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NAUCZYCIEL
Robert Pawłowski: Jedno z pierwszych moich wspomnień związanych z Tobą: Lek-
cja historii na początku pierwszej klasy ogólniaka, a był to rok osiemdziesiąty dru-
gi,  na której urządziłeś pokazówkę - prawdziwy pogrom.  Zawsze mnie zastana-
wiało, czego chciałeś wtedy w niespełna rok po wprowadzeniu stanu wojennego 
- nas nauczyć: dat i wydarzeń, czy czegoś więcej?
Roman Gorzkowski: Być może klasa zasłużyła wtedy na takie potraktowanie? Gdy 
uczyłem, byłem różnie oceniany. Jedni mówili, że jestem surowy, nieprzystępny, 
konsekwentny… Był to na pewno trudny okres. Uczyłem wtedy dwóch takich ideolo-
gicznych przedmiotów: historii i wiedzy o społeczeństwie. Pod koniec roku osiem-
dziesiątego nauczyciele historii zaczęli otrzymywać publikacje poza cenzurą, zaczęli 
uczestniczyć w spotkaniach z niezależnymi historykami. W moim przypadku po trzy-
letniej kolaboracji z systemem i opieraniu się na podręcznikach jedynie słusznych, 
zmienił się na pewno stosunek do przekazywanej wiedzy.
Kolaboracji?
W ogólniaku zacząłem pracę jako komendant szczepu harcerskiego czyli Harcerskiej 
Służby Polsce Socjalistycznej. I tylko pod tym warunkiem mogłem zacząć pracę w li-
ceum. W tym szczepie rozwijałem klub wiedzy o parti i , w wyniku czego paru uczniów 
- maturzystów wstąpiło do PZPR, bo taka była rola tego klubu.  Własnym staraniem 
zaadaptowaliśmy dla potrzeb Szczepu pomieszczenia w piwnicach starego internatu 
(obecnie w tym budynku urzęduje notariusz i komornik).  Pod koniec pierwszego 
roku  pracy z dnia na dzień w klubie szczepu wymieniono zamki i zakwaterowano 
dwie przedszkolanki. Zwołaliśmy radę szczepu, a rada postanowiła sprawą zaintere-
sować dziennikarza „Na przełaj”. Niedługo potem zostałem wezwany wraz z dyrek-
torem LO p. Maciejakiem do inspektora Górzańskiego, który dosyć ostro zareagował 
na próbę sprowadzenia dziennikarza. Kazano mi zrezygnować z funkcji komendanta 
szczepu, a ja młody durny, zamiast poczekać, aż mnie zwolnią, sam napisałem poda-
nie.  Jednak z opinią, którą otrzymałem od dyrektora LO, że nie mogę się dogadać z 
młodzieżą oraz że mam nieokreślone poglądy polityczne, mogłem w dalszym ciągu 
liczyć na łączony etat w LO i Szkole Podstawowej nr 2.
Historyk w tamtych czasach chyba musiał być po części schizofrenikiem…
Na studiach od roku 1976 uczestniczyłem we Wrocławiu w różnych nieofi cjalnych 
spotkaniach. Wykładowcami byli ci sami ludzie, którzy uczyli mnie na uniwersytecie. 
Ten sam wykładowca, który miał z nami przedmiot historia narodów Związku Ra-
dzieckiego  i na uczelni opowiadał to, co mógł opowiadać,  na takim spotkaniu przed-
stawiał prawdziwą historię narodów, będących pod okupacją Związku Radzieckiego.
W szkole jednak nie było chyba miejsca na dowolną interpretację wielu faktów, czy 

…czyli opowieści z wyższych sfer dalszy ciąg nastąpił.
Genius Loci – często mówiąc o naszym mieście i podkreślając aktywność spo-
łeczną mieszkańców, używamy tego sformułowania, bowiem rzeczywiście 
panuje tutaj swoisty duch miejsca, inaczej rzecz ujmując, atmosfera sprzyjająca 
inicjatywie społecznej. Tak było za Niemca i tak jest za Polaka. Duchy jednak 
niejedno mają imię. Są też i duchy złe, podstępne, niszczące… 
Mleko się rozlało  - telewizja pokazała złotoryjskiego radnego kajającego się 
przed kamerą za przyłapanie go na podwójnym gazie. Pozytyw jest taki, że 
radny przyjął na pierś oko kamery i publicznie złożył samokrytykę, wyłamując 
się tym samym lokalnej tradycji.  Niestety, rzeczony radny nie wykorzystał 
swoich dwóch minut przed kamerą do końca. W obliczu tego, co nieuchronne, 
nie zdobył się na złożenie mandatu i tu niestety podtrzymał złotoryjski oby-
czaj.
Rzeczony radny, nawiązuje do jeszcze jednej szerszej, polskiej tradycji. Zapo-
mniał, że jest osobą publiczną, że został obdarzony zaufaniem przez Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, które przez ponad dwadzieścia lat 
mozolnie buduje swoją markę, a co najważniejsze, przez wyborców.  Przykro 
mi, Panie Andrzeju, że tak to się stało, ale na żal się nie zdobędę. I nie dysku-
tujmy w tym miejscu, czy alkoholu było mało czy dużo, ważne jest, że z pełną 
świadomością złamał Pan prawo. Bo nie jest ważne, czy ktoś jest prezydentem, 
starostą, burmistrzem, komendantem, prezesem, radnym, redaktorem czy  kim-
kolwiek – prawo jest jedno i należy go przestrzegać.  Na osobach publicznych 
zaś ciąży w dwójnasób, ponieważ wbrew opinii niektórych, kształtują w świa-
domości społecznej pewien wzorzec zachowania i wcale nie przeceniam tutaj 
„roli moralnej organów samorządowych”.  Może nie jest ona determinująca, ale 
drążąca powoli społeczną skałę.  Jest jednak i druga strona medalu – mało kto 
z nas ma odwagę zwrócić uwagę takiej personie, że nawet po wypiciu lampki 
wina, szampana czy kufl a piwa, nie powinien wsiadać za kierownicę.  I nie 
dlatego, że zawartość alkoholu jest znikoma, bo w takiej Anglii, Kanadzie czy 
USA można mieć 4 razy większą, i nikt nie robi z tego problemu, ale dlatego, 
żeby nie postawić siebie i tych, których się reprezentuje, za których jest się od-
powiedzialnym – w kłopotliwej sytuacji.
W poprzednim numerze „Echa Złotoryi” pastwiłem się trochę nad zachowa-
niem kilku kierowców w naszym mieście. Nie chodziło mi jednak o ich ściganie 
z urzędu, a o napiętnowanie przez współmieszkańców osób, które piastują 
urzędy lub są znanymi osobistościami życia publicznego, a przepisy dla malucz-
kich mają za nic.
Ciąg dalszy nastąpił: pan Komendant pogroził mi palcem za mój „dysonans 
poznawczy” i musiałem przystąpić do spowiedzi na komisariacie policji. Nie 
jestem dumny z tego, co zrobiłem. Wciąż pokutuje we mnie wyniesiona z lat 
PRLu nauka, że nie powinno się donosić, nie powinno wyręczać się odpowied-
nich służb.  Nie jestem dumny i mam poczucie winy, bo przecież chwilę przed 
tym, jak np. kierowca białej Toyoty zaparkował swój samochód tak, jak za-
parkował, widziałem, że zachował się bardzo kulturalnie wypuszczając kogoś 
z bocznej drogi. Mój dyskomfort powiększył się jeszcze, gdy w prywatnych 
rozmowach z kilkoma policjantami dano mi odczuć, niewłaściwość mojego 
postępowania, przecież policja nie jest od tego, by czepiać się takich – za prze-
proszeniem wszystkich Czytelników  - pierdół.  Że zamiast pisać jakieś blubry, 
powinienem zająć się ważniejszymi sprawami. Że zaangażowałem mechanizm 
państwowy do wymierzenia sprawiedliwości w sprawach mało istotnych, pod-
czas gdy  inne, ważniejsze, czekają na rozstrzygnięcie.
Na początku roku ruszył proces zabójców warszawskiego policjanta – Andrze-
ja Struja. Zginął, bo zareagował w sprawie błahej, nieistotnej, nie przymknął 
oczu, nie odwrócił głowy…
   Robert Pawłowski

choćby na ich ujawnianie.
Wyjściem z tej sytuacji było przedsta-
wianie pewnych problemów tak, żeby 
słuchacze wyrabiali sobie własne zdanie 
na temat pewnych wydarzeń. Np. spra-
wa Katynia. Jeżeli ofi cjalne stanowisko 
władz sugerowało, że zrobili to Niem-
cy, to my mówiliśmy, że są wątpliwości. 
Dawaliśmy argumenty za i przeciw, żeby 
uczniowie mogli wyrobić swoje własne 
stanowisko w tej sprawie.
Ale to jest taki jaskrawy przykład kłam-
stwa historycznego. Jednak o wielu 
faktach nie mogłeś mówić w sposób 
inny niż to było w podręczniku, bo zo-
stałbyś zwolniony ze szkoły.
W latach osiemdziesiątych było już 
trochę inaczej. Jeszcze przed stanem 
wojennym zacząłem mówić o Katyniu 
otwarcie. Nie było też presji ze strony 
dyrektora Górzańskiego, żebym w tej 
sprawie zajmował inne stanowisko. Nie 
zwolniono mnie również z pracy, gdy 
trafi łem do wojska w 1982 roku, co było 
swoistą formą internowania. Niektórzy 
moi koledzy po powrocie do cywila po-
zostali bez pracy. Natomiast pamiętam 
czasy, gdy na egzamin maturalny z wie-
dzy o społeczeństwie przyjeżdżali jacyś 
panowie z kuratorium i siedzieli, prze-
glądali pytania, słuchali uważnie odpo-
wiedzi.
Na ile cię zmienił ten pobyt w wojsku?
Wzięto mnie jako działacza Solidarności 

z t.zw. drugiego garnituru, czyli głównie 
tych, którzy nie zostali internowani w grudniu 1981 r.  
bo tylko takich wtedy brano, aby w przededniu rocz-
nicy wprowadzenia stanu wojennego nic niekontro-
lowanego się nie wydarzyło . W większości byliśmy 
nastawieni, żeby to tylko przetrwać, bez jakiegoś 
buntu. Wiedzieliśmy, że wreszcie nas wypuszczą, a 
jak wypuszczą, to będziemy robić to co wcześniej. 
Gdy się okazało, że w Polsce na przełomie roku nic 
się nie wydarzyło, zwolniono nas w lutym 1983 r. Był 
to totalny bezsens, czas stracony. Wtedy mało kto 
jednak przypuszczał, że ten system tak szybko szlag 
trafi .
HISTORYK
W latach osiemdziesiątych bardzo mało mówiło się 
o historii Złotoryi, w ogóle Dolnego Śląska. Ty jed-
nak już wtedy o tym uczyłeś. Skąd ci się to wzięło?
W ogólniaku okazało się, że jestem humanistą. Pani 
prof. Teresa Kopczak namawiała mnie, żebym po-
szedł na polonistykę. Ja natomiast uważałem polo-
nistykę za szalenie niekonkretną dziedzinę (proszę 
P. Profesor o wybaczenie!). Czasem robiliśmy sobie 
żarty na języku polskim i okazywało się, że  ten sam 
wiersz można interpretować na czterdzieści róż-
nych sposobów. Historia wydawała mi się wówczas 
bardziej konkretną dziedziną wiedzy.  Przez całą 
czwartą klasę przygotowywałem się do egzaminu 
z historii. Raz czy dwa razy w tygodniu o w pół do 
ósmej rano spotykałem się z panem Michlerem, któ-
ry mnie wtedy uczył historii i byłem odpytywany z 
kolejnych tematów. Natomiast o historii regionalnej 
w tamtych czasach prawie zupełnie się nie uczyli-
śmy. W podręczniku nie było na to miejsca. Na kółku 
historycznym pogłębialiśmy raczej wiedzę z historii 
powszechnej. Nie było w ogóle książek na ten temat. 
O historii Złotoryi ukazała się wprawdzie książka w 
1959 ( z drugim wydaniem w 1976) r. , ale była mało 
znana. Miasto poznawałem głównie przez harcer-
stwo – zbiórki, rajdy…
Ale to był raczej czas teraźniejszy. A historia?
Na studiach, na seminarium z historii średniowiecz-
nej musiałem wybrać temat pracy magisterskiej. 
Okazało się wówczas,  że o Złotoryi  jest bardzo mało 
opracowań, a o początkach miasta - tym bardziej.  Po 
studiach stwierdziłem, że skoro już jestem tu z po-

wrotem, po drugie skoro napisałem pracę magister-
ską na ten temat, po trzecie nadal brak jest publikacji, 
po czwarte wiedza o dziejach Złotoryi jest szczątko-
wa – to co mi pozostaje? Muszę coś w tym kierunku 
zrobić. Powstała bibliografi a, potem jakieś artykuły, 
następnie przerobiłem pracę magisterską. Trzeba 
było obalić wiele stereotypów. Przede wszystkim to, 
że Złotoryja to stary, piastowski gród. Po pierwsze 
nie było tu grodu w takim znaczeniu jak Głogów czy 
Wrocław, po drugie, oczywiście, decydował książę 
piastowski, ale olbrzymią rolę odegrali osadnicy nie-
mieccy. 
Gdy zacząłeś drążyć historię Złotoryi, to nie przeży-
łeś czegoś w rodzaju traumy, gdy okazało się, że pol-
skość tych ziem bardzo trudno udowodnić?
Już na studiach dyskutowaliśmy o tym,  czy Śląsk po 
drugiej wojnie światowej należał się Polsce. Gdy napi-
sałem broszurkę o powstaniu Złotoryi, to starszy kole-
ga historyk zarzucił mi germanofi lizm, że podkreślam 
rolę Niemców. Odpowiedziałem mu, że bardzo bym 
chciał pokreślić rolę Polaków i udowodnić, że Złoto-
ryję założyli Polacy, a potem pojawili się tu Niemcy, 
ale póki co, nie da się tego zrobić. Od początku nie 
było dla mnie żadnym kompleksem pisanie o niem-
czyźnie.  Do dzisiaj tak twierdzę, że można spokojnie 
pisać o roli, jaką odegrali tu Niemcy, i czerpać z tych 
nawet najbardziej odległych okresów jakieś podniety 
do działania.  Nie możemy zrobić dla miasta mniej niż 
zrobili Niemcy! 
Tutaj tak jakbyś się odcinał od popularnego ostatnio 
nurtu, który nie mówi o Dolnym Śląsku w kontekście 
kultury niemieckiej, a podkreśla wielokulturowość 
tej ziemi.
Na studiach dowiedziałem się, że zniemczona nazwa 
Breslavia pojawiła się już w XIV w. O czym to świad-
czy? Że patrycjat wrocławski był już zgermanizowany. 
Już wtedy wiedziałem o pewnych rzeczach, o których 
nie pisano.  Kolonizacja przyniosła na Dolny Śląsk naj-
aktywniejsze warstwy społeczne: duchowieństwo, 
kupców, patrycjat, rzemieślników, górników, które od 
razu zajęły dominujące pozycje. A żywioł słowiański 
spychany był na margines, albo się asymilował. To są 
po prostu fakty.
Mówiąc jednak o wielokulturowości i podkreślając 
rolę Niemców, Żydów i Czechów na Dolnym Śląsku, 
często pomniejsza się rolę Polaków. Nie znam dokład-
nie historii innych miejscowości, ale znam historię 
Złotoryi i wiem, że nasze miasto niepozbawione było 
przed 1945 r. kontaktów z Polakami. W Kopaczu zaczę-
to kopać złoto niewątpliwie przed okresem miejskim, 
czyli przed kolonizacją niemiecką. Piastowscy książęta 
decydowali o tym, co tu się dzieje. U Trozendorfa stu-
diowali Polacy. Handlowano z Królestwem Polskim. 
W czasie I Wojny  Światowej stacjonowali tu Polacy z 
Wielkopolski. Były zakonnice z przedwojennego zako-
nu szarytek o polskobrzmiących nazwiskach, byli pol-
scy robotnicy, którzy przyjeżdżali tu za chlebem. Tych 
związków z polskością da się trochę znaleźć, ale nigdy 
nie było tak, że tu dominowali Polacy w jakimkolwiek 
okresie przed II Wojną Światową.
Kiedyś oglądałem przedwojenną polską mapę części 
Dolnego Śląska – większość miejscowości na tej ma-
pie miało polskie nazwy.
Mam słownik polsko-niemiecki  - niemiecko-polski 
z połowy XIX w. wydany we Wrocławiu. Ma stronę 
tytułową niemiecką, gdzie jest Breslau, oraz stronę 
tytułową polską, gdzie jest Wrocław. To nie było tak, 
że w tym Wrocławiu w XIII w. zniknęli  Polacy a po-
tem gdzieś tam się pojawili. Polacy cały czas tam ist-
nieli, byli dwujęzyczni, mieli szkoły, wydawali książki. 
We Wrocławiu mieszkała bardzo aktywna mniejszość 
polska.  Nieofi cjalnie nazwa Wrocław funkcjonowała 
długo przed 1945 r. 
Zaczynając dyskusję o wielokulturowości , należy so-
bie zdawać sprawę , co się chce osiągnąć. Na pewno 
na Dolnym Śląsku obok Niemców żyli i Żydzi, i Polacy, 
i Czesi. Ale jeżeli o wielokulturowości zaczyna się mó-
wić, również w odniesieniu do Wielkopolski, to ten 
wydźwięk jest już zupełnie inny.

Współcześni mieszkańcy Dolnego Śląska szukają 
swoich korzeni…
Pamiętam , że już na studiach pytaliśmy, co może 
być korzeniami dla Polaków tu mieszkających? Okres 
przynależności Śląska do Polski? Źle to raczej wyglą-
da – cztery wieki i koniec.  Dłużej niż Polska, Śląsk 
posiadały inne państwa. W latach siedemdziesiątych 
dwudziestego wieku, gdy odżyła dyskusja o polskości 
Śląska, ktoś powiedział, że takim argumentem mogą 
być nasze dokonania po II Wojnie Światowej. Nie 
chodziło jednak o takie czyny, jak zniszczenie tysięcy 
pałaców, zamków, kościołów, infrastrukturę. Pamię-
tam, że wyszedłem kiedyś z jakiegoś spotkania dla 
nauczycieli, na którym udowadniano, że tylko dzięki 
socjalizmowi  Złotoryja  tak pięknie wygląda, a przed 
wojną było to małe, zapyziałe miasteczko, które i po 
wojnie takim byłoby, gdyby pozostało niemieckie. 
Niektórzy w ogóle nie chcą się cofać do niemieckich 
czasów. Nic się nie stanie, gdy współcześni mieszkań-
cy Śląska zbyt głęboko nie znajdą swych korzeni. Dla 
mnie natomiast i dla TMZZ nie stanowi żadnego pro-
blemu czerpanie inspiracji  do naszych działań z tego 
okresu.  Nawet z tradycji „piastowsko-niemieckiego” 
średniowiecza.
RADNY
Na opłatkowym spotkaniu Rady Miejskiej przy-
toczyłeś średniowieczny ideał rajcy, który i dzisiaj 
mógłby służyć za wzór radnego.
Pozwoliłem sobie wówczas obiecać nie tylko w imie-
niu radnych, ale również Burmistrza Miasta oraz 
urzędników Urzędu Miejskiego, że do tego ideału 
będziemy dążyć. Bez żadnych aluzji. 
Czyli już w średniowieczu dbano o moralny kręgo-
słup rajcy miejskiego.
Do tego przekonania doszła już starożytność. W de-
mokracji ateńskiej zdawano sobie sprawę ze wszyst-
kich ułomności tego systemu: i z korupcji, i z wad oraz 
zalet demokracji. W średniowiecznej Złotoryi też 
różnie bywało z tymi rajcami. W XV w. np. doszło do 
buntu przeciwko radzie miejskiej. Z posiedzenia rady 
w ratuszu wyciągnięto dwóch rajców i powieszono 
na rynku. Zaraz potem zdemolowano ulicę Baszto-
wą, gdzie mieściły się siedziby bogatych majstrów 
cechowych, którzy prawdopodobnie kręcili interesy 
z rajcami. Dzisiaj już nikt nie ruszy na ratusz i nie wy-
ciągnie jakiegoś rajcy, który np. cudzołoży, czy czyni 
inne potępiane rzeczy, pytanie jednak brzmi: na ile 
samo społeczeństwo przejmuje się tym ideałem? A 
jeżeli już, czy ma jakikolwiek wpływ na to, żeby rajcy 
miejscy czuli, że muszą do tego ideału dążyć.
Mimo oporu materii nadal uważam, że naturalną 
elitą lokalną są władze samorządowe. I te właśnie 
elity kształtują pewien wzorzec zachowań.
Mówi się, że wszyscy są ludźmi i każdy ma prawo do 
błędów: i starosta i burmistrz i tym bardziej radny. 
Mogą się mylić, mogą posiadać wady, jakieś sła-
bostki. Z tym się wiąże również kwesti a podejścia 
do dóbr materialnych. Tekst, który przytoczyłem na 
wspomnianym spotkaniu, mówił m.in. o rajcy „da-
rów nie przyjmującym”. Nie chodzi tu wprost o przyj-
mowanie łapówek, ale korupcja niejedno ma imię. 
Jeżeli ktokolwiek z radnych stwierdziłby, że mu kom-
pletnie na diecie nie zależy, zupełnie jest to dla niego 
nieistotne, to moim zdaniem kłamie.  Rzecz jednak w 
tym, jak on tę dietę traktuje. Jeżeli w pierwszej kolej-
ności chodzi mu, żeby coś dla miasta zrobić, a dieta 
jest na drugim miejscu, to wszystko jest w porządku. 
Ale jeżeli na niczym radnemu nie zależy a jednocze-
śnie w dodatku myśli o zwiększeniu diet… .  Niedaw-
no ktoś zarzucił mi (chodziło o poprzednią kadencję), 
że jak on widzi znudzone twarze radnych, po których 
widać, że chcą przeczekać sesję – to ręce opadają. 
Może nam się uda w tej kadencji tak postępować, 
żeby inni nie odnosili takiego wrażenia.
Tym bardziej, że teraz widać.
Moim zdaniem dobrze się stało, że tak trochę prze-
bojem weszła pierwsza telewizja zewnętrzna. Nie-
których radnych to na początku bulwersowało, ale 
myślę, że teraz nie stanowi już to żadnego problemu. 

ciąg dalszy na stronie 4
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Flare magazine Korea

by Roman Ziaja spp models

Wróćmy jednak do tych okładek. 
Łatwo było się znaleźć na pierw-
szej stronie pisma dla pań?
K.Sz: Gdy mnie przyjęto do SPP 
Models, pojechałam do Medio-
lanu. Tam poznałam kilku foto-
grafów, zaczęłam z nimi współ-
pracę i stwierdziliśmy, że robimy 
coś dalej. W konsekwencji po-
leciałam do Korei. Poszłam do 
agencji, która nas werbowała, 
załatwiła casti ngi i moja booker-
ka (osoba, która opiekuje się 
modelkami) wykrzyknęła: Boże 
jak ty wyglądasz, jakie ty masz 
biodra, piersi! Nie znajdziesz 
tu pracy. Azja nastawiona jest 
na bardzo chude dziewczyny, 
a moje kształty wydały się bo-
okerce zbyt kobiece. Załamałam 
się. Zadzwoniłam do szefa, co 
mam robić, a on zabronił mi się 
poddawać, kazał, mimo wszyst-
ko, iść na zdjęcia. Powiedział: 
Damy radę! Świetnie się ubierz, 
bądź pewna siebie. Zobaczysz, 
że wygramy. Tak też zrobiłam i 
od pierwszego casti ngu się za-
częło! Pracowałam najlepiej z 
całej grupy. Zrobiłam okładkę, 
kolekcję Armaniego…Mogę być z 
siebie dumna. Okazało się, że ten 
rynek jest tak nieprzewidywalny, 
że wszystko może się zdarzyć. Nie 
da się precyzyjnie określić swoich 
szans.
Zatem nie trzeba być „anorek-
tycznym wieszakiem”, aby mieć 
sukcesy w modelingu?
Obecnie znów zaczęła powracać 

moda na kobiecość. Mile widzia-
ne są biodra, biust…a jeśli chodzi o anorektyczki, z 
takimi też się spotkałam. Na szczęście nie u siebie 
w agencji. Niektóre dziewczyny są strasznie zdespe-
rowane, nie są psychicznie nastawione na świat, w 
którym przyszło im pracować. Ale jest to wina agen-
cji, szefów, bookerów. To oni powinni dziewczyny 
nastawić na to, że mają być normalne, naturalne. 
Taka dziewczyna musi mieć świadomość, że to ją 
powinni zobaczyć wśród miliona innych, a nie ona 
ma wyeliminować całą resztę. Nie tędy droga.
A jak ty radzisz sobie z utrzymaniem fi gury? Sto-
sujesz dietę?
Z tymi dietami to mit. Dziewczyny zazwyczaj nie 
trzymają diety, jemy wszystko. Nawet fast foody. Nie 
ograniczamy się na co dzień, ale jest jeden warunek: 
jeśli mamy wyjazd na zdjęcia lub pokaz, to miesiąc 
wcześniej zaczynamy dietę, aby później pięknie wy-
glądać. I to jest cała tajemnica naszej chudości. 
Ty jesteś przede wszystkim fotomodelką czy mo-
delką?
Modelką. U nas w agencji, jak również w agencjach 
światowych, nie ma rozróżnienia na modelki, fo-
tomodelki, hostessy (hostessa to w ogóle nie wia-
domo, co to jest). Modelka zajmuje się wszystkim: 
i pozowaniem i chodzeniem po wybiegu. Jest tylko 
różnica między modelką komercyjną a modelką fa-
shion. Ta pierwsza powinna być ładna, cukierkowa. 
Zwykle pozuje do zdjęć w katalogach. Modelka fa-
shion natomiast musi mieć wdzięk, grację. Zwykle 
jest bardziej smukła, wręcz sucha i chodzi po wy-
biegach lub robi kampanie reklamowe perfum. W 
rzeczywistości można być jednocześnie modelką 
komercyjną i fashion.
A ty jesteś komercyjna czy fashion?
Na początku mówiono mi, że komercyjną, ale kiedy 
zaczęłam jeździć po świecie i uczestniczyć w poka-
zach, okazało się, że w fashion też się nieźle czuję i 
dobrze mi idzie.
Masz jakieś sposoby, by spośród kilkudziesięciu 
modelek przyszły pracodawca wypatrzył właśnie 
ciebie?
Jest wiele trików, ale nie mogę ich zdradzić. Wiele z 
tych sposobów związanych jest z ubiorem, detalami, 
rekwizytami. Dobrze jest złamać stereotyp o model-

Dziewiętnastoletnia złotoryjanka Karolina Szymczak 
może zawrócić w głowie. Wysoka, smukła, niebie-
skooka blondynka o subtelnej urodzie zwraca uwa-
gę siedzących nieopodal naszego stolika panów, któ-
rzy niedyskretnie przysłuchują się naszej rozmowie 
w kawiarni. Zanim wywiad ukaże się w Echu, oni już 
będą wszystko wiedzieć o Karolinie i modelingu, 
którym moja rozmówczyni się zajmuje. Karolinie 
ta publiczność zupełnie nie przeszkadza. Widać, że 
przywykła robić wrażenie i z naturalnością, bez pozy, 
której się przed spotkaniem obawiałam, odpowiada 
na moje pytania.
Iwona Pawłowska: Opowiedz, jak wyglądała two-
ja droga na wybieg, na okładki gazet.
Karolina Szymczak: Na razie mam na swoim koncie 
dwie okładki: koreańską Flare (u nas zupełnie nie-
znana gazeta) i austriacką Wienerin (w stylu naszej 
Pani). Zanim pojawiły się tam moje zdjęcia, trafi łam 
do agencji modelek. Namówił mnie do tego znajo-
my. Moja mama miała duże opory, ponieważ bała 
się, że praca w modelingu może przeszkodzić mi 
w przygotowaniu do matury. Ale kiedy mój znajo-
my obiecał, że to nie będzie kolidowało z maturą, 
mama zmieniła zdanie. Pojechałyśmy do Wrocławia 
do agencji SPP Models, zrobili mi testy…
Testy?
Tak, testy zdjęciowe. Wizażystka mnie pomalowała, 
ubrano mnie i poszłam na plan. Zrobiono mi kilka 
zdjęć i miałam czekać na werdykt, czy się nadaję. 
Na szczęście na drugi dzień dostałam wiadomość, 
że spełniam ich oczekiwania i chcieliby podjąć ze 
mną współpracę. Podpisałam umowę i tak zostałam 
modelką.
Co obejmuje taka umowa? Są jakieś warunki, do 
których musisz się dostosować?
Warunków umowy nie możemy zdradzać, więc nie 
odpowiem na to pytanie, ale tak, jak w każdym za-
wodzie, musimy przestrzegać pewnych zasad. Mo-
deling to ciężka praca, choć komuś może wydawać 
się to dziwne, bo kojarzy modelkę z dziewczyną, któ-
ra tylko się dobrze bawi, ma dużo pieniędzy i świet-
ne życie, traktowana jest jak księżniczka. A modelka 
to nie wieszak na ubranie. Musi być też wykształ-
cona, inteligentna, znać języki obce, ponieważ, by-
wając w świecie, nie można porozumiewać się dziś 
inaczej niż po angielsku. 

politycznej. Po drugie -  powinien zadać sobie trud 
dowiedzenia się, kto kandyduje, choćby poprzez 
uczestniczenie w spotkaniu z kandydatem. Nikt jed-
nak nie da nam gwarancji, że ktoś,  kogo znamy jako 
uczciwego, etycznego człowieka,  okaże się później 
postacią daleką od ideału.  Starajmy się jednak.
Ktoś,  kto będzie działał etycznie podczas wyborów: 
nie będzie kłamał, obiecywał niestworzone rzeczy, 
ma szansę zostać wybranym?
Głęboko wierzę, że ma szansę zwłaszcza w małych 
społecznościach. Im mniejsze środowisko, które go 
wybiera, tym lepsza jest decyzja. Dla mnie najlep-
szymi wyborami są wybory rad sołeckich czy wybory 
sołtysów. To są tak małe społeczności, że jeżeli sły-
szę, że w jakiejś wsi wybrano alkoholika, albo tego, 
kto postawił ileś skrzynek wódki, to wtedy stwier-
dzam, że z całą wsią dzieje się coś niedobrego. Od-
pada argument, że ja nie wiem, kto to jest. Uważam, 
że są szanse na to, żeby tak się działo w trochę więk-
szych miejscowościach.  Tutaj też stosunkowo łatwo 
kojarzyć danego kandydata z kimś lub czymś.
Tak sądzisz? Przykłady z ostatnich wyborów…
Myślę, że tu wystąpiły przyczyny z górnej i z dolnej 
półki. Po pierwsze winne są nasze krajowe elity po-
lityczne, które ośmieszyły takie organy państwa jak 
CBA czy ABW, CBŚ – ich akcje zostały przeinterpreto-
wane: a może to nieprawda, a może z nudów kogoś 
dopadły, a właściwie: to po co one w ogóle istnie-
ją? Może część lokalnych wyborców tym właśnie się 
kierowała, wątpiła czy akcje te były uzasadnione. Po 
drugie opieszałość wymiaru sprawiedliwości jest tak 
wielka, że sprawy ciągną się latami. Ludzie więc my-
ślą: skoro nie ma wyroku, to nie wiadomo…
Ale tak może myśleć ktoś prosty, naiwny…
Wiem, o co ci chodzi. W tym przypadku wyborca 
powinien się zastanowić, mieć wątpliwości. Nie 
można wykluczyć, że ta osoba jest winna, a jeśli tego 
nie można wykluczyć, to powstaje pytanie, czy taka 
osoba powinna reprezentować mieszkańców. Moim 
zdaniem, gdyby nawet w przyszłości się okazało, że 
jest niewinna, to żadna krzywda by się jej nie stała, 
gdyby podczas wyborów nie powierzono jej manda-
tu. 
Jak bardzo radny powinien wsłuchiwać się w głos 
swoich wyborców?
Dowiedziałem się stosunkowo niedawno, że poseł 
otrzymuje od wyborcy wolny mandat, to znaczy, jak 
obejmuje  funkcję, zwalnia go to z wypełniania woli 
wyborców. Po drugie wolny mandat oznacza w prak-
tyce nieusuwalność z funkcji. Czym więc powinien 
kierować się taki poseł, jeżeli nie wolą wyborców? 
No to może wolą swojej parti i, którą reprezentuje, 
albo określonego środowiska? Przenieśmy to teraz 
na grunt Rady Miejskiej w Złotoryi: czy nasz mandat 
dokładnie tak mamy traktować? Czy mamy się kie-
rować wolą wyborców, którą możemy poznać  albo 
przez dyżury, albo poprzez kontakty w swoim miej-
scu pracy czy innej działalności?
Pod warunkiem, że wyborcy interesują się życiem 
społecznym.
Kiedyś usłyszałem: takie związki zawodowe, jacy 
pracownicy. Parafrazując to stwierdzenie można za-
pytać: czy tacy rajcy jak wyborcy, czy też nie? Moim 
zdaniem nie jest to do końca prawda.  Nie zgadzam 
się również z pojęciem wolnego mandatu. To jest dy-
lemat znany już w czasach demokracji szlacheckiej. 
Tam posłowie mieli na początku instrukcje. Później 
od tego odstąpiono, ponieważ interes państwa był 
często ważniejszy od interesu lokalnego. Idea wol-
nego mandatu zakłada również nieusuwalność. Nie 
można nikogo zmusić, aby zrzekł się mandatu. Bar-
dzo trudno jest odwołać kogoś, kto został wybrany w 
wyborach powszechnych. Chyba żeby… 
Jest to jednak gwarancją pewnej stabilności.
Ten kij ma dwa końce. Z jednej strony stabilność, z 
drugiej często, niestety, przeświadczenie o bezkar-
ności.

Czym radny, który zna historię naszego miasta od 
podszewki może się inspirować w swojej pracy?
Przede wszystkim z dziejów płynie wniosek, że zło-
toryjanie zawsze byli szalenie aktywni. Wręcz z tego 
słynęliśmy. Nawet wtedy, gdy Złotoryja liczyła kil-
kakrotnie mniej mieszkańców. Byłoby wstyd, gdyby 
radny sprzeniewierzył się pod tym względem złoto-
ryjskiej tradycji. Aktywność odbywała się w różnych 
sferach: kulturalnej, sportowej, gospodarczej. Bar-
dzo rozwinięta była działalność charytatywna, której 
mi dzisiaj przede wszystkim brakuje. Są, owszem, 
organizacje, koncertuje Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy, ale przed wojną w tej małej, zacofanej, zdaniem 
niektórych, Złotoryi, działało kilkanaście fundacji 
charytatywnych, które zbierały pieniądze na stypen-
dia dla ubogich dzieci, dla sierot... Gmach ogólniaka 
powstał przecież jako sierociniec. 
Rada Miejska to pewien przekrój społeczny nasze-
go miasta. Czy radni posiadają wszystkie potrzebne 
przy pełnieniu tej funkcji kwalifi kacje?
W obecnej radzie brakuje ludzi, którzy dobrze zna-
liby się na fi nansach oraz na szeroko pojętych  za-
gadnieniach gospodarczych. Bardzo bym chciał, żeby 
w tej kadencji powstało więcej uchwał sygnowanych 
przez Radę Miejską – również gospodarczych.  Ale w 
tych przypadkach może się skończyć  tym, ze będzie-
my dyskutowali nad projektami, które przygotuje 
władza wykonawcza. 
Trudno też dyskutować merytorycznie, gdy brakuje 
wiedzy z zakresu ekonomii.
Oczywiście. Np. oszczędzanie wody przez mieszkań-
ców nie leży w interesie RPK i m.in. prowadzi do pod-
wyżki ceny za wodę i ścieki. Skoro RPK jest spółką 
miejską i z wpływów ma możliwość np. modernizacji 
oczyszczalni czy z czynszów na remonty budynków 
komunalnych to oczywiste, że przedsiębiorstwu za-
leży na tym, aby opłaty broń Boże nie malały. Jak to 
zrobić, żeby mieszkańcom opłacało się oszczędzać a 
opłaty nie rosły? Rada ma wpływ na zatwierdzanie 
kolejnych stawek, ale nie może przecież zablokować 
podwyżek, jeżeli są konieczne, by utrzymać przedsię-
biorstwo. Nie mając doświadczenia gospodarczego, 
ani odpowiednich fachowców, musimy bazować na 
opinii przedstawionej przez szefów RPK. 
Rada Miejska staje się czasem areną sporów. Czy 
to coś złego?
Każdy demokrata przyjmie ze zrozumieniem, że ktoś 
inny może mieć inne zdanie i że będzie je wypo-
wiadał głośno. Natomiast jeżeli ktoś każdą krytykę 
będzie traktował jak atak na siebie, to szlag trafi  i 
demokrację i tolerancję. Każdy ma prawo do wypo-
wiadania poglądów i nie obrażajmy się, że poglądy 
te będą czasem naiwne, oparte na ciut ciut mniejszej 
wiedzy. Tolerancja nie wyklucza wypowiadania swo-
ich poglądów, czy krytyki poglądów innej osoby. 
Jeżeli coś nie jest zakazane, to jest dozwolone. Czy 
dotyczy to także radnych?
Istnieją dokładne przepisy, mówiące o tym ,co radny 
może a czego nie, czego radny powinien unikać rów-
nież w życiu towarzyskim czy zawodowym.  Dotyczy 
to również rodziny radnego. Funkcjonują pewne 
zalecenia i nie wszystko, co jest prawnie dozwolo-
ne, przystoi radnemu. Jeżeli pominiemy standardy 
etyczne, to może się to skończyć degradacją moralną 
radnego lub urzędnika.
W dodatku społeczeństwo często samo bagatelizu-
je różne drobne etyczno-prawne moralne będące 
udziałem władz samorządowych.
Moja babcia powtarzała: kto kłamie, ten kradnie. 
Przez długie lata była to dla mnie abstrakcja. Jaki to 
ma związek? Później dopiero odkryłem, jak głęboki 
ma to sens. Jeżeli ktoś kłamie, to posunie się też do 
czegoś większego.  Jest też powiedzenie, że jeżeli 
ktoś w małych rzeczach jest wierny to i w dużych za-
chowa się tak samo. 
Brakuje nam elit.
Im bardziej chcielibyśmy, aby demokracja była 
lepsza, tym większa jest rola wyborcy. Po pierw-
sze -  wyborca nie powinien mieć krótkiej pamięci 

kach. Kiedyś jedna dziewczyna przyszła na casti ng 
z ogromnym shakiem z MacDonalda i kiedy stała 
pośród innych modelek, które popijały wodę mine-
ralną, musiała zwrócić uwagę klienta. O to właśnie 
chodzi - wyróżniać się!
Jakie wymagania stawia się dziewczynom, które 
chcą zostać modelkami?
Naturalność! Naturalne włosy, paznokcie, brak opa-
lenizny. Nie  można zrobić z siebie Barbie. Jeżeli 
dziewczyna przychodzi pierwszy raz do agencji i ma 
zafarbowane włosy (ja też miałam – nie ukrywam), 
to wtedy ją wysyłają do fryzjera, który robi z włosa-
mi porządek, przywraca im naturalny kolor i wygląd. 
Nie powinna być też opalona…
A to ciekawe, bo na zdjęciach często wyglądacie na 
ładnie, równiutko opalone. To fotoshopowe triki?
To i fotoshop, i efekt spryskiwania nas jakimiś ko-
smetykami, które nadają nam opaleniznę.
A co z wagą?
Nie ma wymogów dotyczących wagi. Trzeba być 
po prostu proporcjonalnie zbudowaną. Czasem 
dziewczyny maja grube kości i wtedy ważą więcej, 
a i tak są bardzo szczupłe. Warunek jest jeden – 90 
centymetrów w biodrach. Na 
taki wymiar szyte są ciuchy, 
które ubieramy na pokazach. 
Dziewczyny muszą też mieć 
odpowiedni wzrost. U nas 
w agencji najniższa dziew-
czyna ma 172 cm wzrostu i 
ona pracuje tylko i wyłącznie 
przed obiektywem.
A ty ile masz wzrostu?
176 cm. Dziewczyny często 
zadają pytanie, dlaczego, 
skoro mają 164 cm,  są ład-
ne, nie mogą być model-
kami. Nie mogą chodzić po 
wybiegach. Odpowiedź jest 
prosta: dziewczyna musi 
mieć od 175 centymetrów 
wzrostu, żeby było ją widać 
na wybiegu. Kiedy ludzie są 
gdzieś daleko, a dziewczyna 
jest niska, to nie zobaczą jej. 
A jeśli modelka jest wysoka, 
a na dodatek ubiorą ją w 
buty z  piętnastocentymetro-
wymi obcasami, to wszyscy 
ją dostrzegą.
Chodzisz w tak wysokich bu-
tach?
Niestety, na takich obcasach trzeba chodzić. Nie jest 
to wygodne. Czasem mamy za duże ciuchy, za duże 
buty. Bywa, że do takich butów wpychamy sobie pa-
pier, żeby się trzymały na nodze i żeby można było w 
nich jakkolwiek iść. To nie jest takie super. Niektórzy 
patrzą na reklamy, czy pokazy i myślą sobie: Boże, 
jaka ta modelka jest piękna, idealna! To wszystko 
iluzja. Ciuchy na nas są pospinane szpilkami, dopa-
sowane prowizorycznie i dlatego to wszystko tak się 
na nas układa. 
Co jest ważniejsze w tym zawodzie: buzia, fi gura 
czy może jeszcze coś innego?
To coś! Czasem drażni mnie, kiedy ludzie na ulicy 
mówią o jakiejś modelce: Jaka ona brzydka! Na 
zdjęciach wygląda zupełnie inaczej. Modelka nie 
musi być ładna. To nie ma być ikona piękna. Miss 
ma być piękna.  Modelka musi się wyróżniać. Powin-
na umieć grać ciałem, twarzą, zmieniać się. Nasza 
agencja umożliwiła nam nawet zajęcia z aktorstwa. 
Prowadzi je Robert Gonera.
Powiedz szczerze, czy podobają ci się stylizacje, 
które prezentujesz na wybiegu lub na zdjęciach? 
Nie zawsze. Czasem jest to wręcz okropne. Ciuchy 
od tych sławnych projektantów mody są straszne i 
wątpię, czy zwykła dziewczyna chciałaby coś takie-
go nosić. Są też niewygodne. Ale przecież nie w tym 
rzecz. Podoba mi się, że przy tej okazji mogę być za 
każdym razem kim innym. Grać. Zmieniać się. Na 
każdym swoim zdjęciu widzę kogoś innego. Lubię 
potem oglądać te zdjęcia.
I tu dochodzimy do sedna – modeling to zabawa 
czy zawód?

Tylko i wyłącznie zabawa. Nigdy nie traktowałam 
tego zajęcia jak zawodu. To jest tylko na chwilę – faj-
ne zabicie czasu dla młodej dziewczyny i szansa na 
zwiedzenie świata. Trudno myśleć o modelingu jak 
o zawodzie na całe życie. W agencji dają  mi czas do 
trzydziestki, czyli jeszcze 11 lat. Mimo, że traktuję  
modeling jak zabawę, to pracuję naprawdę ciężko. 
Kiedy wyjeżdżamy za granicę na sesję czy pokazy, 
wstajemy o 6 rano i pracujemy 12 – 16 godzin dzien-
nie. Tamtejsi asystenci nas szarpią, kłują szpilkami, 
bo nagle trzeba coś awaryjnie spiąć, fryzjerzy ciągną 
za włosy, nie mamy czasu na zjedzenie czegokolwiek 
ani a pójście do toalety. Musimy wyglądać świeżo. 
Krzyczą na nas, że mamy wory pod oczami, ale prze-
cież po tylu godzinach pracy trudno o dobry wygląd. 
Na dodatek zmieniają nam co chwilę makijaż.
Musisz zatem trzymać formę. Jak dbasz o ciało?
Dwa razy w tygodniu chodzę na basen, trzy razy na 
siłownię. Musze dbać o ciało, bo ono daje mi pracę. 
Wszelkie zabiegi kosmetyczne oferuje agencja i tyl-
ko agencja. Tam mam wszystko za darmo. W mojej 
agencji jest też taki zwyczaj, że jeśli dziewczyna ma 
jakieś problemy zdrowotne, szef od razu interwe-
niuje, załatwia lekarza. 

Dobrze mówisz o 
szefi e.
Bo to zupełnie wy-
jątkowy człowiek. 
Dla mnie jest jak 
drugi ojciec. Jest 
bardzo serdeczny. 
Z każdą dziewczy-
ną ma wspaniały 
kontakt. Jeśli któ-
raś z nas ma jakieś 
problemy osobiste, 
np. rozstała się z 
chłopakiem, to on 
musi z nami poroz-
mawiać, pocieszyć, 
postawić na nogi.
No właśnie, a jak 
jest z tym życiem 
osobistym model-
ki?
Nie najlepiej. Trud-
no o przyjaźnie, nie 
ma koleżanek, oczy-
wiście poza agen-
cją, bo akurat u nas 
dziewczyny są bar-
dzo zżyte ze sobą. 

Jednak poza tym światem trudno znaleźć przyjaźń, 
bo po prostu nie ma na nią czasu. Wyjazdy temu nie 
sprzyjają. Największe wsparcie emocjonalne mam 
w rodzinie, w mamie. Po początkowych protestach 
teraz jest moją pierwszą, największą fanką. Chwali 
się mną. Gromadzi wszystkie moje zdjęcia i wspiera 
mnie.
Masz chłopaka?
W tej chwili nie. Nie ukrywam, że spotykam sie z róż-
nymi chłopakami, ale to nie są związki na poważnie.
A widzisz szansę na założenie rodziny w sytuacji, 
kiedy zajmujesz się modelingiem. Mąż, dzieci to 
chyba inna bajka?
Dlaczego? Są u nas w agencji dziewczyny, które już 
mają mężów, planują dzieci. 
Mężowie nie są zazdrośni o swoje żony?
Oj, są. Dlatego trudno znaleźć i utrzymać przy so-
bie faceta, kiedy jest się modelką i często wyjeżdża 
z domu.
Skoro mówisz o wyjazdach, powiedz, ile świata 
zwiedziłaś, od kiedy zaczęłaś przygodę z modelin-
giem?
Tak jak mówiłam, byłam w Korei i we Włoszech. 
Poza tym zobaczyłam Japonię, Portugalię (tam pre-
zentowałam bardzo wygodną bieliznę). Dość dużo 
ostatnio pracuję w Austrii, w Wiedniu. Bardzo poko-
chałam to miasto i chciałabym tam kiedyś zamiesz-
kać na stałe. 
Życzę ci zatem spełnienia marzeń i kolejnych okła-
dek.

ciąg dalszy ze strony 3

Dziewiętnastoletnia złotoryjanka Karolina Szymczak 
może zawrócić w głowie. Wysoka, smukła, niebie-
skooka blondynka o subtelnej urodzie zwraca uwa-
gę siedzących nieopodal naszego stolika panów, któ-
rzy niedyskretnie przysłuchują się naszej rozmowie 
w kawiarni. Zanim wywiad ukaże się w 
będą wszystko wiedzieć o Karolinie i modelingu, 
którym moja rozmówczyni się zajmuje. Karolinie 
ta publiczność zupełnie nie przeszkadza. Widać, że 
przywykła robić wrażenie i z naturalnością, bez pozy, 
której się przed spotkaniem obawiałam, odpowiada 
na moje pytania.
Iwona Pawłowska: Opowiedz, jak wyglądała two-
ja droga na wybieg, na okładki gazet.
Karolina Szymczak:
dwie okładki: koreańską 
znana gazeta) i austriacką 
Pani
do agencji modelek. Namówił mnie do tego znajo-
my. Moja mama miała duże opory, ponieważ bała 
się, że praca w modelingu może przeszkodzić mi 
w przygotowaniu do matury. Ale kiedy mój znajo-
my obiecał, że to nie będzie kolidowało z maturą, 
mama zmieniła zdanie. Pojechałyśmy do Wrocławia 
do agencji SPP Models, zrobili mi testy…
Testy?
Tak, testy zdjęciowe. Wizażystka mnie pomalowała, 
ubrano mnie i poszłam na plan. Zrobiono mi kilka 
zdjęć i miałam czekać na werdykt, czy się nadaję. 
Na szczęście na drugi dzień dostałam wiadomość, 
że spełniam ich oczekiwania i chcieliby podjąć ze 
mną współpracę. Podpisałam umowę i tak zostałam 
modelką.
Co obejmuje taka umowa? Są jakieś warunki, do 
których musisz się dostosować?
Warunków umowy nie możemy zdradzać, więc nie 
odpowiem na to pytanie, ale tak, jak w każdym za-
wodzie, musimy przestrzegać pewnych zasad. Mo-
deling to ciężka praca, choć komuś może wydawać 
się to dziwne, bo kojarzy modelkę z dziewczyną, któ-
ra tylko się dobrze bawi, ma dużo pieniędzy i świet-
ne życie, traktowana jest jak księżniczka. A modelka 
to nie wieszak na ubranie. Musi być też wykształ-
cona, inteligentna, znać języki obce, ponieważ, by-
wając w świecie, nie można porozumiewać się dziś 
inaczej niż po angielsku. 

Dziewczyna Dziewczyna Dziewczyna 
z okładkiz okładkiz okładki
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Nr KRS Nazwa organizacji pożytku publicznego Siedziba
Kwota 
otrzymana

Pozycja 
na liście

0000086477 Złotoryjski Klub Sportowy "Górnik ‐ Złotoryja" Złotoryja 2 981,90  4528

0000124632  Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Złotoryja 5 811,80  3421

0000171081  Stowarzyszenie "Nasza Gmina" Nw. W. Grodziska 1 092,10  5874

0000228411  Fundacja "Salus Aegroti" Złotoryja 13 517,80  2055

0000231669  Stowarzyszenie "Sobieradzik" Wojcieszów 12 144,80  2202

0000241216  Stowarzyszenie Promocji Kultury "Teraz ‐ Zagrodno" Zagrodno 11,20  7102

0000288772  Fundacja "Dobro czynić" Kopacz 6 255,00  3286

0000315596  Fundacja "Animus" Wilków 0,00  ‐

0000316543  Stowarzyszenie "Świetlica Środowiskowa Emaus" Złotoryja 12 708,30  2142

0000346304  Stowarzyszenie Prima Złotoryja 595,70  6363

0000035024 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jerzmanice Zdrój Jerzmanice Zdr. 4 112,70  3990

59 231,30 Razem

Stolica Kanady Ottawa - centrum

Ottawa - centrum

Nieciekawa architektura bloków mieszkalnych w Ottawie  

Przystanek autobusowy w Ottawie
zabroniona. Pewnego razu do autobusu wsiadł 
pijany osobnik. Przejechał tylko jeden przystanek, 
bo gdy autobus się zatrzymał, mężczyzna ten został 
usunięty przez policję. Zaskoczeniem dla mnie były 
liczne informacje o tym, że w przypadku zauważenia 
niewłaściwych zachowań należy niezwłocznie zgłosić 
to na policję. Obok dużą czcionką podany numer 
telefonu. W autobusach też są takie informacje.  

Natura jest bardzo piękna naokoło Ott awy. 
W samym mieście też dużo zieleni. Przez 
miasto przepływa wielka rzeka, nazywa się 
Ott awa. Wiewiórki biegają nawet po jezdni. 
Gospodarze miasta dbają o okolice miasta, żeby 
przyroda wyglądała bardzo naturalnie. Drzewa 
chore i przeznaczone do ścięcia usuwane są w 
ciekawy sposób. Jeździ samochód ze specjalnym 
urządzeniem, ścina wyznaczone drzewa i od razu 
przerabia na trociny, które są  wydmuchiwane do 
lasu.

Tutaj dookoła miasta jest dużo ścieżek dla 
rowerzystów lub dla rolkarzy. Zimą te ścieżki służą 
dla  narciarzy, gdy pozwalają warunki pogodowe.

Takie są moje spostrzeżenia za okres dwóch 
miesięcy spędzonych w Ott awie.

Pozdrawiam serdecznie i załączam kilka zdjęć,
  Sława Żukowa

Wygląda to bardzo imponująco. 
Przed salą obrad czteroosobowa 
obsługa pilnuje, czy jakiś poseł 
czegoś nie potrzebuje. Gdy jedna 
osoba z obsługi musiała na chwilę 
wyjść, na jej miejsce siadała 
następna. 

Dla obserwatorów i 
zwiedzających parlament są 
słuchawki, dzięki którym w 
dwóch językach angielskim i 
francuskim można posłuchać 
debaty parlamentarnej. My 
słuchałyśmy debaty o wyjściu 
wojsk kanadyjskich z Afganistanu. 

Boże Narodzenie jest świętem 
dla wszystkich, wierzących i 
niewierzących. W świąteczne 
szaty ubrane są sklepy, ale bardzo 
skromnie. Także na ulicach 
w centrum Ott awy tylko przy 
niektórych sklepach widać choinki ze 
światełkami. Szczególnie przyozdobiony 
jest parlament, gdzie na ścianach 
budynku umieszczono świecące gwiazdki 
śniegu. Zaskoczył mnie brak głównej 
choinki w mieście, jak to robi się u nas. 
Jednak moja córka wytłumaczyła mi, że 
Kanada to wielokulturowe miasto i nie 
można komuś narzucać swojej religii.

Bardzo pięknie są wystrojone domki 
jednorodzinne, naokoło wszystko błyszczy i świeci. 
Przed niektórym nawet kilka choinek ozdobiono 
światełkami. 

Na kolację wigilijną zostaliśmy zaproszeni do 
przyjaciół mojej rodziny. Bardzo byłam ciekawa, 
jak to jest tutaj. Podano polskie piwo, kalmary, ryż, 
ziemniaki, kukurydzę (jest bardzo tu powszechna) i 
mięso z kurczaka. Na deser były ciastka. W pierwszy 
dzień świąt pojechaliśmy jeszcze do jednej rodziny. 
Tam też były dania z ryżu, mięso, makaron zapiekany 
i ziemniaki. Ludzie są bardzo sympatyczni. Rodzina 
bardzo religijna. 

Przestępczość w Kanadzie, nawet bez względu na 
dużą liczbę emigrantów, jest bardzo niska. W ciągu 
roku zabito w Ott awie tylko sześć osób. Ludzie są 
bardzo wszędzie życzliwi, przeważnie uśmiechnięci, 
przytrzymują drzwi, prawie zawsze się przywitają. 
Młodzież nie hałasuje na ulicach, nikt nie chodzi z 
piwem po ulicach, bo to jest zabronione.

Proszę o wybaczenie kobiet kanadyjskich, ale 
muszę o tym napisać. Niektóre kobiety całkiem nie 
dbają o swój wygląd, chodzą w adidasach na bose 
nogi, spodnie byle jak, jedna nogawka zawinięta, 
druga jakoś tam, fryzura byle jaka. Na własne oczy 
widziałam, że przyprowadzają dziecko do szkoły 
mając bose nogi w adidasach. Niektóre z kobiet 
widziałam na ulicy w piżamie! Wtedy na zewnątrz 
było dziewięć stopni mrozu. Nikt na to nie zwraca 
uwagi. Nikt się nie ogląda, kto w jakim języku 
rozmawia!

Alkohol jest bardzo drogi i sprzedawany tylko 
w specjalistycznych sklepach za miastem. Są to 
wydzielone placówki po jednej na określony rejon 
miasta. W supermarketach sprzedaż alkoholu jest 

Kierowca z własnej inicjatywy zapytał ją, gdzie ma 
się zatrzymać. I zatrzymał się pod samym naszym 
domem (oczywiście trasa biegnie po naszej ulicy).

Przystanki autobusowe są wszędzie z wiatą i 
obowiązkowo z ławką, przestrzenne, z widokiem 
na kierunek, skąd ma przyjechać autobus. Nigdzie 
nie widziałam potłuczonych szyb. Zaskoczeniem dla 
mnie były przystanki z kawiarnią.

Miasto ogrzewa się przeważnie energią 
elektryczną. Słupy energetyczne są bardzo 
często drewniane i dużo linii elektrycznych jest 
napowietrznych.

A teraz odrobinę o politykach, choć wiem, że 
większość tego nie lubi. Jednak mnie wydaje się 

to interesujące. Kanadyjczycy 
mogą wchodzić na posiedzenie 
parlamentu i słuchać oraz oglądać 
na żywo swoich ukochanych posłów. 
Wstęp jest bezpłatny. Przy wejściu 
jest szczegółowa kontrola, jak 
na lotnisku, nawet więcej, bo na 
każdym piętrze. Kobietom zabierają 
torebki. Zauważyłam, że politycy są 
wszędzie tacy sami, chyba niczym 
się nie różnią. Siedziałyśmy na 
górze, gdzie dobrze było wszystko 
widać. Ktoś czytał czy przeglądał 
gazetę, ktoś inny bawił się komórką. 
Wystąpienie, jeżeli się nie podobało, 
lub było z opozycji, to posłowie 
uderzali rękami w stół lub gwizdali. 
Poseł, przewodniczący obradom, 
jest ubrany w szatę jak sędzia i siedzi 
sam pod takim jakby baldachimem. 

Witaj, Agnieszko!
Ott awa wygląda szaro i ponuro, budynki mają 

zaledwie trzy lub cztery kolory: szary, brązowy 
i biały. Są, co prawda, jakieś jeszcze odcienie, 
ale w takich samych barwach. Centrum miasta 
wygląda odrobinę przyzwoiciej, ale architektura 
jest bardzo skromna. Przeważnie wszystko ze szkła, 
tak nowocześnie. Parlament, kościoły i hotele 
mają zupełnie inną architekturę, która jest bardzo 
ładna. Na każdej państwowej instytucji wisi fl aga 
narodowa Kanady.

Nawierzchnie dróg są tak samo jak u nas 
popękane, nawet miejscami są dziury. Za to 
drogi bardzo szerokie, nawet w mieście jest 
czteropasmówka. Oprócz tego 
jeszcze są specjalne drogi tylko 
dla autobusów. Po nich nie może 
nikt więcej jeździć. Co więcej, piesi 
też nie mogą tam chodzić, nawet 
obok. Mój zięć, gdy tylko przyjechał 
do Ott awy, nie wiedział o tym. 
Szedł sobie obok wyznaczonego 
pasa dla autobusów i nagle 
znikąd pojawił się patrol policyjny. 
Zażądali dokumentów i ponieważ 
to był pierwszy raz, skończyło się na 
pouczeniu. Uprzedzono zięcia, że 
następnym razem będzie mandat.

W Ott awie prawie nie ma korków 
samochodowych. Miasto liczy 800 
tysięcy ludności i ma doskonale 
funkcjonujący transport zbiorowy. 
Komunikacja tylko autobusowa, 
tramwajów nie ma. Autobusy jeżdżą 
jak zegarki, zgodnie z rozkładem 
jazdy, który można sprawdzić w 
Internecie i wydrukować sobie każdy kierunek. 
Pojazdy są dostosowane do potrzeb każdego: 
niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych z 
wózkiem, czy dla matek z dziećmi w wózkach. Na 
początku autobusu są te miejsca i jeśli wchodzi 
jedna z takich osób lub wjeżdża, to krzesła się 
podnoszą, a jeżeli tam ktoś siedział, natychmiast 
ustępuje. W tym miejscu staje wózek i nikomu nie 
przeszkadza. Oczywiście, że podwozie się opuszcza, 
aby można było wjechać wózkiem. 

Pasażerowie  są bardzo uprzejmi, przeważnie 
uśmiechnięci, młodzież szczególnie; nikt w autobusie 
nie krzyczy, nie śmieje się wyzywająco. Kierowcy są 
zaskakująco uprzejmi. Pewnego razu wracaliśmy z 
moją rodziną z muzeum. Stanęliśmy na przystanku, 
gdzie nasz autobus nie zatrzymuje się. Gdy autobus 
nadjechał, zaczęliśmy biec, lecz kierowca dał nam 
znak, że się zatrzyma. I tak zrobił. Kiedy indziej 
moja córka Natalia wracała z dużą ilością zakupów. 

Jedna setna z całości to bardzo niewiele. Zwłasz-
cza, gdy weźmiemy nie cały dochód, lecz jego 

część, wyrażoną w podatku dochodowym. Dla ko-
goś, kto zarabia 1500 zł brutt o miesięcznie, jest to 
19,39 zł w skali roku. Dla kogoś, kto zarabia 3000 
zł brutt o miesięcznie – 47,94 zł. Pomnóżmy to jed-
nak przez całe nasze mrowisko, a wyjdzie na to, że 
suma jest bardzo pokaźna. W naszym powiecie zło-
toryjskim wg danych na koniec 2008 roku było 8242 
zatrudnionych, średnia pensja to 3054,76 zł (2009 
r.) można więc przyjąć, że wygenerowaliśmy w 2009 
roku podatek docho-
dowy rzędu 40 000 
000 zł. Jeden procent 
tej kwoty to 400 000 
zł. A ile przekazaliśmy? 
Jeden Urząd Skarbowy 
w Złotoryi wie tylko. 
Ale od czego jest inter-
net? Okazuje się, że w 
Polsce przekazano ok. 
0,64%  wartości podat-
ku należnego.  Jeżeli 
przyjąć tę proporcję, 
to z powiatu złotoryj-
skiego prawdopodob-
nie przekazano około 
256 000 zł. Jakby nie 
patrzeć - duża kwota. 
A ile trafi ło do naszego najbliższego otoczenia? Z 
danych opublikowanych na stronach Ministerstwa 
Finansów (htt p://www.mf.gov.pl/_fi les_ /podatki/
statystyki/za_2009/informacja_pozytek_za_2009.
pdf), które zestawiłem ze spisem organizacji pożyt-
ku publicznego na terenie powiatu złotoryjskiego w 
Krajowym Rejestrze Sądowym (htt p://opp.ms.gov.
pl)  wynika, że jest to kwota 59 231,30 zł. Oczywiście 
tak jak nasi podatnicy wysyłają pieniądze poza gra-
nice powiatu, tak i do powiatowych stowarzyszeń 
i fundacji przychodzą pieniądze z zewnątrz. Myślę 

jednak, że z du-
żym prawdopo-
dobieństwem 
można przy-
jąć, że 90% tej 
kwoty to pie-
niądze z podat-
ków płaconych 
przez naszych 
mieszkańców. 
Przy takim za-
łożeniu wycho-
dzi jednak, że 
przeszło 80% 
kwoty z 1% po-
datków wypra-
cowanych na 
terenie powia-
tu trafi a gdzieś 
w Polskę. Nie 
do końca jest to 
jednak prawda, 
bowiem wie-
le organizacji, 
d z i a ł a j ą c y c h 
na naszym 
terenie, jest 
częścią ogólno-
polskich czy też 
reg ionalnych 
stowarzyszeń 
i fundacji, tak 
jak np. złoto-
ryjscy harcerze. 
Pieniądze dla 
nich trafi ają 

najpierw do Chorągwi Wrocławskiej, by potem po-
wrócić do Złotoryi. 

Oczywiście należy pomagać innym, ale myślę, że 
przede wszystkim należy zadbać o lokalne środowi-
sko, a to z jednej bardzo prostej przyczyny: mamy 
większą możliwość sprawdzić, na co nasze pieniądze 
są wydawane. Nie tak dawno cała Polska pomagała 
Bogatyni. Inicjatywa nader potrzebna w obliczu nie-
wyobrażalnej klęski, ale tuż obok mieliśmy również 
poszkodowanych. Tutaj również są ludzie, którzy 
potrzebują pomocy. Tymczasem później media pa-
stwiły się nad Bogatynią, ukazując, jak handluje się 
darami. Oczywiście pomagajmy, ale zadajmy sobie 
trochę trudu, by sprawdzić, na co nasze pieniądze 
zostaną przeznaczone. Tutaj też jest pole do popisu 

dla lokalnych organizacji pożytku publicznego, żeby 
szerzej informowały o swoim istnieniu oraz o tym, 
na co potrzebują pieniądze.

W 2010 r. pieniądze z tytułu redystrybucji 1% po-
datku za rok 2009 otrzymało 7128 podmiotów i było 
to w sumie 357,1 mln złotych. Prawie 1/3 tej kwoty 
przypadła 10 organizacjom. Poniżej pięć najhojniej 
obdarowanych (reszta listy na podanych wcześniej 
stronach MF): 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 
    - 68 231 016,11 zł
Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko 
    - 8 930 360,71 zł
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„SŁONECZKO”    - 7 247 882,42 zł
Fundacja TVN NIE JESTEŚ SAM - 5 714 164,08 zł
Fundacja „NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ 
NOWOTWOROWĄ”     - 4 865 290,95 zł.

Co ciekawe, wniosek o przekazanie 1% złożyło tyl-
ko 33% ogółu podatników. Płyną z tego dwa wnioski: 
po pierwsze - 1% przekazują ci, co zarabiają powyżej 
średniej. Po drugie - brakuje możliwości przekazania 
1%, gdy pit rozlicza pracodawca lub ZUS. Szkoda, że 
Ministerstwo Finansów nie stworzyło możliwości, 
żeby w tym procesie mogli uczestniczyć wszyscy. 
Możliwość przekazania 1% na rzecz wybranej orga-
nizacji, ma nie tylko wymiar bezpośredniej pomocy, 
ale również sprawia, że cała rzesza płacących podat-
ki choć przez chwilę może się zainteresować życiem 
społecznym.

Trudno konkurować o pieniądze z fundacjami, 
które zajmują się ratowaniem dzieci, pomocą lu-
dziom niepełnosprawnym, ale życie społeczne ma 
wiele wymiarów i o tym powinniśmy pamiętać, za-
stanawiając się, komu przekazać 1% naszego podat-
ku. Nie piszę tego, by podstępnie skłonić Państwa 
do zasilenia konta TMZZ, ale przede wszystkim, 
żeby wskazać, jak wiele istnieje możliwości pomo-
cy w różnych sferach działalności społecznej oraz by 
zmotywować do poszukiwania własnego celu, na 
jaki przekażemy pieniądze, niekoniecznie ulegając 
wszechmocnej reklamie. Piszę to również dlatego, 
by szerzej zainteresować się tym, co dzieje się tuż 
obok nas.

Sława Żukowa jest 
złotoryjanką od ponad 

jedenastu lat, kiedy 
to dzięki politycznym 
decyzjom mogła przyjechać 
z Ukrainy do Polski. Bo 
Sława urodziła się w 
Polsce, lecz los sprawił, że 
przyszło jej zamieszkać na 
Ukrainie. Jednak niedawno 
kapryśny los znowu rzucił ją 
daleko od Złotoryi i Polski. 
Córka Sławy, Natalia, 
wyjechała wraz z mężem 
i dzieckiem do Kanady, 
skąd otrzymali propozycję 
pracy i ciekawych studiów. 
Natalia bardzo prosiła 
matkę, aby przyjechała 
chociaż na pół roku zająć 
się ich dzieckiem. Takim 
oto sposobem Sława 
Żukowa w listopadzie 
2010 roku znalazła się w 
stolicy Kanady, Ott awie.  
Stąd pocztą elektroniczną 
przesyła swoje listy. 
Agnieszka Młyńczak

Nasz złotoryjski Ogólniak zbliża się do znamienitego jubileuszu 
60-lecia swego istnienia. W siedzibie szkoły odbyło się 11 stycznia 
2011 r. pierwsze, organizacyjne spotkanie Komitetu Organizacyj-
nego Zjazdu Absolwentów.

Przewodniczącym został pan Mieczysław Leszczyński przedsta-
wiciel pierwszego rocznika absolwentów, zastępcą pani Maria Fi-
lipowicz. W skład komitetu weszli: Iwona Pawłowska, Małgorzata 
Baranowska, Krystyna Zalewska, Zygmunt Lorenz, Robert Paw-
łowski i Anna Chrzanowska.

Ustalono termin zjazdu. Po raz pierwszy zjazd odbędzie się we 
wrześniu – 24 września 2011r. Na stronie internetowej Liceum 
zostanie uruchomiony serwis informacyjny KOZA, w którym znaj-
dą się aktualności organizacyjne, karta zgłoszenia, informacje o 
poszczególnych punktach programu oraz o możliwości rezerwacji 
miejsc noclegowych dla absolwentów spoza Złotoryi. 

Zdecydowano, że ogólne ofi cjalne spotkanie odbędzie się w Zło-
toryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Następnie absolwenci prze-
maszerują ulicami miasta do szkoły, gdzie odbędą się spotkania 
klasowe z wychowawcami i innymi nauczycielami w salach lekcyj-
nych. Absolwenci będą mieli możliwość zjedzenia obiadu. Tradycyj-
nie w godzinach popołudniowych zostanie odprawiona msza św. w 
intencji zmarłych dyrektorów, nauczycieli i absolwentów Liceum a 
w godzinach wieczornych odbędzie się słynny bal absolwentów.

 Zachęcamy wszystkich absolwentów do przekazywania in-
formacji o zbliżającym się spotkaniu osobom spoza Złotoryi. Prosi-
my o śledzenie anonsów informacyjnych w prasie lokalnej, odwie-
dzanie strony internetowej Liceum oraz kontakt z sekretariatem 
szkolnym.

Dane kontaktowe: sekretariat tel. 76 8783344, fax. 76 
8783631, e-mail: zjazd@lozlotoryja.net, str. www.lozlotoryja.net
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wszystko, co robi (mam na myśli zdjęcia) zamienia w 
dzieła sztuki, potwierdza to wielokrotny tytuł foto-
grafa miesiąca.

Członkowie ZKF to ludzie w rozmaitym wieku. 
Są tu i gimnazjaliści i emeryci. Klasyfi kacja mogłaby 
wyglądać na przykład tak: stali bywalcy, meteory 
(przyjdą, popatrzą i już nie wracają) i komety (rzad-
ko występują acz cyklicznie). Są i mężczyźni i kobiety 
(zdecydowana mniejszość), właściciele lustrzanek 
i posiadacze kompaktów. Dzieli nas upodobanie do 
marek sprzętu, ale łączy pasja do uwieczniania ulot-
nego. I udział w plenerach. Plenery to też klubowa 
tradycja. Zwykle są denerwujące (z powodu poran-
nej pory) i męczące (trzeba się nachodzić). Czasami 
dramatyczne – szczególnie, gdy zgubi się nam Wal-
dek Dymitrowski. Próbkę tych emocji przedstawiam 
poniżej. Wszystkie zapisy są realistyczne a podobień-
stwo do osób i zdarzeń nieprzypadkowe.

6 września 2009
Moje oczekiwania względem porannego niedziel-
nego deszczu okazały się płonne. Plener się odbył. 
W całkowitych ciemnościach (5 rano), potykając się 
o wystające na ścieżkach patyki, kroczyliśmy (choć 
słowo to brzmi nazbyt dumnie) do Jerzmanic. I kiedy 
myślałam, że nic gorszego dziś mnie nie spotka, Mąż 

zarządził wspinaczkę na Krucze Skały. Nie 
ukrywam – marudziłam nad podziw 
dzielnie, aczkolwiek nieskutecz-
nie. I kiedy w konsekwencji 
uporu większości facetów 
wdrapaliśmy się na 
górę, okazało się, 
że z góry widać 
tyle, co z 
d o ł u , 

c z y l i 
nic. No, 

może trochę 
więcej, bo jasność 

jakoś tak powoli na-
stawała. Jednak warunki 

do robienia zdjęć wciąż pozo-
stawiały wiele do życzenia. Choć 

wyjęliśmy aparaty i szukaliśmy cud-

nej natury widoczków, to nadziei większej na zado-
walający efekt chyba nie mieliśmy. Ja na pewno. Ro-
bienie zdjęć w ciemnościach wymaga długiego czasu 
naświetlania, a tu wiatr targał gałązkami, które w ka-
drze zostawiały swój ślad i wychodziły mazy, majaki, 
duchy, czyli sama metafi zyka. Dobrze, że za chwilę z 
pewną taką nieśmiałością wyjrzało coś do słońca po-

tradycja wyborów Zdjęcia Tygodnia. 
Co czwartek siadamy przed moni-
torem w małej salce na poddaszu i 
pastwimy się nad własnymi (mniej) 
i cudzymi (bardziej) obrazkami, by w 
konsekwencji zażartych dyskusji oraz 
rozpasanych dygresji (mistrzami w 
tym ostatnim są Prezes oraz Przemek 
„Krecik” Bartkiewicz) wybrać fotogra-
fi ę tygodnia. 

Presja, by otrzymać tytuł najlep-
szego fotografa tygodnia, jest tak 
ogromna, że przez poprzedzające 
dni klubowicze stają na głowie, by 
zgromadzić trzy niezłej jakości zdję-
cia. Uciekają się przy tym do różnych 
sztuczek: Łukasz Rycąbel stawia przed 
obiektywem osobistą rudowłosą 
modelkę, a jak ona się buntuje, to 
wykorzystuje martwą faunę (choć 
specem od „martwej natury” jest, z 
racji zawodu, Sylwek Godyń), Leszek 
Leśniak każe pozować córce albo 
przydomowym ptakom, Robert Paw-
łowski wstaje przed świtaniem, by 
złapać dobre światło, Przemek „Kre-
cik” Bartkiewicz objeżdża koncerty, 
bo wśród subkultur czuje się jak w 
niebie, a świat widzi w czarno-białych 
barwach, Andrzej „Knocik” Cukrowski 
dla dobrego zdjęcia gotów jest wy-
prać własnego kota, Sylwiusz Godyń 
wytarzać w śniegu psa Bastera. Janek 
Borawski fotografuje co popadnie – 
nawet kocura na frezarce. Sama au-
torka najchętniej biega za owadami 
lub łapie wodę z kranu. Podziw budzi 
Piotrek Iwanowski, który jedzie na po-
znańskie lotnisko Ławica, bo samolo-
ty wychodzą mu najlepiej. 

Efekt tego zbiorowego szaleństwa 
złotoryjanie oglądają potem na stro-
nie internetowej ZKF lub na portalu 
zlotoryja.info (jeśli Bartek Jeziorski 
jest dla Klubu łaskawy), gdzie dają 
upust swym emocjom, co cza-
sem niewiele ma wspólnego 
z recenzowaniem. Ale my 
się nie obrażamy, bo 
mamy zdrowy dy-
stans do siebie 
i swoich 
z d j ę ć . 

Gdyby tak nie było, sama autorka 
już kilkakrotnie musiałaby popełnić 
rytualne samobójstwo po wysłu-
chaniu tego, co myślą o jej zdjęciach 
pozostali klubowicze. Gdyby nie dy-
stans, Przemek „Krecik” Bartkiewicz 
musiałby upleść sobie wieniec lauro-
wy i nosić go codziennie z dumą, bo 

W tym miejscu, zgodnie z 
zaleceniami Naczelnego, 

miał pojawić się artykuł przybli-
żający naszym czytelnikom cel i 
efekty działalności Złotoryjskiego 
Klubu Fotografi cznego. Pewnie 
gdyby ten tekst miał pisać, ktoś, 
kto ZKF zna tylko z opowieści, 
wybrnąłby z zadania doskonale. 
Obiektywizm i dystans na pewno 
by temu sprzyjały. Jednak auto-
rem tekstu jest osoba, która Klub 
zna od zarania i choć na początku 
była jego przeciwniczką, to obec-
nie nie wyobraża sobie czwart-
kowych popołudni bez spotkań 
w klubowym gronie. Stąd też 
bardziej osobisty charakter ni-
niejszego tekstu, który formalnie 
w części jest pamiętnikarską rela-
cją z klubowych plenerów. Mam 
nieśmiałą nadzieję, że powie ona 
więcej niż statystyki czy kalenda-
ria lub indeksy osobowe. 

Ale od początku…najpierw 
Rysiek Masłowski i Robert Paw-
łowski – mój osobisty mąż - po-
stanowili znaleźć pretekst, by le-
galnie uchylać się od domowych 
obowiązków i jednocześnie ro-
bić to, co kochają. Założyli więc, 
przy skutecznym wsparciu władz 
TMZZ, Złotoryjski Klub Fotogra-
fi czny. Na początku stworzenia 
był tradycyjnie duży chaos, ale 
powoli, z tygodnia na tydzień, z 
czwartku na czwartek, zaczęły 
się krystalizować pomysły, plany, 
ukształtowało się oblicze ZKF w 
postaci jego członków, narodziły 
się nowe tradycje…Aż przyszedł 
czas, że Klub się sformalizował. 
Zaopatrzył się w statut czy regu-
lamin (do końca tego nie pojmu-
ję) oraz Zarząd w postaci Prezesa 
– Leszka Leśniaka, Jego Prawej 
Ręki – Piotrka Iwanowskiego 
oraz Sekretarza – Andrzeja „Kno-
cika” Cukrowskiego – człowieka 
od klubowej kasy. 

Struktury te na szczęście 
(wbrew obawom autorki) nie za-
hamowały spontaniczności klu-
bowiczów, nie wyrugowały rów-
nież skłonności do anarchii. Nie 
stłamsiły ducha artystycznego! 
Jedyne, co oparło się owemu nie-
pohamowanemu bezhołowiu, to 

dobne, bo chyba bym wróciła do domu wbrew wszel-
kim zasadom przyzwoitości. Wyszliśmy na orne pole 
i „zdejmowaliśmy” dwa malownicze drzewa na tle 
jutrzenki. Niektórym bardziej podobała się Wilcza 
Góra wyłaniająca się jak deus ex machina z kukury-
dzy. Kiedy nacieszyliśmy zaspane oczy tym ascetycz-
nym pięknem krajobrazu, poszliśmy szukać szczęścia 
(czytaj: tematu) na moście kolejowym, choć ten w 
całkowitej rozsypce będąc, raczej do spacerów poń 
nie zachęcał. Mnie zdecydowanie nie zachęcił, i jako 
chyba jedyna zostałam po właściwej jego stronie. A 
potem z niecierpliwością czekałam, aż cała ekipa po 
odbyciu dyskusji na temat długości własnych obiek-
tywów i wyższości Nikona nad Canonem, zdecyduje 
się powrócić. Jak to się ku mej radości rychło, czyli 
po półgodzinnym wyczekiwaniu stało, zebraliśmy się 
do domu. I jak zwykle okazało się, że zgubiliśmy 
gdzieś po drodze Waldka. Ale to już norma, 
więc nikt nie płakał.

18 października 2009
W deszczu, chłodzie i ciemno-
ściach zaczął się nasz plener. 
O 5 nad ranem miałam 
nadzieję, że jeszcze 
życie może być 
piękne, ale 
k i e d y 
M ą ż 

z a -
r z ą d z i ł 

w y m a r s z , 
nadzieja umar-

ła. I znowu szłam 
jak na skazanie, ale tym 

razem bez marudzenia. La-
tarki ani GPS nie pomogły. I tak 

błądziliśmy. Oprócz nas błądził jesz-
cze Rafał i Rysiu. Reszta klubowiczów 

wybrała senne majaki w puchowej pościeli.
Na Radogoście wiało i siekało deszczem. Ze 

szczytu wieży widziałam na horyzoncie góry po-
kryte pierwszym śniegiem. Nie podziwiałam tych 
pejzaży długo, bo chłód mnie na wskroś przeszy-
wał. Zatem nie pozostało mi nic innego, jak schro-
nić się w wieży i „robić” architekturę. Nadmienię, 
że ciągle ciemno było, bo choć świt nastał, to jakiś 
niewyraźny. Długie czasy naświetlania nie zawsze 
mi wychodziły, ponieważ od wiatru hulającego w 
środku statyw się trząsł. Na Radogoście nie zabawi-
liśmy na szczęście długo i, o dziwo, hasło do odwro-
tu tym razem nie ja dałam, lecz zmarznięci panowie 
na „R”. Chyba doszli do wniosku, do którego ja do-

szłam już o 5 rano, że dziś nic nie wyjdzie ze zdjęć. 
Chyba pogoda przestała im się podobać :) Dlatego 
też odpuściliśmy sobie Groblę i pojechaliśmy od 
razu do Pogwizdowa. W Pogwizdowie też gwizdało 
i nie chciało mi się wychodzić z samochodu, gdzie 
już zdążyłam poczuć się miło i sucho oraz syto, gdyż 
pierwsze śniadanie pochłonęłam z apetytem. Ale 

przecież nie po to wstawałam w środku nocy, by sie-
dzieć w aucie, więc poszłam w zarośla cmentarza. Nie 
było tak malowniczo, jak ostatnio. Rysiu mówi, 
że w deszczu ładnie wychodzą kolory. Może 
jemu. Ja jakoś tego nie zauważyłam, na-
tomiast za chwilę dostrzegłam i po-
czułam moje mokre od deszczu 
spodnie, które dyskomfort mi 
czyniły. Mokre gacie nie 
były moim jedynym 
dziwactwem i 
wyróżnikiem. 
M i a ł a m 
j e s z -

cze 
c z e r -

woną pa-
rasolkę, którą 

dumnie niosłam 
nad moim aparatem, 

aby mu się mokro nie zro-
biło. Na niewiele się to zdało, 

bo krople na obiektywie uwieczni-
łam na kilku zdjęciach, co się okazało 

po wgraniu fotek do komputera. Oczy-
wiście to poszło do kosza. W ogóle do kosza 

poszło znowu więcej niż się ostało. Ale plener się 
odbył.
18 kwietnia 2010
Mimo żałoby narodowej zrobiliśmy dziś plener klu-
bowy. Pojechaliśmy na salamandry. Nie miałam 
większej nadziei zobaczyć jakiejkolwiek, więc tym 
większa była moja radość, gdy ujrzałam coś, co 
mogłoby przy odrobinie dobrej woli za salamandrę 
uchodzić. Widok kucającej nad kałużą kilkuosobowej 
grupy klubowiczów uzbrojonych w różnej długości 
obiektywy ubawiłby niejednego do łez. Mimo naszej 
determinacji, nie udało się uwiecznić żyjątka na zdję-
ciach. Dlatego zniechęceni jedni poszli fotografować 
tory prowadzące donikąd, inni sarny, a jeszcze inni 
mrówki na leszczynie. Byli też tacy, jak moi Juniorzy, 
którzy nic nie fotografowali, bo kłócili się o fi ltr pola-
ryzacyjny lub akumulatorki.

12 maja 2010
Wykorzystując jedyne wolne w tym tygodniu popo-
łudnie pojechałam na plener. Znowu mieliśmy towa-
rzyszyć przygotowaniom do Biegu Wulkanów czynio-
nych przez tzw. katorżników. Ustawiłam się w miejscu 
(Krucze Skały) wskazanym przez biegaczy i czekam. 
Komary za to nie czekają. Gryzą. Ja jednak nadal cier-
pliwie czekam. Po kolejnych 10 minutach niezmien-

nie czekam. Nagle coś kolorowego mignęło mi mie-
dzy drzewami. To właśnie byli katorżnicy. Minęli mnie 
oniemiałą ich zjawiskowym migiem. Nie miałam na-
wet czasu włączyć aparatu, a już została po nich aura 
tajemniczości i potu. Nic to – myślę sobie. Niedługo 
będą wracać – się pocieszam. Więc znowu czekam. 
Zmieniłam tylko nieco miejsce tegoż czekania. Koma-
ry też zmieniły. Lecą za mną. A ja jestem w bąblach 

jed-
n y m 

w i e l k i m 
c z e k a n i e m . 

Czuję się, jak Es-
tragon albo Vladimir 

ze sztuki Beckett a. I kiedy 
myślę, że Godot nie przyjdzie, 

nagle nadbiega, to znaczy nad-
biegają. Włączam aparat, nastawiam 

przesłonę, naciskam migawkę i…. Jakieś 
duchy, cienie i plamy mam na wyświetlaczu. 

Chyba nie wyszło – konstatuję i odjeżdżam do 
domu z przekonaniem, że jednak wolałabym, aby 

Godot nie przyszedł/przybiegł.
Wciąż nie mogę polubić tych katorżników. To jakaś inna 
bajka. Po prostu nie moja szufl andia.

27 czerwca 2010
Całonocne czuwanie w ciemnościach pod Okolem już za 
mną. Nie sądziłam, że wykażę się taką dzielnością i nie 
zdezerteruję z tego pleneru dla dziwaków z ZKF. Dwukrot-
ne zdobywanie w odstępie kilku godzin szczytu uważam 
za niełatwe przedsięwzięcie, szczególnie, kiedy po raz 
drugi robi się to o trzeciej nad ranem, gdy ciemności 
kryją ziemię, a mrok rozpraszają tylko światła latarek. 
Kiedy szłam leśnym duktem, każda mała gałązka leżąca 
na ścieżce, kojarzyła mi się w nikłym świetle z ogonem 
szczura a kawałki kory - z samym szczurem. Skąd to sko-
jarzenie – nie mam pojęcia, pewnie zmęczenie umysłu 
i ciała dało w ten sposób znać o sobie. Bezsenna noc 
przy ognisku opłaciła się widokiem przecudnej urody. 
Nie mam na myśli przereklamowanego wschodu słoń-
ca, ale raczej widok kotliny w mgielnych snujach i na-
szej ukochanej Wilczej Góry, która z tej bieli wyrastała. 
Niestraszne mi były nachalne osy i inne paskudztwa, 
kiedy mogłam fotografować obrazki z bajki. Do domu 
wróciłam poobijana i posiniaczona, bo wspinanie się na 
skały oraz balansowanie na ich krawędzi nie jest moją 
mocną stroną. Przy okazji wyrażam wdzięczność Piotr-
kowi, który uratował mi życie, zatrzymując siłę grawi-
tacji, spychającą mnie w jakąś niezidentyfi kowaną ot-
chłań. Mąż się śmieje, że wyglądam, jakbym wróciła z 
wojny, ale przecież naprawdę stoczyłam zwycięską bi-
twę z wszechogarniającą mnie sennością. Moja Mama 
mówi, a słusznie chyba prawi, że jestem nienormalna. 
Jestem, i dobrze mi z tym. Tylko rany na nodze  i łokciu 
trochę za mocno bolą.

*  *  *
Jeżeli Drogi Czytelniku jesteś właścicielem aparatu i nie 
wiesz, co się z nim robi, a ten tekst nie zraził Cię do 
fotografowania w gronie niekoniecznie konwencjonal-
nych, ale naprawdę sympatycznych ludzi, to zaprasza-

my do nas  w każdy czwartek o godzinie 17.00 (siedziba 
TMZZ). Sukcesów w konkursie Nati onal Geographic czy 
Word Press Photo nie gwarantujemy, ale miłą zabawę 
na pewno. I chyba właśnie o to chodzi. Poza ucieczką 
od domowych obowiązków.

FotomaniaFotomaniaFotomania
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Miejscowość Złotoryja Gm. Z‐ja Świerzawa Wojcieszów Pielgrzymka Zagrodno Jawor  Lwówek Chojnów

Ludność 16 377 7 212 7 799 3 879 4 749 5 609 23 986 17 831 14 394

Wydatki budżetowe 55 254 717 20 579 317 22 302 409 14 317 220 17 268 201 16 066 848 63 317 516 43 344 393 38 942 137

Liczba radnych 15 15 15 15 15 15 21 15 15

Diety przewodniczącego 24 777 16 518 15 147 8 534 16 518 16 518 24 980 15 840 16 518

Typowa dieta radnego 12 000 6 560 4 950 4 500 2 700 3 634 10 000 11 040 8 400

Średnia dieta radnego 12 966 6 981 5 863 5 079 3 856 4 271 8 570 11 281 8 861

Średnia dieta rad. bez skaj. 12 475 6 374 5 195 4 906 2 975 3 506 10 708 11 026 8 465

Wyd. budżet. na 1 mieszkańca 3 374 2 853 2 860 3 691 3 636 2 864 2 640 2 431 2 705

Diety radnych na 1 mieszkańca 11,88 14,52 10,77 19,64 11,41 11,42 9,75 9,49 9,23

Udział diet radnych w wyd.budż. 0,35% 0,51% 0,38% 0,53% 0,31% 0,40% 0,37% 0,39% 0,34%

Powiat złotoryjski jaworski lwówecki

Ludność 45 625 51 730 47 395

Wydatki budżetowe 37 812 525 49 437 654 43 208 817

Liczba radnych 16 16 16

Diety przewodniczącego 23 125 20 858 23 053

Typowa dieta radnego 18 500 10 500 16 700

Średnia dieta radnego 17 948 10 870 16 154

Średnia dieta rad. bez skaj. 17 828 13 918 15 828

Wyd. budżet. na 1 mieszkańca 829 956 912

Diety radnych na 1 mieszkańca 6,33 4,06 5,23

Udział diet radnych w wyd.budż. 0,76% 0,43% 0,57%

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Radny 7 202  8 283  8 369  10 330  9 824  11 569  13 709 

Wzrost do roku 
ubiegłego

15,0% 1,0% 23,4% ‐4,9% 17,8% 18,5%

Przewodniczący 21 648  22 297  22 296  19 411  23 847  24 777 

Wzrost do roku 
ubiegłego

3,0% 0,0% 3,9%

Tabela I. Diety radnych miejskich i gminnych w powiecie złotoryjskim, oraz w trzech wybranych miejscowościach spoza powiatu

Tabela II. Kształtowanie się diet radnych złotoryjskich 
oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w latach 2003-2009

Tabela III. Diety radnych powiatowych

gminni 16 518 zł rocznie. W 2009 r. było to odpowied-
nio 23 847 zł i 15 898 zł. 

Jak łatwo zauważyć tak w jednym, jak i w drugim 
przypadku są duże rezerwy dla ewentualnych podwy-
żek diet radnych. Żeby zerwać z mitami dotyczącymi 
diet naszych lokalnych samorządowców postanowi-
łem obejrzeć ich zeznania majątkowe za 2009 r. , bo-
wiem za ten rok są pełne i całościowe dane. Wszystkie 
oświadczenia majątkowe publikowane są w tzw. BIP 
(Biuletynie Informacji Publicznej), ale co urząd to oby-
czaj. Niektóre są łatwo dostępne, a do niektórych trze-
ba się dokopywać z zacięciem archeologa. Obowiązu-
jącym standardem są pliki pdf, ale np. w Świerzawie 
wiele plików umieszczono bez rozszerzenia.  Oświad-
czenia są albo odpowiednio posegregowane oddziel-

nie dla rady i oddzielnie dla urzędników, albo wrzu-
cone do jednego worka. Trochę więc trwało zanim 
przebrnąłem przez 141 oświadczeń radnych gminnych 
(w tym z 3 gmin spoza powiatu – tak dla porównania)  
i na dokładkę 48 powiatowych (złotoryjski + 
jaworski + lwówecki). Wszystko to zagrego-
wałem do trzech tabelek. Co z tego wynikło? 
Przede wszystkim złotoryjscy radni miejscy 
należą do najbogatszych. O ile w odniesieniu 
do innych gmin powiatu złotoryjskiego jest to 
zrozumiałe choćby z uwagi na kwotę bazową, 
to w przypadku sąsiedniego Jawora daje się 
zauważyć dosyć istotną różnicę. Najczęściej 
dieta złotoryjskiego radnego oscyluje wokół 
kwoty 12000 zł rocznie, chociaż „najpracowit-
szy” radny otrzymał ponad 14 tys. zł, a „najleniwszy” 
7,50 tys. zł. No tak, żeby to z tą pracowitością było 
takie proste.  Złotoryjscy radni otrzymują diety za każ-
dy udział w komisji czy też sesji rady miejskiej. Więk-
szość radnych zapisuje się niemal do każdej komisji. 
W takim jednak Lwówku Śląskim radnych obdziela się 
równo jak leci. W Jaworze natomiast są jakby dwie 
kategorie radnych: połowa otrzymuje dietę oscylują-
cą wokół 12,5 tys. zł a druga połowa 8,9 tys. zł. Dieta 
jednak nie odzwierciedla aktywności danego radnego. 
Znane są przypadki, że radny przybywał tuż przed za-
kończeniem posiedzenia i wpisywał się na listę. Żeby 
jednak nie było tak różowo, liczba komisji w roku, za 
które radny otrzymuje diety jest ograniczona do 36. 
Dwa lata temu była nawet koło tego zapisu burza – 
niektórzy radni chcieli zniesienia limitu, tłumacząc to 
eliminowaniem  nieżyciowych zapisów. Średnia dieta 
radnego miejskiego wyniosła więc w 2009 r. 12 966 
zł, jednak, żeby ją bardziej jeszcze urealnić odrzuciłem 
skrajne wartości (wynagrodzenie przewodniczącego i 
najmniej aktywnego radnego) co dało kwotę 12 475 
zł w skali roku. Minimalne wynagrodzenie w 2009 r. 
wynosiło 15 312 zł co dawało 11 624,76 zł na rękę 
za 1808 godzin pracy. Oczywiście jest w tym porów-
naniu wiele demagogii, ale nie mogłem się oprzeć. 
Za podobną pracę radny Gminy Złotoryja otrzymuje 

prawie połowę tej kwoty, a radny Gminy 
Pielgrzymka prawie ¼. 

Ciekawe jest zestawienie kwoty jaką 
przeznacza miasto na diety radnych w 
stosunku do wydatków budżetowych i 
tutaj ciekawostka: Złotoryja swoich rad-
nych nie rozpieszcza przeznaczając na 
ten cel 0,35% wydatków budżetowych. 
Mniejszy procent przeznacza tylko Gmina 
Pielgrzymka.  Największym natomiast ob-

ciążeniem są diety w Wojcieszowie. W Wojcieszowie 
przypada też największa kwota w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca, jaką przeznacza się na utrzymanie 
kolegialnego ciała jakim jest rada miejska.

Szczerze mówiąc, zanim przystąpiłem do wypełnia-
nia tabelek, miałem już postawioną gotową tezę: zło-
toryjscy radni to krezusi, którzy mają nieprzyzwoicie 
wysokie diety zwłaszcza w porównaniu z ich kolegami 
z innych rad. Nie jestem jednak w stanie obronić tej 
tezy w sposób zdecydowany. W przeliczeniu na staty-
styczną głowę, czy też udział w budżecie złotoryjski 
radny nie odbiega w szczególny sposób od regional-
nych trendów, a nawet ma niekiedy mniej (licząc pro-
centowo) niż koledzy po fachu. W obronie jednak mo-
jej tezy stają kwoty absolutne. Coś czuję przez skórę, 

że nadchodzące miesiące przyniosą nam pomysł pod-
niesienia radnym diet – zapas, jak już pisałem wcze-
śniej jest duży. Obserwując obowiązujący trend w tej 
materii  w ciągu ostatnich lat co roku wynagrodzenie 

radnych rosło i to w sposób dosyć znaczny. Może do-
konałem tutaj pewnego nadużycia, ale wziąłem pod 
uwagę tylko dwóch radnych, którzy nieprzerwanie 
od roku 2003 piastują funkcję i sprawdziłem jak ro-
sła ich pensja na przestrzeni tego okresu. O ile dieta 
przewodniczącego rady miejskiej w ciągu sześciu lat 
wzrosła o niecałe 15% to wzrost uposażenia radnych 
wyniósł 90%.

Jak już wspomniałem nie jest to zbyt precyzyjne 
zestawienie z uwagi na zbyt małą próbę, ale jeżeli 
ktoś ma czas i chęci, niech przeanalizuje wszystkie 
oświadczenia majątkowe radnych w podanych latach 
i porówna. I jeszcze jedno małe wyjaśnienie. W ta-
beli II w roku 2006 nie ma podanego wynagrodzenia 
przewodniczącego rady – był to rok wyborów, zmienił 
się przewodniczący i nie za bardzo wiedziałem jak to 
policzyć. W 2007 roku też zmienił się przewodniczący 
Rady więc dane nie są miarodajne. 

Złotoryjscy radni  mogą patrzeć z pewną zazdrością 
na radnych powiatowych. O ile wyniki miasta, jego 
budżet i zadłużenie generalnie nie stoją w opozycji 
do wysokości diet, o tyle zestawienie wysokości diet 
powiatowych samorządowców z sytuacją powiatu 
przyprawiają o mały zawrót głowy. Tym bardziej, że 
bogatsze powiaty zachowują większy umiar w tym 
względzie.  Być może idąc za przykładem pana staro-
sty, radni powiatowi zdecydują się choćby na symbo-
liczny gest i obniżą nieco swoje uposażenie? 

Jakby się na to nie patrzeć, to generalnie opłaca się 
być radnym miejskim w Złotoryi czy też radnym po-
wiatowym . Nic więc dziwnego, że tylu naszych krajan 
tak garnie się by pracować na rzecz naszego wspól-
nego dobra.

Dieta radnego to temat  troszkę z kategorii tabu. 
Radni niechętnie mówią przychodach z tego ty-

tułu. Gry pada pytanie o dietę zwykle spinają się w 
sobie i przybierają postawę obronną. Według usta-
wodawcy dieta stanowi rekompensatę za utracone 
zarobki w związku z pełnieniem funkcji społecznych, 
bowiem pracodawca ma obowiązek zwolnić z pracy 
pracownika w związku np. z jego udziałem w sesji 
rady miejskiej lub gminnej, ale nie ma obowiązku 
wypłacić za ten czas wynagrodzenia. Zawsze zastana-
wiało mnie, dlaczego posiedzenia komisji czy też rady 
odbywają się w godzinach, gdy inni zwykle pracują, 
ale to temat na inne wypracowanie. 

Radny więc może utracić zarobek, dlatego należy 
mu się dieta – brzmi to logicznie, nawet wówczas 
gdy dotyczy to emerytów lub 
innych osób niezatrudnionych 
gdziekolwiek. Inna sprawa, 
że mogłoby być nieco trudno 
o radnych w sytuacji, gdyby 
żadnej diety nie było. I coś 
w tym jest, bo np. w Gminie 
Pielgrzymka, gdzie radni rze-
czywiście dostają symboliczne 
diety, czterech z nich dostało 
się do rady bez konieczności  
przeprowadzania wyborów – 
jaka oszczędność! Sami radni 
różnie mówią o swoich die-
tach opisując je w zeznaniach 
majątkowych, które co roku 
oraz na początek i koniec ka-
dencji zobligowani są składać. 
Niektórzy nazywają je „docho-
dem z tytułu pełnienia funkcji 
społecznych” inni przychodem, jeszcze inni określają 
ją krótko „dieta radnego” a jeszcze inni ukrywają za 
enigmatycznym oznaczeniem „PIT-R”.  Są i tacy, któ-
rzy nie uważają tego za dochód i nie umieszczają w 
oświadczeniu majątkowym, chociaż w interpretacji 
organów podatkowych dieta traktowana jest jak do-
chód tyle, że zwolniony od podatku dochodowego 
poniżej określonej kwoty.  W myśl tej interpretacji 
radny, który nie umieścił danych co do wysokości uzy-
skanej diety złożył oświadczenie niezgodne z prawdą 
i powinien zostać pozbawiony mandatu.  Prawdo-
podobnie jest to błędna interpretacja, bo nie jest 
przypadkiem odosobnionym, że takiej informacji 
w oświadczeniach radnych brakuje: np. trzech rad-
nych Gminy Pielgrzymka nie wykazało diet w swoich 
oświadczeniach za 2009 r.  Radny z diety zrezygnować 
nie może, co najwyżej przekazać na inne cele. To tyle 
w skrócie o samej diecie. Generalnie społeczeństwo 
uważa, że radnemu dieta się należy, a tych co uważają 
inaczej jest niestety bardzo niewielu.

Tym jednak co rozpala wyobraźnię ogółu najbar-
dziej jest kwota jaką radny otrzymuje za swoją pracę 
społeczną dla dobra nas wszystkich. Nie jest to kwota 
uzależniona jedynie od widzimisię organu uchwało-
dawczego jakim jest rada.  Ustawodawca zadbał o 
to, żeby samorządowe rozpasanie miało swoje gra-
nice. W tym celu wymyślono coś takiego jak kwota 
bazowa. Radny nie może otrzymać w ciągu miesiąca 
więcej niż 150% kwoty bazowej, która w 2011 r. pozo-
staje na poziomie z 2010 r. i wynosi 1835,35 zł. 150% 
tej kwoty w skali roku to 33 036 zł.  Ustawodawca wie 
że taki radny z dużej gminy będzie miał więcej pracy 
niż z małej, więc postanowił wprowadzić dodatkowe 
kryteria.   I tak w gminach powyżej 100 tys. miesz-
kańców radnemu przysługuje dieta w maksymalnej 
wysokości 100% tej kwoty. W gminach od 15 do 100 
tys. mieszkańców jest to już tylko 75%, a w małych 
poniżej 15 tys. mieszkańców 50%. Przekładając to na 
nasze lokalne warunki złotoryjscy radni mają  pułap 
diet zawieszony na wysokości 24 780 zł rocznie, a 

Jesteśmy dumnym narodem. Wszędzie tam, gdzie nas 
los posiał, zabieraliśmy tę dumę ze sobą. Budując im-

ponującą kolej w Andach, czy zginając gastarbeiterski 
kark przy zbiorze pietruszki na niemieckich polach, Po-
lak hołubił w duszy słowiańską tęsknotę za Ojczyzną.

Wychowaliśmy się przecież na płomiennym patrioty-
zmie wieszczów narodowych. C.K. Norwid, jako jeden z 
nich, przestrzegał wszak, że tylko poszanowanie trady-
cji i historii odróżnia Naród od bezrozumnej tłuszczy. A 
my, Polacy bezrozumną tłuszczą nie byliśmy – co to, to 
nie! Przekonali się o tym nasi zaborcy, którym 123 lata 
było za mało, by nas pożreć i strawić; przekonali się o 
tym Sowieci, którym ponad pół wieku zajęło uczynie-
nie z nas awangardy internacjonalnej rewolucji prole-
tariackiej - ze skutkiem wiadomym.

Nośnikiem naszego poszanowania tradycji i historii 
jest zbiorowa pamięć narodowa, której wyrazem są 
pomniki na cześć wielkich Polaków, przełomowych zda-
rzeń naszych dziejów oraz inne symbole identyfi kacji z 
naszymi dziejami. Ani wysiłki zaborców, ani hipokryzja 
komunistyczna nie zdołały wynarodowić Polaków, lecz 
przyczyniły się do powstania relatywizmu historyczne-
go i moralnego w mentalności ludzi.

Myliłby się jednak ten, kto kontemplując pomniki 
naszej pamięci chciałby uczyć się historii narodu. Pa-
mięć narodowa jest bowiem subiektywna, wybiórcza, 
a i odwołuje się do historii niekiedy, delikatnie mówiąc, 
alternatywnej. Dlatego też pomniki wysławiały nieraz 
czyny mierne i historycznie mało istotne, za to bogate 
w dialektykę polityczną – wówczas potyczka pod Leni-
no urasta do rangi batalii, przy której bitwa pod Kur-
skiem, to jakaś awantura na proce. Pomniki wysławiały 
i upamiętniały czasem coś, czego w istocie nie było, jak 
na przykład „przyjaźń polsko – radziecką”; „radziecko 
– polskie braterstwo broni”, którego gwarantem były 
sympatyczne oddziały NKWD,  nie wspominając o po-
mnikach i popiersiach zwyczajnych bandytów, których 
zbrodnie oceniano niegdyś, jako wiekopomne dzieła w 
rozwoju ludzkości (Hitler, Lenin, Dżugaszwili, Mao Tse 
Tung, Kim Ir Sen, Pol Pot i wielu, wielu innych „przy-
wódców narodów”).  

Jednakowoż sama istota „pomnikowania zbiorowej 
pamięci” jest przecież godna pochwały i pożyteczna 
wielce w budowaniu tożsamości narodowej. Złotory-
janie nie pozostają w tej materii w tyle za innymi spo-
łecznościami. 

W 2011 roku – jubileuszu 800-lecia miasta mamy 
więc pomnik (obelisk) XX-Lecia Powrotu do Macie-
rzy (1965), pomnik W.S. Reymonta (1967 – którego 
twórczość miała tyle wspólnego ze Złotoryją, co bun-
kier pod pomnikiem z fundamentami), pomnik 60-Le-
cia Odzyskania Niepodległości (1978 – „dyskretnie” 
umieszczony na peryferiach miasta i już nieobecny), 
pomnik II Armii Ludowego Wojska Polskiego (1968 – 
ulokowany na wzniesieniu pozostałym po, usuniętym 
w 1945 r., pomniku Cesarza Wilhelma II), pomnik ku 
czci Weteranów Walki o Władzę Ludową (1985), po-
mnik Niepodległości (1990), pomnik (tablica pamiątko-
wa) Ofi ar Sybiru (1994), pomnik W. Trozendorfa (1995 
– replika pierwotnej wersji, której szczątki zalegały w 
ziemi do 1952 r., by następnie zasilić lokalny punkt 
skupu złomu) i w reszcie – pomnik Papieża Polaka Jana 
Pawła II (2006).

Czy o czymś zapomniałem? Ach, tak. Od początku lat 
50-tych XX w. stoi przecież pomnik „Wieczna chwała” 
Żołnierzom Armii Czerwonej przy złotoryjskim cmenta-
rzu, gdzie pochowano ekshumowane w okolicy zwłoki 

zabitych żołnierzy wyzwolicielskiej armii.
Zauważyłeś, Drogi Czytelniku, że brakuje na 

powyższej liście pomników, które są fi zycznie, ale 
nie budują „polskiej racji stanu”? Co mają bowiem 
wspólnego ze słowiańsko-piastowską, pradawną 
polskością naszej „Małej Ojczyzny”: Fontanna Del-
fi na (1604), pomnik św. Jana Nepomucena (1732), 
pierwotny pomnik Walentego Trozendorfa (1908), 
pomnik Cesarza Wilhelma II (1911), fi gury (1941) 
na Fontannie Górników (posadowionej na studni 
z 1883 r.)?

Nie wdając się w dyskusję o polskości, czy ger-
mańskości Dolnego Śląska, musimy się jednak 
pogodzić z faktem, że każda nacja buduje własną 
więź z ziemią ojczystą, egzemplifi kując przy pomo-
cy pomników swoje, jedynie słuszne, niezbywalne 
prawa do jej dziedzictwa. Z historycznego punktu 
widzenia trudno oczekiwać, by mieszkańcy Gold-

berg am Schlessien odebrali 11. listopada 1918 r., jako 
symboliczną datę odzyskania niepodległości, bowiem 
nikt im wówczas tej niepodległości nie odbierał a więc 
i nie musiał oddawać, zatem pomnik ten fakt upamięt-
niający należy raczej uznać za uświęcenie odzyskania 
niepodległości narodu bardziej, niż ziemi złotoryjskiej. 
Obelisk XX-lecia Powrotu do Macierzy stanowi, analo-
gicznie, symboliczne zobrazowanie uprawomocnienia 
ziemi złotoryjskiej, jako naszej „Małej Ojczyzny” dla nas,  
dzieci niegdysiejszych repatriantów.

Nadejście wojsk rosyjskich i polskich  II Frontu Ukra-
ińskiego zimą 1945 roku trudno by było mieszkańcom 
Goldberg potraktować, jako nadejście armii wyzwolicie-
li, a prędzej, jako początek okupacji wyrażonej obale-
niem pomnika Cesarza Wilhelma II w celu udostępnie-
nia miejsca na późniejszy pomnik II Armii LWP. Jak ulał 
pasuje w tym miejscu aforyzm S.J. Leca: Burząc pomniki 
oszczędzajcie cokoły. Mogą się przydać...

Dawnych i obecnych mieszkańców ziemi złotoryjskiej 
łączy taka sama, autentyczna  miłość do własnej ojczy-
zny, lokalny patriotyzm i identyfi kacja z ziemią ojczystą, 
choć jednocześnie pozostają oni w całkowicie sprzecz-
nych obozach historycznych. Tak więc bezpieczniej jest 
powiedzieć, że pamięć narodowa przechowuje się w 
ludziach bardziej, niż w ziemi. Parafrazując Templariu-
szy – tam dom mój, gdzie serce moje, uszanujmy prawo 
każdego człowieka do własnej identyfi kacji z „Ojczyzną 
serca”.

Pamiętam moje uczniowskie oburzenie, gdy na lek-
cjach historii w szkole dowiedziałem się, jak od 1938 r. 
niemieccy mieszkańcy Goldberg usuwali wszelkie ślady 
po żydowskich mieszkańcach miasta. Wszak to nie tylko 
niegodne, ale też fałszujące historię grodu, z którego 
dziejów nie sposób zwyczajnie wymazać egzystencji ży-
dowskiej diaspory.

Toczące się kołem Fortuny dzieje zatoczyły krąg w 
latach 40-tych XX w., kiedy w ramach repolonizacji 
Śląska, repatrianci osiedleni w Złotej Górze (z hanieb-
nym udziałem dziatwy szkolnej) usuwali wszelkie ślady 
niemczyzny w mieście, zamalowując nazwy ulic, skle-
pów, dewastując nagrobki i grobowce cmentarza oraz 
niszcząc wszelkie niemal piśmiennictwo  (dokumentację 
i księgozbiory) świadczące o wrażej okupacji niemiec-
kiej polskich Ziem Odzyskanych (zwróconych Macierzy). 
Ofi arą tego kreatywnego podejścia do historii padły 
także pomniki Wilhelma II i Trozendorfa. Podobnie, jak 
niemieccy poprzednicy, podjęliśmy wysiłek wyparcia ze 
świadomości historycznej niewygodnych politycznie i 
kulturowo faktów.

W miejscu dawnych symboli: pomników i bohaterów 
ulic, pojawiły się nowe symbole, ukorzeniające w świa-
domości mieszkańców miasta nową, jedynie słuszną 
prawdę dziejową: ul. Nowotki, al. Lenina, ul. Okrzei, pl. 
Wolności i temu podobne; pojawił się Grób Nieznanego 
Żołnierza Armii Czerwonej, pomnik II Armii LWP, po-
mnik bojowników o władzę ludową, a nawet tablica pa-
miątkowa ku czci funkcjonariuszy UB i SB, poległych mę-
czeńską śmiercią w walce o utrwalanie władzy ludowej.

Skrzypiąc i mieląc żarnami pył historii koło Fortuny 
toczyło się jednak dalej, wypierając niemal w niebyt 
sens i cel poprzedniej „pomnikotwórczej świadomości 
mieszkańców”, zastępując Nowotkę - Piłsudskim (nie-
zmienny pozostał tam tylko odór zjełczałego moczu w 
bramach), Okrzeję – Wyszyńskim, a Lenina - Miłą. Po-
wrócił, wzgardzony wcześniej, Trozendorf, powstał po-
mnik Niepodległości i oddaliśmy hołd Karolowi Wojtyle. 
Uchwałą Rady Miasta z 1990 r. usunięto z ul. Mickie-

wicza tablicę upamiętniającą (dziś już nie bojowników, 
lecz zwyczajnych siepaczy reżimu sowieckiego) zabi-
tych funkcjonariuszy UB i SB (osobiście wcale nie tęsk-
nię za tą pamiątką, choć zdaję sobie sprawę, że ta hi-
storia wydarzyła się naprawdę). Znów skutecznie udało 
się nam zignorować i „uśmiercić” w pamięci symbole 
półwiecza życia miasta. 

Czy aktualny, współczesny zestaw pomnikowej eks-
presji naszej świadomości narodowej pozostanie już 
niezmienny na wieki? Nie miejmy złudzeń. Już dziś 
niektóre pomniki odwiedzają częściej gołębie (pozo-
stawiając nieestetyczne stemple obecności) niż ludzie 
z kwiatami i zniczami. Podobnie, jak we wrażych cza-
sach „komuny”, realizujemy obecność pod pomnikami 
raczej w formie oddelegowania przez władze, placówki 
i organizacje, niż po prostu – z potrzeby serca. Ponie-
waż życie nasze, wleczone za kołem Fortuny, posuwa 
się nieuchronnie dalej, dostarczając nam nowych bo-
haterów oraz powodów do zapominania o starych.

Z niejaką zazdrością więc przyznać musimy rację Ho-
racemu, który w Odzie do Melpomeny chełpił się nie-
skromnie: Exegi monumentum aere perennius!(„wy-
stawiłem sobie pomnik trwalszy od spiżu!”). Miał on, 
niestety, na myśli ponadczasowość swojej poezji, która 
gwarantuje wieczność jego imienia (nie pomylił się, 
megaloman jeden!), a nie wieczność pamięci i szacun-
ku potomnych dla kogo- i czegokolwiek innego. Lecz, 
o cny Horacy, któż dzisiaj czyta klasyczną poezję? Któż 
dzisiaj czyta poezję w ogóle? Któż dzisiaj czyta? Drży 
w posadach Twój pomnik ze spiżu. Z Twej pomnikowej 
inskrypcji: Non omnis moriar - ktoś nocą zrabował spi-
żowe litery non i zamienił je w skupie metali koloro-
wych na środki płatnicze potrzebne do nabycia wina 
porzeczkowego za 3 złote 50 groszy. Choć zredukowali 
Cię w ten sposób rabusie do grona zwykłych śmiertel-
ników – nie spotka ich sroga kara z uwagi na niską szko-
dliwość czynu...

Jako niedoszły historyk i przeszły nauczyciel owej 
vitae Magistra, nie zamierzam bynajmniej apelować 
o zachowanie przez złotoryjan we wdzięcznej pamię-
ci Nowotki, Lenina czy nieżywych funkcjonariuszy UB i 
SB. Apeluję jednak o pokorę wobec Historii, która jest 
rzeczywistym i bezstronnym  zapisem naszych wspól-
nych dziejów, a nie kreatywną rózgą w rękach dowol-
nych aparatczyków.

Poruszony, jak każdy Polak, niewyobrażalną tragedią 
smoleńską i zwyczajnie wzruszony ludzkimi gestami so-
lidarności i empati i ze strony Rosjan, dałem się ponieść 
apelowi o odwzajemnienie gestu Rosjan chylących 
głowę i oddających honory przed trumnami polskich 
ofi ar. Poszedłem z córką na cmentarz i zapaliłem znicz 
na grobie żołnierzy sowieckich, którzy zginęli na ziemi 
złotoryjskiej wypierając stąd Niemców i przygotowując 
grunt pod historię mojej własnej Rodziny. W siedem-
nastotysięcznym mieście mój znicz był... szósty.

Nie obawiam się o tym pisać, ponieważ mam za-
szczyt podzielać pogląd prof. Leszka Kołakowskiego, 
który (jako żywy świadek epoki) nie ośmieliłby się po-
stawić jednoznacznego znaku równości pomiędzy oku-
pacją hitlerowską a quazisuwerennością pod sowiec-
kim protektoratem. Nie mam też bladego pojęcia, czy 
czerwonoarmiejcy umierali pod Złotoryją z politycznie 
słusznym okrzykiem „za Rodinu!”, czy zwyczajnie, z 
błagalnym „Gaspadi pomiłuj!”. Wiem jednak, że igno-
rując ich obecność i śmierć, nie zdołam swoim wnu-
kom wytłumaczyć, skąd ja się tu do licha wziąłem !?

Nie pozwólmy, by świadomość narodowa, nasza 
obywatelska duma narodowa i patriotyzm oderwały 
się od korzeni historycznych. To znakomicie, że na co-
kół powrócił Walenty Trozendorf (mniej Polak, bardziej 
Niemiec, lecz najbardziej – Ślązak), wybitny humanista, 
który stanowi cząstkę dziejów naszego miasta (dokład-
nie tyle samo Złotoryi, co Goldberg). Nie opowiadajmy 
naszym dzieciom, że w 1945 roku Złotoryja odzyskała 
niepodległość, lecz raczej, że stała się Ojczyzną naszych 
dziadków i rodziców  a przez to – naszym Domem. Nie 
mamy obowiązku czcić poległych czerwonoarmiejców, 
lecz nie wolno nam zignorować pamięć ich śmierci na 
naszej ziemi.

Jeżeli nadal uczciwość i rzetelność historyczna oraz 
świadomość elementarnej prawdy dziejowej (bez ko-
notacji politycznych) pozostaną w naszym spisie rzeczy 
niepotrzebnych, wówczas obecne i przyszłe pomniki 
staną się nieuchronnie sierotami dumy narodowej.

   Jacek Tyc

Rys. Robert Tyc
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Od lewej: Stanisław Srokowski, 
Aneta Wasilewska i Adam Pleślar

Opończa nie ma rękawów i jest spięta 
tylko pod szyją

Ułożenie wykroju na tkaninie

Szamerunek jako jedna z form zapięcia

W czasie, gdy większość mojego otoczenia jest zaafe-
rowana tematami matury i studniówką, ja pozwolę 

sobie na chwilę wytchnienia i poruszę pewien niepokoją-
cy mnie, mam nadzieję, że nie tylko mnie, temat. Sprawa 
jest dość poważna, ponieważ pełni ona niejako funkcję 
wspomnianego już w tytule antykulturowego buldożera. 
Ale do rzeczy! Tematem moich rozważań ma być kilka 
aspektów drastycznych zmian w społeczeństwie, które 
mogą i prawdopodobnie będą niosły za sobą bardzo po-
ważne konsekwencje.

Pierwszorzędną kwesti ą jest stosunek do dzieci. Dla-
czego? Właśnie dlatego, iż mówi się: „Czym skorupka 
za młodu nasiąknie, tym trąci.”. Niedaleko mojej bramy 
jest plac zabaw, który za czasów mojego dzieciństwa był 
pełny małych szkrabów. Jak jest dziś? Każdego dnia, wra-
cając do domu, przechodzę koło niego i co widzę? Świe-
cący pustkami plac, który bardziej jest  szaletem publicz-
nym dla zwierząt bądź miejscem wysokoprocentowych 
spotkań, aniżeli miejscem zabawy i spędzania czasu 
najmłodszych. Jaki jest tego powód? Może właśnie taki:

- Marciiiiin! Maaaaarcin!
- Co?!
- Wyjdziesz na podwórko?
- Chyba zwariowałeś! Jestem na 11 levelu, nie mogę 

teraz tego zepsuć!
Wątpię, żeby był to obraz tylko i wyłącznie mojego 

osiedla. Niestety, jest to wina zapracowanych rodziców, 
którzy nie mają czasu, by wyjść razem z dzieckiem na po-
dwórko, lub po prostu się nim zająć, więc pozwalają mu 
przepaść w otchłaniach Internetu i gier komputerowych. 
Kiedy dziecko może już samo wychodzić na podwórko, 
stwierdza, że jest to zbędne, bo przecież w Internecie 
jest tyle ciekawych zabaw i zajęć, a skoro rodzic nawet 
nie namawia do oderwania wzroku od pożerającego cza-
su pudła, i spędzenia czasu z kolegami, na pewno jest to 

ludobójstwa. Trzeba wiedzieć, że na 
Kresach, a więc we Lwowie, Tarnopo-
lu, Stanisławowie, Wilnie, Krzemieńcu 
rodzili się lub czerpali z Kresów swoje 
inspiracje twórcze najwięksi polscy 
poeci, aktorzy, malarze, politycy, oj-
cowie Kościoła, twórcy polskiej nauki: 
Mikołaj Rej, Mickiewicz, Słowacki, 
Moniuszko, Fredro, Orzeszkowa, Sien-
kiewicz, Staff , Makuszyński, Conrad, 
Schulz, Mackiewicz, Herbert, Stefan 
Banach matematyk, kardynał Gulbi-
nowicz, czy wielki polski logik Łuka-
siewicz. To warto wiedzieć, by mieć 
poczucie, do jakiego świata należymy 
i kim w sensie historycznym jesteśmy.
Wydaje mi się, że świadomie i konse-
kwentnie chce Pan wypełnić lukę w 
wychowaniu patriotycznym i wiedzy 
o Kresach młodych Polaków. Ma Pan 
poczucie misji?
Każdy normalnie rozwijający się na-
ród poznaje własną historię, by wie-
dzieć, jakie popełnił błędy, a także 
jakie miał dni chwały. Jedno i drugie 
jest ważne w edukacji. Taka wiedza 
dodaje narodowi siłę do trwania. 
A fundamentem historii jest praw-
da. Niestety, polska historia ostat-

niej wojny była już i wciąż jest zakłamywana. Doty-
czy to wielu wydarzeń, np. Katynia i ludobójstwa 
na Kresach. Teraz dochodzi Smoleńsk. Katyń po-
woli odsłania swoją tragedię. Polskie Kresy wciąż 
mają z tym problem. Nad Kresami wisi chmu-
ra kłamstwa, niewiedzy i złej woli. Tam Ukra-
ińcy wymordowali ponad 200 tys. Polaków. 
A polskie władze przez kilkadziesiąt lat nie zdobyły się 
na zadanie sobie trudu, by tę kartę wyjaśnić raz na 
zawsze. Dopiero od niedawna rzetelnie myśląca część 
środowiska naukowego zajęła się tą problematyką. 
Ale nadal w szkole nauczyciele historii nie uczą mło-
dzieży o ludobójstwie. Nadal nikła jest wiedza na uni-
wersytetach. Nadal polskie media traktują tę historię 
jako kłopotliwą. Ja jestem pisarzem. I mam obowią-
zek mówić prawdę. I w miarę swoich możliwości od 
lat mówię tę bolesną prawdę. Przekazuję ją poprzez 
książki. Tylko tak można oczyszczać się od zła. 
Należy Pan do nielicznych, którzy nazywają dramat 
wschodni LUDOBÓJSTWEM. Dlaczego to takie trud-
ne i ważne?
Mówienie prawdy to istota ludzkiego życia. A ludo-
bójstwo na Kresach, wymordowanie w straszliwy 
sposób Polaków tylko dlatego, że byli Polakami, to 
właśnie prawda. Ta prawda kwalifi kuje się pod wzglę-
dem prawa międzynarodowego jako ludobójstwo. I 
nie można tego inaczej nazywać, bo będzie to fałsz, 
kłamstwo. Ludzie muszą się uczyć na błędach. Za-
kłamywanie historii to odbieranie ludziom narzędzi 
do obrony. Jak możemy się bronić przed złem, jeśli 
go nie nazwiemy. Dlatego nazwanie ludobójstwa lu-
dobójstwem pomaga nam nie tylko zrozumieć część 
polskiej historii, ale zadbać o to, by się taka tragedia 
więcej nie powtórzyła.
Dwa lata temu w jednym z wywiadów powiedział 
Pan: ,,To, co się stało na Kresach, to klęska ludzkości, 
człowieczeństwa, dziejowy kataklizm, który wstrzą-
snął naszą cywilizacją”. A co Pan powie dzisiaj?
To samo, kropka w kropkę. To był kataklizm. A od-
słanianie jego zniszczeń powoduje wstrząs. Natu-
ralnie, dla tych wstrząs, którzy rozpoznali jego wy-
miary. Niestety, odsłanianie głębi tej tragedii jest 
powolne i trudne. Ale nieuchronne. W historii nic 
nie znika. Nieraz czekamy wieki, by dojrzeć sens ja-
kichś dziejów, ale wcześniej czy później, to się od-
słoni. I ten wstrząs będzie szedł etapami, tak jak w 
przypadku Ormian, którzy blisko 100 lat temu zo-
stali wymordowani ( 1,5 mln. ofi ar) przez Turków. 
Dopiero teraz poszczególne państwa potępiają 
tamtą zbrodnię, tamto ludobójstwo. Tak będzie też 
z Kresami.
Opisywanie traumatycznych przeżyć może oczysz-
czać, ale to, co dla jednych będzie pomocne, u innych 
wywołać może gniew i chęć odwetu. Czy widzi Pan 
takie zagrożenie?

Jeżeli ktoś ma dobre intencje, to będzie mógł się z 
tym uporać. Ale trzeba mieć dobre intencje. Trzeba 
uszanować zasady i prawa moralne, także prawo do 
mówienia prawdy. Naturalnie, zdaję sobie sprawę, że 
zwolenników fałszowania historii nie brakuje. W Pol-
sce też. I ja z nimi dyskutuję, spieram się. Gniew i od-
wet to źli doradcy. Należy po prostu rzetelnie badać 
fakty, poznawać dokumenty, słuchać świadków wy-
darzeń. To dość proste. Tylko w ten sposób możemy 
budować mosty między ludźmi i narodami.
Niemcy są źródłem nieszczęść całej Europy, a jednak 
ta Europa z Niemcami ułożyła sobie stosunki. Jak 
ułożyć sobie podobne relacje z Ukraińcami?
Niemcy się oczyściły. Zrzuciły to jarzmo  faszyzmu z 
siebie. Była tam defaszyzacja. Ukraina jako państwo 
nie przyznała się do popełnionych zbrodni. Potwier-
dziła przypadki mordów, ale nie przyznała się do tego, 
że został dokonany akt zbiorowego wyniszczenia, a 
przywódcom OUN i UPA, jako bohaterom narodo-
wym, stawia  się teraz pomniki. To jest nasz - polski 
problem. Trzeba układać sobie  stosunki z sąsiadami  
dobre i przyjazne , bo taki jest sens ludzkiego życia.
I co teraz możemy z tym zrobić?
Historii nie da się wymazać. Bo ta historia państwa 
czy narodu, wcześniej czy później, upomni się. Przy-
kładem jest Katyń. Historia jest ciągle żywa w naszym 
życiu współczesnym. Dziesiąty kwietnia powinien był 
być załatwiony w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat. 
Trzeba mówić, pisać, tworzyć fi lmy o tamtych wyda-
rzeniach. Nie można równocześnie w Europie uzna-
wać dwóch systemów wartości, dlatego nie można 
bagatelizować powstających organizacji opartych na 
faszystowskiej doktrynie. Nasze dzieci, dzieci Europy, 
powinne znać powody historyczne.
Spotykam siedemdziesięciolatków, którzy uporczy-
wie bagatelizują dramat Polaków na Kresach, uzna-
jąc tylko krzywdy wyrządzone przez zachodniego 
sąsiada.
Jeśli tak jest, to źle. Ignorowanie historii, to ignorowa-
nie własnego narodu. Być może ci, którzy bagatelizują 
tragedię Polaków na Kresach, nie znają jej. Jeśli tak, 
to niech poznają, niech się uczą, na naukę nigdy nie 
jest za późno. Nauka w szkole prawdy przynosi tylko 
same korzyści.
Ks. T. Isakowicz-Zaleski ma tyleż zwolenników co 
przeciwników. Jak Pan ocenia działania księdza? 
Ksiądz Tadeusz w sprawach Kresów jest pewną buso-
lą. Mówi prawdę, zna ją z rodzinnych przekazów, stu-
diuje, wypowiada się kompetentnie, pisze książki. Nic 
złego nie mogę mu zarzucić. Trzeba na niego patrzeć 
bez uprzedzeń i nadmiernych emocji.
Jak Pan ocenia współczesne pisarstwo o tematyce 
kresowej?
Nie ma za wiele książek, literatury pięknej, o wysokich 
walorach artystycznych, ukazującej dramat Polaków 
na Kresach. Poza Odojewskim i Leopoldem Buczkow-
skim trudno by mi było wskazać wielkie dokonania. 
Jest natomiast, i bardzo dobrze, że jest, mnóstwo 
książek dokumentalnych, opowieści ludzi doświad-
czonych, monografi i wsi, miasteczek kresowych, no 
i jest coraz więcej opracowań polskich badaczy na-
ukowych, znakomite dzieła państwa Siemaszków o 
Wołyniu, pani Kulińskiej o dzieciach Kresów i innych. 
Warto je poznawać i czytać.
Widziałabym Pana jako autora zestawu dydaktycz-
nego (dla każdego poziomu kształcenia) o Kresach. 
Na początek mogłyby to być płyty z gawędami o 
kresowych korzeniach, potem zestawy muzyczne 
itp. np. na CD.
Dziękuję za dobre słowo. Jestem pisarzem i robię, co 
do mnie należy. Natomiast inni są od zestawiania lek-
tur, pomocy naukowych itp. Wiem, że podejmowane 
są jakieś starania przez środowiska naukowe, by włą-
czyć niektóre moje książki kresowe („Repatriantów”’, 
„Duchy dzieciństwa”, „Nienawiść”) do lektur szkol-
nych. Czy im się uda, nie mnie orzekać. Wiem tylko, 
że młodzież powinna poznawać polską literaturę, w 
tym także książki z tematyką kresową
Dziękuję za rozmowę. Życzę szybkiego wydania 
,,Ślepców idących do nieba”.

Pisarz, poeta, prozaik, dramaturg, krytyk literac-
ki, publicysta. Zadebiutował jako poeta w 1958 

r. Autor książek jak: Fatum, Przyjść aby wołać, Re-
patrianci, Nienawiść, Samotność, Ukraiński Kocha-
nek, Zdrada. Liryki i wiersze Miłość i Śmierć.
Spotkanie zaplanowano na godz. 17.00 w dniu 12 
stycznia br. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. Rozprowadzono plakaty, zaproszenia, rozdzwo-
niły się telefony – zainteresowani się zwoływali. 
Gościa oczekiwali Kresowianie, z czasów legnickich 
- uczniowie i wychowankowie, tudzież inni bywalcy 
bibliotecznych salonów.
W wypożyczalni od tygodni wzrastało zaintereso-
wanie twórczością Pisarza. Najwidoczniej, przyszli 
uczestnicy spotkania chcieli być przygotowani... 
Nadszedł ten dzień. Znacznie przed czasem wszyst-
kie miejsca zostały zajęte. Przybył oczekiwany Gość 
w towarzystwie przyjaciela Adama Pleśnara. Pani 
dyrektor, Aneta Wasilewska, przedstawiła Gościa, a 
spotkanie poprowadził dalej On sam.
Mówił, mówił… Na sali panowała głęboka cisza, słu-
chacze chłonęli każde słowo.
 Pan Stanisław Srokowski zajął się etymologią poję-
cia ,,Kresy”, następnie omówił historyczne uwarun-
kowania zmiany ich granic. Dużo uwagi poświęcił 
kresowemu dziedzictwu kulturowemu, które jest 
karmą wszystkich Polaków. Potem atmosfera zgęst-
niała, tętno przyspieszyło kroku jakby w obawie, że 
przywołane wspomnienia ludobójstwa zmaterializu-
ją się i zawładną rzeczywistością.
Poznaliśmy perypeti e wydawnicze naszego Gościa i 
ból tworzenia.
Jakoś nikt nie miał ochoty opuścić sali, padały py-
tania o szczegóły i otwierające nowe zagadnienia. 
A kiedy już sala opustoszała, można było przysiąść i 
chwilę porozmawiać. I co z tego wynikło? 
Danuta Sosa: Na spotkaniach nie opowiada Pan 
o sobie, nie przywołuje Pan wspomnień z dzieciń-
stwa. Taki program czy tak wychodzi?
Stanisław Srokowski: Na różnych spotkaniach róż-
ny objawia się świat. Nieraz wychodzę od własnego 
losu, opowiadam o sobie, ilustruję doświadczeniami 
własnego czasu, ale Czytelnicy oprócz wiedzy o jed-
nostkowych przypadkach, pragną mieć jakiś szerszy 
kontekst historyczny, chcą wiedzieć, jakie są źródła 
wielkich konfl iktów i dramatów, skąd bierze się zło i 
jaki przybiera charakter. W Złotoryi byłem pierwszy 
raz od lat i uznałem, że czytelnikom moich książek 
należy się kawał prawdy o samych Kresach, o ich 
wielkości i pięknie. O tym, czym były dla Polski i Euro-
py, by łatwiej można było zrozumieć, co utraciliśmy. 
I co stało się natchnieniem dla moich książek. Zresztą 
nie tylko dla moich. Bo bez pokazania całego blasku 
tej niesamowitej ziemi, nie można pokazać całej gro-
zy i rozpaczy, która towarzyszyła późniejszym aktom 

dobre rozwiązanie! Czy pieniądze i ślepa pogoń za nimi 
są warte zaprzepaszczenia chwil spędzonych z dziec-
kiem? Czy ono nie cieszyłoby się bardziej ze wspólnie 
spędzonego czasu niż z nowej komóry?

Teraz wezmę pod lupę środowisko gimnazjalne, które 
sama nie tak dawno opuściłam. Już moi rówieśnicy na 
tym etapie szukali rozrywek i kusiły ich rzeczy zakazane 
(mnie to jakoś ominęło ze względu na zupełnie inne to-
warzystwo), ale w porównaniu do dzisiejszych gimnazja-
listów było to jakby ziarenko piasku w klepsydrze. Dziś, 
nawet ciężko tak naprawdę stwierdzić, które dziewczyny 
to gimnazjalistki, ponieważ ich twarze najczęściej scho-
wane są pod dość pokaźną warstwą mocnego makijażu, 
włosy zaś z intensywnym odcieniem farbowanych wło-
sów. Ja bałam się wtedy użyć chociażby maskary, po-
nieważ moi rodzice nie pozwalali na malowanie się do 
szkoły, teraz już całkowicie zanikły te zasady. Jednak to 
nie jest najgorsze, a przynajmniej nie niesie za sobą naj-
poważniejszych konsekwencji. Pozbawiające wszelkiego 
optymizmu jest zjawisko, które można zaobserwować, 
wychodząc na ulice naszego miasta w piątek po połu-
dniu. Wtedy to nie jest trudno o zasłyszenie takiego oto 
dialogu:

- To jak tam, spikniemy się jakoś wieczorem?
- No pewnie, nie ma innej opcji! Trzeba iść na bro i 

uczcić początek weekendu, nie?
- Wiadomo! No, ale to gdzie się spotkamy - knajpa czy 

plener?
- Nieee, chyba w plenerze, bo ostatnio ta idiotka w ba-

rze nie chciała mi sprzedać procentów, bo nie pokazałam 
jej dowodu, żal.

Mniej więcej tak to wygląda. (Dla niepoinformowa-
nych „bro” to browar, piwo w slangu młodzieżowym.) 
Ewentualnie planowane są ustawki czy inne temu po-
dobne, albo wyjazdy do okolicznych klubów, w których 

najczęściej wstęp jest do-
zwolony od lat 18. Jak widać, 
tylko w teorii. Czy zupełny 
brak zakazów dla młodzieży 
nie przyprawia o troskę? Czy 
zaczniemy zauważać ten pro-
blem i rozwiązywać go do-
piero wtedy, gdy rzuci bardzo 
widoczny cień na przyszłość?

Jak przypuszczam, wie-
le osób po przeczytaniu 
tego artykułu stereotypowo 
stwierdzi, że jestem jeszcze 
za młoda i nie rozumiem, iż 
wielu rzeczy nie da się zmie-
nić i im zapobiec. Niepraw-
da, wszystko da się zmienić, 
jeżeli tylko bardzo się chce. 
Może warto popatrzeć na to z innej strony? Skoro mimo 
swojego młodego wieku zauważam takie problemy, i na 
pewno nie jestem w tym osamotniona, czy nie jest to 
wystarczająco zadowalający sygnał dla zainteresowa-
nych? Może po prostu warto czasami pozwolić honorowi 
odpocząć i zwrócić się o pomoc do młodych, którzy jak 
podejrzewam, są w stanie dużo zdziałać. Z pewnością 
pierwszym i podstawowym krokiem, który należy zrobić, 
by ochronić młodych, jest  poświęcenie nieco więcej cza-
su i zainteresowania, im i ich codziennym problemom (z 
własnego doświadczenia wiem, że czasami i z nimi jest 
sobie trudno poradzić) oraz nie należy lekceważyć sygna-
łów o owych problemach, gdyż często nie są to już błahe 
sprawy. To w nas, młodych, należy pokładać nadzieję na 
utrzymanie tradycji i rozwój kultury, ale by to uczynić, 
trzeba się trochę postarać i nie pozwolić, a już na pewno 
nie przyczyniać się do postępującego już hamowania jej 
wzrostu.

  Anna Wróblewska

Opończa (jap. japundża) - szeroki i długi płaszcz 
podróżny. Zarzucany na ramiona, otwarty z 

przodu, bez rękawów. Pod szyją zawiązywany lub 
zapinany. Koniecznie z kapturem dla ochrony przed 
deszczem.

Tkanina na opończę musi być z grubego materia-
łu, który przypomina zgrzebną wełnę. Kolor zawsze 
bury, brązowy, szarobury, ziemisty, itp. Pamiętajmy, 
że okrycie to służyło do podróży. W średniowieczu 
mało było bitych dróg, więc odzież podróżna bardzo 

się brudziła od pyłu. 
Obecnie dostępny w handlu jest polar, który od 

biedy przypomina tamte opończe. Jest to lekka 
tkanina, po przecięciu nie strzępi się, więc odpada 
obrzucanie szwów.  Opończe często miały różne 

podszewki, na przykład z futra (to na zimę) lub z in-
nej tkaniny. Najczęściej jednak ludność nosiła je bez 
podszewek.

Pod szyją opończa jest związana sznurkiem lub 
jakąś taśmą. Można do tego zaadaptować zwykłe 
sznurowadła do butów. Sprawdzone, działa bardzo 
dobrze i do tego bardzo przypominają średnio-
wieczną sznurówkę. Okrycie może też być spięte 
pod szyją jakąś zapinką metalową, lub zwykłą dużą 
haft ką czy guzikiem na pętelkę. W sklepach pasman-
teryjnych można kupić zapięcie (różnej wielkości) 
bardzo ozdobne i bardzo stylowe, zwane szamerun-

kiem. To najłatwiejsza forma zapięcia. Przyszywamy 
taką zapinkę ręcznie lub maszynowo i mamy bardzo 
stylowy ubiór. Dla wysokiej osoby koniecznie trzeba 
będzie doszyć do płaszcza pasek materiału (może 
być z innej tkaniny) odpowiedniej szerokości.

Opończa nie ma rękawów i żadnych przecięć na 
ręce. Podczas chodzenia okrycie rozwiewa się, moż-
na też jeden koniec zarzucić na ramię, aby odsłonić 
ręce lub dla 
ochrony przed 
zimnem. 

Kaptur do-
szyty do opoń-
czy powinien 
być dość ob-
szerny, aby 
można było 
schować głowę 
np. w czepcu 
(kobiety) lub w 
innym nakryciu 
głowy. Jeśli do 
kaptura doszy-
jemy podszew-
kę, będzie się 
lepiej układał, 
ale to nie jest 
konieczne.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Młyńczak
Wykroje do skopiowania są dostępne w siedzi-

bie redakcji po uprzednim umówieniu się drogą 
mailową z Agnieszką Młyńczak, która prowadzi ten 
kącik. 

Do skopiowania należy przynieść ze sobą kilka 
arkuszy szarego papieru oraz kalkę ołówkową (ma-
szynową). W przypadku braku kalki może być użyty 
papier przezroczysty. Oryginały wykrojów nie będą 
wypożyczane poza obręb redakcji.

Zużycie materiału
● 3,00 m  (szer. tkaniny minimum 150 cm, 
może być szersza)
● pasmanteria do przyszycia wiązania pod 
szyją dł. 1 m
● zapięcie (haftka, guzik z pętelką, 
szamerunek)

Fot. Danuta Sosa

,,Ślepców idących do nieba”.

Rys. Robert TycHistorii nie da Historii nie da Historii nie da 
się wymazaćsię wymazaćsię wymazać
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Pod koniec ubiegłego roku 
ukazała się publikacja, któ-

rą do ręki wziąć powinni nie 
tylko przedsiębiorcy, nauczy-
ciele i dziennikarze. Zawiera 
dorobek projektu badawczego 
pt. „Barometr lokalnego rynku 
pracy”, realizowanego przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Zło-
toryi (projektem kierował jego 
dyrektor Krzysztof Frankowski) 
w partnerstwie z Federacją Pra-
codawców Polski Zachodniej. 
Kilkunastu autorów pod redak-
cją Krzysztofa Safi na (wśród 
nich złotoryjanie: Janusz Prus, 
Krzysztof Maciejak i Józef Su-
doł), przedstawiło stan, uwa-
runkowania i tendencje rozwoju 
powiatu złotoryjskiego, jego 
pozycję w koncepcjach rozwo-
ju Dolnego Śląska, charaktery-
stykę wybranych branż, fi rm i 
sektorów, prognozując, które z 
nich mają szanse rozwoju a któ-
re czeka schyłek. Zagadnienia 
opisane zostały m.in. w oparciu 
o liczne ankiety i analizy. Warto 
dodać, iż oprócz wymienionych 
osób, kadrę projektu stanowi-
li również Przemysław Siudak 
oraz Paweł Macuga, którym 
życzymy owocnej kariery na-
ukowej. Publikacją dysponuje 
Powiatowy Urząd Pracy, wypo-
życzają biblioteki.
 Roman Gorzkowski

W poprzednich odcinkach 
szkiców przedstawili-

śmy wydarzenia, które po-
przedziły nadanie Złotoryi 
praw miejskich (październik, 
grudzień 2009, styczeń, luty 
2010). Po pewnej przerwie, ale 
świadomie na początku 2011 
r., powracamy do XIII-wiecz-
nej rzeczywistości. 

Wiemy już, że decyzja księ-
cia Henryka Brodatego nie 
była przypadkowa, bo doty-
czyła wspaniale zapowiadają-

cej się miejscowości, założonej w pobliżu obszaru 
intensywnego górnictwa złota. Prawa miejskie 
mogły tylko wzmóc kolonizację i wszystkie dobro-
dziejstwa, związane z uregulowaniem obowiązków 
osadników, ich praw gospodarczych oraz politycz-
nych. Znamy treść książęcego polecenia z 1211, 
umieszczonego na kopii praw magdeburskich, które 
zawierało równocześnie ówczesną nazwę osady – 
Aurum, czyli Złoto. Przypuszczamy, że ta kluczowa 
decyzja zapadła podczas pobytu Henryka Brodatego 
na zamku w Rokitnicy.

Co jednakże wydarzyło się w następstwie decyzji 
o nadaniu praw miejskich? Jakie działania podjąć 
musieli mieszkańcy miasta? Co zmieniało się w ich 
życiu?

Przede wszystkim wyłoniono osobę, zwaną za-
sadźcą (lub z języka łacińskiego lokatorem; loka-
cja = założenie miasta lub wsi), która podjęła się 
obowiązków kierowania procesem wprowadzania 
nadanych praw. Z reguły był to jeden z mieszkań-
ców osady, lub ktoś z zewnątrz. Musiała to być oso-
ba przedsiębiorcza, obdarzona autorytetem a także 
dysponująca już jakimś majątkiem. Z zasadźcą wła-
ściciel miasta (w tym przypadku książę) zawierał 
stosowną umowę, która przewidywała odpowiednie 
wynagrodzenie. Nie znamy jej żadnych szczegółów 
odnośnie naszego miasta, nie znamy imienia zasadź-
cy, nie wiemy nawet, czy umowa przybrała formę 
pisemną, czy też jedynie zawarta została ustnie. 
Zasadźca dobierał sobie grupę współpracowników, 
biegłych w geometrii a być może również obznajo-
mionych z prawnymi i gospodarczymi zasadami.

Nigdy się pewnie już nie dowiemy, ile czasu nasz 

(powinniśmy być mu wdzięczni!) zasadźca pełnił 
swoje obowiązki. A miał ich bardzo wiele! Przede 
wszystkim zadbać musiał o rozpowszechnienie i 
zrozumienie istoty praw miejskich – to zadanie 
ułatwiał mu fakt, iż  były one już właściwie znane 
ówczesnym złotoryjanom, wszak przybywali z kra-
ju, gdzie prawa magdeburskie już obowiązywały. 
Lokalne warunki umożliwiały jednak zawsze ja-
kieś modyfi kacje. Aby zachęcić osadników, prawo 
magdeburskie przewidywało tzw. wolniznę, czyli 
okres wolny od płacenia podatków. Najprawdopo-
dobniej w przypadku Aurum ten czas wynosić mógł 
aż dziesięć lat, skoro w 1253 r. zasadźcy Żmigrodu 
polecono urządzić to miasto według takich praw, ja-
kie posiadała Złotoryja (tj. m.in. ustanowić dziesię-
cioletnią wolniznę). Złotoryjanie od początku wie-
dzieli, że później płacić będą czynsz w pieniądzu, 
podlegać w niektórych sprawach sądownictwu ksią-
żęcemu, bronić miasta w razie najazdu, dostarczać 
kontyngent wojskowy na żądanie księcia. Ściśle 
określone zasady regulowały również życie gospo-
darcze, obowiązki rzemieślników, kupców itp. 

Niekiedy wprowadzanie w życie przepisów zwa-
ne jest lokacja prawną. Równolegle z nią przebie-
gały działania związane z wytyczaniem miejskiej 
przestrzeni i zabudowy. Dokładnie określono gra-
nice miasta, linię ziemno-drewnianych obwałowań, 
położenie bram miejskich, rynku oraz przebieg ulic. 
Geometrzy nadali miastu kształt wydłużonej elipsy 
z prostokątnym rynkiem o wymiarach ok. 65 x 180 
m. Wokół rynku wytyczono działki o szerokości ok. 
19 i długości przeważnie 66 m. Dwie dłuższe pie-
rzeje placu mieściły razem 20 takich lokacyjnych 
działek. Zajęli je najznaczniejsi osadnicy, z pewno-
ścią wywodzący się z grupy, która pomagała lokato-
rowi. Przy sąsiednich i dalszych ulicach oferowano 
w dziedziczne użytkowanie działki już mniejsze - o 
wymiarach ok. 19 i 38 m. Ulice od rynku odchodziły 
pod kątem prostym, jak w większości średniowiecz-
nych miejscowości, lecz specyfi czną cechą naszej 
Starówki jest to, że dwie równoległe arterie, które ją 
przecięły (i przecinają do dzisiaj: Basztowa-Piłsud-
skiego oraz Żeromskiego-Mickiewicza) nie zbiegają 
się przy głównych miejskich bramach. 

Najprawdopodobniej w początkach XIII wieku 
miasto ograniczało się od północy i południa do 
pojedynczego ciągu bloków mieszkalnych po każ-
dej stronie Rynku, czyli sięgało ulicy Klasztornej i 

Górnej. Wówczas franciszkanie założyliby swoją 
siedzibę poza murami miasta. Dopiero w XIV wie-
ku postawiono ratusz, na razie pośrodku Rynku sy-
tuowały się jedynie kupieckie kramy. Wszystkie te 
urbanistyczne prace wymagały czasu a także odpo-
wiedniej pory roku, ale również nie wiadomo, jak 
długo trwały. Jeśli zasiedlanie terenu wokół później-
szego Rynku rozpoczęło się już przed 1211 r. (pa-
miętamy, że przez środek miejscowości biegł szlak 
handlowy, zwany Wysoką albo Królewską Drogą), 
to być może trzeba było nawet zburzyć dotychcza-
sową zabudowę.  

Z pewnością od samego początku myślano o usy-
tuowaniu obiektów sakralnych. Nie wiemy jednak, 
czy przypadkiem sprawa sama się nie rozwiązała już 
przed 1211 r. Nic nie zagrażało położeniu kościoła 
św. Mikołaja a jeżeli (jak niektórzy nie wykluczają) 
kaplica św. Marii również powstała przed tą datą, 
to jedynie wypadało uszanować ten fakt – przecież 
wspaniale sytuowała się w samym centrum wyty-
czanego miasta.

Zasadźca miał powody, żeby swoje obowiązki 
wypełniać jak najlepiej. Mógł się bowiem spodzie-
wać, że zostanie następnie wójtem (łac. advocatus), 
czyli najważniejszą w mieście osobą a zarazem 
książęcym urzędnikiem. Przysługiwało mu nie tylko 
tzw. niższe sądownictwo i 1/3 z kar sądowych, ale 
ogromne, jak na ówczesne czasy, przywileje gospo-
darcze: kilkaset hektarów wolnych od czynszu, pa-
stwiska, piekarnie, jatki, stawy, młyny, rzeźnie a na-
wet łaźnie a wszystko to także wolne od opłat. Znów 
wypada żałować, że nie znamy imienia pierwszego 
złotoryjskiego wójta ( w dokumentach wójt o imie-
niu Klemens pojawia się dopiero w 1233 r.).

Możemy sobie już teraz wyobrazić, czym pa-
sjonowali się złotoryjanie w 1211 r., jeśli chodzi o 
wprowadzenie praw miejskich. Nie zapominajmy 
jednak, że wciąż trwała gorączka złota, tętniła ży-
ciem Droga Królewska, odwiedzała miasto para 
książęca, Henryk i Jadwiga, napływali kolejni ko-
loniści, budowano domy. Na co dzień powstawały 
nowe rodziny, przychodziły na świat dzieci i trzeba 
było zadbać o chleb powszedni. I tak to już trwa w 
naszym mieście od 800 lat.

W następnych odcinkach opowiemy o innych wy-
darzeniach XIII wieku.

  Roman Gorzkowski

Złotoryjskie lokale przez ostatnie sto lat przeszły niemałą prze-
mianę. Widzimy wnętrze restauracji-kawiarni należącej do 

Seidelmannów.  Wystrój lokalu odbiega od dzisiejszych norm, 
ale mieszkańcy Złotoryi na pewno bawili się na parkiecie  w 
rytmie ówczesnych przebojów. Na podstawie wielu podobnych 
pocztówek można stwierdzić, że w naszym mieście od XIX w. 
nie brakowało „rozrywkowych” lokali. Często właściciele sami 
wydawali takie pocztówki, aby przyciągnąć klientów. Czy ktoś z 
Państwa zna lokalizacje prezentowanego lokalu?
   Piotr Klimaszewski
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w listo-
p a d z i e 
ubiegłe-
go roku, 
prezentu-
jemy fo-
tograf ie 
obu pił-
karskich 
d r u ż y n , 
k t ó r e 
starły się 
w 1957 
r. Na 
zdjęciach 
r o z p o -
znajemy piłkarzy: 
Rakoczego i Ruka-
wiczkina oraz Mariana 
(nie Jana) Kota. Dla 
archiwalnych uzupeł-
nień prosilibyśmy o 
podanie nie tylko na-
zwisk zawodników, ale 
również dokładniejszej 
daty meczu, jego wy-
niku i miejsca rozegra-
nia a także kogo repre-
zentowały drużyny. 
Romuald Charytoniuk

Tym razem nadszedł czas na prezentację medalu ściśle związa-
nego z okresem napoleońskim na naszym terenie, a mianowicie 

z bitwą nad Kaczawą, stoczoną 26. sierpnia 1813 roku w okolicach 
Warmątowic,  Bielowic, Winnicy i Janowic Dużych. 

Do walki stanęły wtedy przeciwko sobie armia francuska, dowo-
dzona przez marszałka Jakuba MacDonalda i armia prusko-rosyjska 
pod dowództwem feldmarszałka Leberechta Blüchera.  Ze względu 
na pogodę żołnierze musieli walczyć na bagnety oraz szable, pod-
czas opadów deszczu zamókł proch i karabiny stały się bezużytecz-

ne. W sumie Macdonald stracił około 15 000 zabitych i rannych, na-
tomiast wojska Blüchera około 4000 zabitych i rannych. Pokonana 
armia francuska wycofała się w stronę Bolesławca. 

Po wygranej bitwie wydano pamiątkowy medal a w okolicy 
wzniesiono pomniki i wybudowano muzeum bitwy w Duninie. 

Miłośnicy naszego miasta pragną zorganizować rekonstrukcję bi-
twy z okresu napoleońskiego pod Wilczą Górą. Czy ich plany ziszczą 
się w dwusetną rocznicę, czyli w 2013 roku? 

Przemysław Markiewicz

W czasach nowożytnych również nie brakowało wielu ciekawych i ważnych wyda-
rzeń w życiu naszej miejscowości. W nawiasach jak zwykle odpowiednie strony w 
„Dziejach Złotoryi”, gdzie szczegółowiej opisano podane fakty:
- szalały pożary (np. 1554), epidemie (w 1553 przeżyć miało wedle legendy jedynie 
siedem osób, stąd tradycja wigilijnych śpiewów w Rynku) oraz powodzie (najstrasz-
niejsza w 1608) – s. 69-70, 72-73
- wspaniale rozwijało się szkolnictwo, zwłaszcza w XVI w. gimnazjum humanistycz-
ne pod kierunkiem Valentina Trozendorfa; gimnazjum funkcjonowało w klasztorze 
pofranciszkańskim (71-72, 88-96)
- zbudowano m.in. pierwszy kamienny ratusz (1580), pomimo kryzysów rozwijało się 

sukiennictwo, browarnictwo, handel oraz górnictwo miedzi (69-71, 77-78)
- większość mieszkańców przeszła (od 1522) na protestantyzm; wyznawcy 
tej religii objęli  kościoły: Mariacki i Mikołaja, na pewien czas opuścili mia-
sto franciszkanie (99-100) 
- w kościele NNMP powstały: wspaniała ambona, epitafi a, empory oraz fre-
ski, istniejące do dzisiaj (97, patrz też książkę R. Gorzkowskiego, Kościół 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Złotoryi) 
- Baszta Kowalska oraz wyższa wieża kościoła NNMP otrzymały renesanso-
we zwieńczenia, wciąż istniejące,
- wewnątrz wieży kościoła NNMP powstała biblioteka łańcuchowa, dziś 
istnieje jej replika (96), 
- w latach 1618-1648, podczas wojny 30-letniej, wielokrotnie miasto było 
łupione i niszczone, najstraszniej przez wojska Albrechta Wallensteina w 
1633 r. (74-76),
- w latach 1621-23 działała jedyna w historii miasta mennica, która biła 
monety zwane halerzami (73-74),
- gdy w 1675 r. zmarł ostatni Piast legnicki Jerzy Wilhelm, miasto przeszło 
pod rządy austriackich Habsburgów (77),
- w okolicach miasta grasował rycerz-rozbójnik Czarny Krzysztof (97).

Prace na konkurs należy składać w siedzibie TMZZ lub w bibliotece LO. Regulamin 
na stronie internetowej: www.tmzz.pl
   Roman Gorzkowski
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