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Za namową pana Jacka Barciszewskiego – pre-
zesa Stowarzyszenia Agroturystycznego Gór 

Kaczawskich -  wybraliśmy się siłami Złotoryjskie-
go Klubu Fotografi cznego na wycieczkę objazdową 
szlakiem domów szachulcowych, których znakiem 
rozpoznawczym dla laika takiego jak ja, jest tak 
zwany mur pruski.  Nie były to jednak te wypielę-
gnowane, pyszniące się tu i ówdzie w słońcu, lecz 
ich popadające w ruinę rodzeństwo. Grożące zawa-
leniem, opuszczone, choć posiadające właścicieli. 
Niechciane, odwiedzane przez lokalną młodzież w 
celach niecnych i przez zbieraczy niezbyt wymaga-
jących. Domy o dziurawych dachach, rozrywanych 
przez zamarzającą wodę, o stropach toczonych 
rakiem zgnilizny. Smutna pamiątka minionych 
dziejów.  Ciekawe obiekty dla fotografi cznych 
turpistów. Pomimo agonii, przed gościem otwierają 
bezwstydnie swoje piękno, ukryte w zakamarkach, 
w intymnych szczegółach. Wabią profi lami sklepień 
lub światłem, uwięzionym w pustych pomieszczeniach. 
Sprawiają, że z coraz większym szacunkiem musimy 
myśleć o tych, co byli tu przed nami. O tych, co ze 
zwykłej obory czynili małe architektoniczne cuda, 
ozdabiali fantazyjnie framugi okien i drzwi, mozolnie 
wykańczali elewację w sposób dzisiaj już zapomniany. 
Niestety, następcy ich pierwszych właścicieli nie 
potrafi li zadbać o swoje domy, by uchronić je od po-
wolnej śmierci. Podobno  tuż za naszą granicą do-
mostwa takie ratuje się za wszelką cenę – głównie 
ze środków budżetowych – słusznie uważając, że 
jest to część kultury materialnej, ale przede wszyst-
kim magnes przyciągający turystów. W naszych 
realiach łatwiej – korzystniej – szybciej – taniej jest 
zburzyć i wybudować nowe siedlisko z katalogu 
kupionego w markecie. A szkoda, bo ich wizerunku 
nie broni skrupulatny konserwator zabytków i jak 
zapewniają ci, którzy znają się na rzeczy, wystar-
czy kawał ciężkiej pracy i szczypta miłość do pięk-
na, aby przywrócić im zapomniany blask.
Każdy z tych domów, gdyby potrafi ł mówić, na 
pewno opowiedziałby ciekawą historię o swoich 
mieszkańcach. Tymczasem pozbawione historii, a 
tym samym sentymentalnej tożsamości, skazane są 
na powolną śmierć. 
Mało kto wie, że niedaleko Złotoryi są dziesiątki 
takich właśnie domów. Proboszczów, Twardocice, 
Dłużec, Sobota i dalej w stronę Lwówka Śląskiego i 
Wlenia. Jedne przy głównej drodze, inne schowane 
wstydliwie w głębi wsi. Prawdziwe zagłębie sza-
chulcowych, małych dzieł sztuki – może nie z tej 
górnej półki, ale równie ciekawej i wartej zachowa-
nia. Dla nas i potomnych.
   Robert Pawłowski

Pani Aniela ma 82 lata. Wiele przeżyła, tysiące godzin 
przepracowała zanim trafi ła na zasłużoną emeryturę. 

Posłuchajmy jej opowieści od czasu dzieciństwa do pracy 
w pegeerze.
Dzieciństwo w okowach wojny
Nasza bohaterka urodziła się w 1929 roku.  Dzieciństwo 
spędziła na wsi w województwie rzeszowskim na cztero-
morgowej gospodarce (bogatej w piaski).Uczyła się w czte-
roklasowej szkole podstawowej. Ponadto pilnowała gęsi i 
pomagała w polu. 1939 roku rozpoczęła się wojna i uciecz-
ka na wschód całych tłumów ludzi , z marnym dobytkiem 
w ferworze nalotów bombowych.  Niemiecka propaganda 
Generalnego Gubernatorstwa jednym podpisem zarządzi-
ła wysiedlenie całych wsi, to wszystko wywróciło do góry 
nogami  jej dotychczasowy świat. Naziści mieli swój plan 
budowy wielkich Niemiec, Niemiec europejskich a może i 
kontynentalnych, na przeszkodzie stał jej naród polski,  im 
bardziej butny, tym bardziej niszczony(znamy to z kart hi-
storii), Anielka miała  szesnaście lat, gdy skończyła się woj-
na, na tamte czasy była dojrzałą kobietą, bogatą w tragicz-
ne przeżycia, gdy każdy dzień stawał się walką o przeżycie 
i walką ze strachem.
Wspomnień nie można wymazać…
…w 1942 roku zostaliśmy wysiedleni ze wsi Gwoździec z 
powiatu Nisko. Niemcy uznali nasz teren za odpowiedni 
na poligon i zrównali go z ziemią. Mieszkańcy dostali nakaz 
wyjazdu w trzy dni do sąsiedniej miejscowości oddalonej 
o 30 km. Zabraliśmy najpotrzebniejsze rzeczy: pierzyny, 
kołdry ubrania, garnki, buty, dokumenty, dwie krowy, kury, 
nawet kredens. Rodzice najęli furmankę i pojechaliśmy 
w nieznane na poniewierkę. Gospodarze nakazem władz 
niemieckich przyjmowali wysiedleńców do swych gospo-
darstw. Nam trafi ła się komórka, gdzie składowano drewno 
na opał. Drewutnia miała tylko trzy ściany, czwartą, odkry-
tą, zastawiliśmy kredensem. W piątkę( rodzice siostra, brat 
i ja) spaliśmy na ziemi, w listopadzie śnieg padał nam na 
głowy, zawijaliśmy głowy w turbany, by uchronić je przed 
odmrożeniem. Obok było małe pomieszczenie dla jednej 
krowy. Biedna, nie mogła się obrócić, było za ciasno. Drugą 
krowę oddaliśmy na przetrzymanie do innego gospodarza. 
Po wojnie zwrócił ją. 
Przyszedł grudzień, zima nas nie oszczędzała!  Gospodarz 
zlitował się i odstąpił małe pomieszczenie w budynku, (3 

metry na 1, 5 metra). Do dyspozycji mieliśmy piec kuchen-
ny i szafk ę, dalej spaliśmy na podłodze, tyle że nie padał 
na nas śnieg. Nie było wychodka, praliśmy i kąpaliśmy się 
w rzece, codzienna toaleta była problemem, chodziliśmy 
w sfatygowanych ubraniach, podniszczonych, cerowanych 
i na okrągło pranych, buty świeciły dziurami. Wigilia, świę-
ta niewiele się różniły od dnia zwykłego. Tak mieszkaliśmy 
trzy lata. Pomagaliśmy w polu, rolnicy dzielili się z wysie-
dleńcami niewielkimi poletkami. Sadziliśmy kapustę, ziem-
niaki… W okresie wojny zboże, zwierzęta, jaja, kury zabie-
rali Niemcy dla swojego wojska. Jednak od wysiedleńców 
nie zabierali - ale co myśmy mieli?! Jedzenia było mało, 
nie starczało na trzy posiłki, jak był jeden, to było dobrze. 
Jedliśmy warzywa, kaszę z prosa, kaszę tatarkę… 
We wsi wójtem był folksdojcz, skrupulatnie wypełniał 
obowiązki i skrupulatnie też donosił Niemcom na Polaków. 
Sporządzał listy osób do obozów pracy, obozów koncen-
tracyjnych, do pracy w Niemczech. Na listę przymusowych 
pracowników trafi ł mój ojciec i osiemnastoletni brat. Folks-
dojcz oszczędzał ludzi, z którymi mieszkał od lat, chętniej 
zapisywał nas- obcych.  Zostałyśmy same z jedną krową, z 
niewielkim dobytkiem, bez domu. 
Wywieźli ich do Niemiec i tyle ich widziałyśmy. Brat pisał 
listy. Pracowali u różnych bauerów. W niedzielę mogli się 
spotykać. - Zastanawiałam się nieraz, komu było ciężej: im 
w Niemczech, czy nam, w okupowanej Polsce, przesyconej 
strachem i terrorem.
Jak z koszmarnego snu…
Zbiórki koło remizy – krótkie opowieści
W tym rejonie rozwijała się partyzantka.. Jedna z rodzin 
przygarnęła krewnych(ojca, dwóch synów i córkę). Ktoś 
Niemcom doniósł, że mężczyźni zniknęli. Wyciągnęli nas 
z łóżek.Całą wieś zagonili pod remizę. Sprawdzili dowody 
osobiste i domostwa. Mężczyzn nie znaleźli. Dziewczyna 
nie zdradziła miejsca pobytu mężczyzn może i nie wiedzia-
ła?! Ale przepłaciła to swym młodym życiem.
…Innym razem ściągnęli nas pod remizę i wybrali 28 mło-
dych mężczyzn, Chodziły głosy, że zabrali ich do Pustkowia 
do obozu pracy i obozu koncentracyjnego. Pamiętam, jak 
cała wieś płakała za tymi młodymi chłopakami. Nikt z nich 
nie powrócił.
 …na listę trafi ł syn naszych gospodarzy Stasio, miły, praco-
wity i towarzyski pełen życia chłopiec. Trafi ł do obozu pra-

cy gdzieś pod Krakowem. Jemu udało się powrócić. 
100 km przeszedł na pieszo w drewnianych choda-
kach, był wycieńczony. Przez długi czas ukrywał się, 
byli przecież ludzie, którzy chroniąc własną skórę 
sprzedawali innych.
…byłam chora miałam zapalenie płuc, nie poszłam 
na zbiórkę, Niemiec krzycząc kazał mi wstać, nie 
miałam siły, podniósł kołdrę sprawdzając czy nie 
ukrywam partyzanta. Miałam szczęście, zostawił 
mnie w spokoju.
Nie uczestniczyłam bezpośrednio w zbiórkach, szo-
pa gospodarzy miała dziury i mogłam z daleka oglą-
dać wydarzenia.
…kilku Niemców uzbrojonych w broń z psami przy 
nodze znęcało się nad mężczyzną z protezą nogi, po-
szczuli go psami, bo był zbyt powolny. Żal było oglą-
dać, jak biedny uciekał, w końcu psy go dopadły… 
Nie miałam siły oglądać tego.
Krwawy staw…
...Była to kolejna zbiórka sprawdzanie dokumentów. 
W tłumnie znalazł się mężczyzna (trochę niedoro-
zwinięty). Nie miał dokumentów, żołnierz niemiecki 
uderzył go w twarz, ten niewiele myśląc oddał mu 
i tym czynem podpisał na siebie wyrok. Uciekał 
zygzakiem między brzozami przed serią z karabinu 
maszynowego. Pocisk trafi ł go kilkanaście metrów 
dalej nad stawem. Trafi ony utopił się. Za ten brawu-
rowy czyn Niemcy wybrali grupę ludzi, wśród nich 
była dziewczyna, której bracia poszli do partyzantki, 
kazali wszystkim rozebrać się, krzycząc i nie oszczę-
dzając ciosów. Wpędzili wszystkich do stawu i tam 
ich pomordowali, aby dopełnić dzieła wrzucili gra-
naty.- Ludzie opowiadali, że krwawy staw wyglądał 
jakby się gotował.
Przysiółek…
W tej miejscowości był przysiółek. Niemcy uznali, że 
tam jest baza partyzantów. Przyjechali w nocy kil-
koma samochodami ciężarowymi. Chodzili od domu 
do domu i wszystkich wymordowali, mężczyzn, ko-
biety i dzieci, nie oszczędzili nikogo! Nad ranem roz-
kazali Polakom „posprzątać przysiółek”. Dali im tylko 
dwie godziny. Jedni kopali wielki dół 5 km dalej od 
miejsca mordu a inni wozami drabiniastymi przywo-
zili zwłoki do wspólnej mogiły. Układali ciało przy 
ciele. Jeden z mieszkańców przecierał twarze, by je 
zidentyfi kować i tworzył w pośpiechu listę nazwisk 
pomordowanych w tajemnicy przed Niemcami. Po 
wojnie w tym miejscy stanął las krzyży z nazwiska-
mi. Wojna do dnia dzisiejszego przywołuje przykre 
wspomnienia, rany pozostawione przez okupantów 
do dnia dzisiejszego nie są w stanie się zabliźnić.
Rozproszeni po świecie
W 1944-45 Rosjanie przegonili Niemców, wróciliśmy 
do domu, którego nie było. Własnoręcznie wykopa-
łyśmy ziemiankę mieszkając w niej pół roku. To nie 
było życie!  Sytuacja zmusiła nas do szukania god-
nych warunków. Ojciec i brat nie wrócili do Polski, 
wyjechali do Kanady, chcieli nas ściągnąć, ale los 
zdecydował inaczej. Ja wyjechałam na ziemie od-
zyskane na Dolny Śląsk, siostra z mamą do Torunia. 
Rozproszyliśmy się po świecie.
Nadzieja…
Kiedy skończyła się wojna, byłam już prawie doro-
sła. Wyjechałam do Snowidzy koło Jawora, gospo-
darstwa były już pozajmowane, tylko w pegeerze 
rozdawali pokoje do zamieszkania. Zatrudniłam się, 
jako kucharka, gotując obiady pracownikom. Lubi-
łam gotować, więc praca była przyjemna, choć było 
jej dużo. Tu poznałam przyszłego męża.
Cała Polska budziła się z wojennej pożogi. Mieszka-
nia były ograbione, bez zaplecza. Załogi skompleto-
wane byle jak, zbieranina z całej Polski, z kresów, 
resztki Niemców.  Za pracę otrzymywali deputaty. 
Do pegeeru przyjmowali wszystkich pracowników 
niezależnie od wykształcenia, byli też analfabeci, 
stosownie od umiejętności dostawali pracę. Zdarza-
ło się, że wśród uczciwych ludzi znaleźli się kombi-
natorzy. O pegeerach krążyła krzywdząca opinia, o 
„gorszych ludziach”, ale czy na wsiach i w mieście 
mieszkali inni ludzie niż my?!
 Brak pieniędzy i ciągłe problemy powodowały, że 
każdy szukał lepszych warunków. Podobnie my wę-
drowaliśmy: Snowidza, Wojcieszów, Wojcieszyn, 
każde miejsce to osobne marzenie, które kończy-

ły się wraz z przeprowadzką, tylko tyle, że te stare 
meble były coraz bardziej zniszczone. W 1950r. na 
świat przyszedł syn. Musiałam zapewnić dziecku 
podstawowe rzeczy: wózek, pieluchy itp. na ryn-
ku wszystkiego brakowało, ileż wyrzeczeń i mojej 
przedsiębiorczości wymagało spełnienie mych pra-
gnień, obecne mamy zginęłyby z kretesem, ja mu-
siałam sobie dać radę. Dziecko, działka, kury, świn-
ka, krowa, mąż,  to wszystko na mojej głowie, byłam 
młoda, miałam pełno zapału, znałam biedę robiłam 
wszystko, aby nie przeżywać jej więcej.
Bukaciarka
W końcu osiedliliśmy się w kombinacie rolnym w 
okolicach Złotoryi. Każdy chętny mógł tu podjąć 
pracę. Nie od razu pracowałam, wychowywałam 
czwórkę dzieci. Kiedy bieda dokuczyła, poszłam do 
pracy w oborze. W PGRze pracowali bukaciarze- zaj-
mujący się hodowlą byków i cieląt, oborowi- pie-
lęgnowali i doili krowy, owczarze- doglądali owiec, 
furmani, pastuchy, polowi – wykonywali pracę w 
polu, zajmowali się zbiorami, a w okresie zimy czy-
ścili zboże, przywozili ze stacji nawozy, wykonywali 
prace porządkowe. Elitą w PGR byli księgowi, zoo-
technicy, traktorzyści, kombajniści, brygadziści.
Od 1963 roku każdy dzień był prawie taki sam, 
nieważne,  czy to była niedziela, święta czy zwykły 
dzień. Pracę rozpoczynałam o 3, 00 rano, gotowa-
łam w parniku wodę gorącą ze śrutem jęczmien-
nym i siemieniem lnianym dla cielaczków i mleko. 
Pierwszą czynnością w oborze było sprzątanie 
obornika, zapach mocznika wchodził głęboko w 
nozdrza, przenikał każdą nitkę garderoby, zrzucałam 
obornik, na ślepę (to rodzaj sań na płozach ciągnię-
tych przez konia). Dbałam o czystość koryt, poiłam 
wodą, sypałam zieloną trawę lub w zimie kiszon-
kę, sypałam sypką paszę, karmienie odbywało się 
od 7, 00 do 7,30.Pod opieką miałam średnio oko-
ło 45 byków i 20 cielaków(cielaki nieco inaczej się 
karmiło).Od 12, 00 do 15, 00 ponowne karmienie i 

sprzątanie spod byków i wywóz gnoju na obornik, 
który znajdował się naprzeciw bloku mieszkalnego. 
W lecie nie mogliśmy wytrzymać od przykrego za-
pachu, ale nie to było najgorsze, roje much unosi-
ły się w powietrzu, były wszechobecne. Od 17, 00 
do 19, 00 bydło dostawało wodę do picia i pół kilo 
paszy zbożowej, podścielałam im siano i zwierzęta 
smacznie zasypiały. Byk musiał przybyć na wadze 
od 60 do 80 dkg dziennie. Przy dobrych przyrostach 
pod koniec miesiąca dostawałam premię, wpłacaną 
na książeczkę oszczędnościową. Każdego dnia dźwi-
gałam setki wiader, kilogramy worków i wywoziłam 
3-4 ślepy łajna. Nie wiem, skąd miałam siły. Dobrze, 
że pomagali mi domownicy. Przez 22 lata pracy nie-
wiele się zmieniło w oborze, żadnej mechanizacji, 
tylko widły i ludzkie ręce, zmieniała się tylko ilość 
bydła.
 Według przysłowia: „kto rano wstaje, temu pan Bóg 
daje…” Mogłam wiele prac wykonać, dzieci wyszy-
kować do szkoły i zająć sie swoją trzódką, bo każdy 
gospodarz na wsi coś hodował. PGR wychodził nam 
naprzeciw mogliśmy kupować paszę, kukurydzę, 

potem z pensji potrącali. Pracownik dostawał 4 ary 
pola na warzywnik i działkę pod ziemniaki(25 arów). 
Dostawaliśmy dodatkowo mleko.Pracownik otrzy-
mywał 1 litr, a dziecko pracownika 0, 5 litra. Zarobki 
były niskie, nie mogliśmy sobie pozwolić na wiele!
Praca w oborze wcale nie była taka bezpieczna, 
każdy zna temperament byków, co prawda były na 
uwięzi, lecz lubiły się zerwać. Byki ważyły średnio 
300 kilo! Niejedną bliznę mam na cielę od rogów 
czy kopyt.
 Warunki mieszkalne na początku były skromne: 
dostaliśmy dwie izby, dopiero po latach trzy poko-
je i kuchnię. Mieszkanie ogrzewały piece kafl owe. 
Przez 20 lat przynosiliśmy z parteru na drugie piętro 
węgiel, drzewo i wiele innych rzeczy. Nie wspomnę 
o praniu, cotygodniowym i o litrach wody przyno-
szonych i wynoszonych. Nieco poprawiło nam się w 
latach 80 – tych. W piwnicach brygady remontowe 
wybudowały dla każdego pracownika łazienkę.
Dzieciom organizowano na święta zabawę świątecz-
ną i paczki ze słodyczami. Odbywały się zabawy kar-
nawałowe, organizowane były wycieczki krajoznaw-
cze, coroczne dożynki.
Zapomniani ludzie
Kiedyś w gospodarstwie pracowało 130 ludzi, ży-
cie tętniło, krowy ryczały, pola uprawiano, żniwa, 
dożynki, dokuczliwe zimy - to wszystko było.Teraz 
zostali emeryci, ludzie, którzy dostali pracę w mie-
ście, i ci, którym musi pomagać MOPS. Schody na 
drugie piętro bardziej skrzypią i tylko patrzeć, kiedy 
się rozsypią. Kapryśna woda czasami pojawi się na 
drugim piętrze a mieszkańcom zostaje znowu dźwi-
ganie ciężkich wiader. Obory niszczeją niepotrzebne 
nikomu. Żal na wszystko patrzeć. Pierwsi pracowni-
cy odeszli, inni żegnają się z tym światem, tak jak 
PGRy znikają z naszego życia.
Tylko nazwa pozostała w ludzkiej pamięci. Budyn-
ki oddzielono od parku, od drzew owocowych, od 
ścieżek polnych, od stawu Warchoła. Spacerowe 

ścieżki znikły za drucianym 
ogrodzeniem. Czasami las 
tchnie w naszą stronę rześkim 
powietrzem. To, co kocha-
liśmy, już nie wróci. Zostały 
tylko sypiące się dachy i mury 
kilkuwiecznych obór, zanie-
dbane domy mieszkalne i … 
    - Czy żal mi PGRu? – To była 
fi rma, która zapewniała nam 
coś w zamian, ale nastał 1989, 
czas przemian w Polsce, re-
form i prywatyzacji, zamyka-
nia zakładów. Pakiet socjalny 
zapewniał całym załogom od-
prawy, akcje lub gwarancje za-
trudnienia. Nas w PGRze po-
traktowano jak niepotrzebny 
balast, żadnych akcji, odpraw, 
żadnych gwarancji. Nic, tylko 
prywatyzacja. PGR utrzymy-
wał wiele rodzin, dawał moż-
liwość zarobienia i narobienia 

się, dach nad głową. Ludzi zostawili samym sobie, 
jakby świat zapomniał o nich, nic w zamian, wygra-
nymi byli emeryci a przegranymi… 
  wspomnień wysłuchała Jana Kałuża 

Ps. „Obozy w Pustkowiu - Rozporządzeniem Ge-
neralnego Gubernatora z dnia 26 i 31 X 1939 roku 
wprowadzony został przymus pracy dla ludności 
polskiej w wieku 18 – 60 lat, jednakże już 14 XII 
39 przymus ten został rozciągnięty także na mło-
dzież od 14 lat. Zarejestrowani ludzie niepracujący 
trafi ali do obozu pracy przymusowej w Pustkowiu. 
Byli wykorzystywani, jako niewolnicza siła robo-
cza, wykonywali najcięższe prace na budowach, 
między innymi poligonu SS, zatrudniano więźniów 
w warsztatach rzemieślniczych. Ciężkie warunki 
pracy i głodowe porcje żywnościowe powodowały 
najwięcej ofi ar..W Pustkowie w latach 1940-1944 
faszyści zamordowali 15 tys. ludzi.  WWW.kki.pl/
poinf/przemysl/dzieje/foldery/praca”

W związku ze zmianą przepisów, wy-
jątkowo w tym roku nie skorzystamy 
z  Państwa odpisu  1% podatku do-
chodowego od osób fi zycznych. Po-
lecamy  się  w przyszłym roku. Jeste-
śmy wdzięczni za wszelkie wsparcie 
fi nansowe naszej działalności, za co z 
góry  dziękujemy. 
   Zarząd TMZZ

Fot.: Jana Kałuża

Zdjęcie  z  archiwum rodzinnego

Kobieta z PegeeruKobieta z PegeeruKobieta z PegeeruDomy umierają Domy umierają Domy umierają 
stojącstojącstojąc
Domy umierają 
stojąc
Domy umierają Domy umierają Domy umierają 
stojąc
Domy umierają 
stojąc
Domy umierają 
stojąc
Domy umierają Domy umierają Domy umierają 
stojąc
Domy umierają 
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Anna Maciąg na trasie

Robert Maciąg na swoim rowerze

je są wegetarianami, więc warunki azjatyckie 
nie są dla nich pod względem kulinarnym 
uciążliwe. Ryż, sosik, warzywa, żadnych tore-
bek, proszków – tak wygląda ich kuchnia. Go-
tuje najczęściej Robert i celebruje tę czynność. 
Podobnie jak parzenie herbaty.

Wodę wożą ze sobą w workach. Szczególnie 
w pustynnych warunkach muszą ją szanować. 
Potrafi ą się oboje umyć w niespełna dwóch li-
trach wody. 

Emocje
Jak wytrzymać ze sobą w ekstremalnych 

warunkach 24 godziny na dobę podczas kilku-

miesięcznej podróży przez Azję na rowerach 
i się nie rozwieść? Nie jest łatwo, bo to duże 
wyzwanie dla pary. Teraz już się dogryźliśmy 
– mówi Ania. Ale na początku trochę zgrzy-
tało. Warunki klimatyczne, a zaczęliśmy od 
gorącej pustyni. Szok kulturowy, zmęczenie 
fi zyczne – to rodziło trudne emocje. Ania kil-
kakrotnie miała ochotę spakować się i wrócić 

do kraju, ale …kiedy nerwy mijały, pedałowała przed 
siebie dalej u boku męża. Teraz, kiedy atmosfera 
między nimi gęstnieje, Ania jedzie kilkaset metrów 
przed Robertem. Wtedy jadą razem, ale osobno. Dla 
higieny psychicznej takie chwile są potrzebne. Tan-
dem to zabójstwo dla związku - twierdzi Robert. Spo-
tykali już takie pary jadące jednym rowerem i słyszeli 
pytanie: Kłócicie się ze sobą? Bo my codziennie.

Spotkania
Dla nich podróż to nie bicie rekordów. Nie liczą 

prędkości ani kilometrów, nie mają w sobie tej spor-
towej żyłki, która każe się ścigać z czasem, z innymi 
czy z samym sobą. 

Wyprawę traktują jako wspaniałą okazję, by po-
znać ludzi, a przy okazji ich odmienny od naszego 
świat wartości. Czy nie bali się jechać do krajów 
muzułmańskich, o których opinia nie jest najlepsza? 

Ania i Robert Maciągowie poznali się w Anglii, 
zaręczyli w Indiach, mieszkają w Starej Kra-

śnicy. Oboje łączy nie tylko uczucie, ale również 
pasja podróżowania. Pokochali Azję i przemie-
rzają ten kontynent w niekonwencjonalny spo-
sób – na rowerach. Właśnie niedawno, w poło-
wie grudnia, wrócili z drugiej wspólnej podróży 
orientalnej.

Mimo, że spędzili w kilku krajach Azji osiem 
miesięcy, nie uważają się za podróżników. Mają 
w sobie zbyt wiele pokory, by nie stosować tego 
określenia. Jeszcze, w ich mniemaniu, zbyt mało 
zobaczyli i poznali. 

Początki
Pierwszą podróż do Azji Robert odbył w 1997 roku, 

gdy był jeszcze na studiach. Miał dwadzieścia trzy 
lata i za namową kolegi postanowił zobaczyć Nepal. 
Nie stać go było na przelot samolotem, więc zaczął 
szukać informacji, jak tę przestrzeń pokonać drogą 
lądową. Robert miał do dyspozycji uzbierane na ten 
cel 660 dolarów. Zaopatrzony w gotówkę i wiedzę, 
gdzie ma się przesiąść z pociągu na pociąg, rozpo-
czął swoją dwumiesięczną podróż. Na początku miał 
plan zobaczyć Mont Everest. Potem, jak sam mówi, 
w głowie zrobiła się rewolucja. Uzmysłowił sobie, 
że nie jest ważny cel wyprawy, ale podróż sama w 
sobie. Dlatego, kiedy cztery lata później postanowił 
przemierzyć tę samą trasę: Turcja – Iran – Pakistan, 
poświęcił na to już nie kilka tygodni, ale pół roku, by 
smakować pokonywane kilometry. 

Azja
Dlaczego Azja? Robert twierdzi, że to prosty wybór 

wynikający z kalkulacji – tam jest najtaniej. Poza tym 
w Azji ma już przetarte szlaki. Mówi, że czasem po-
wstaje dylemat, czy planując kolejną podróż, jechać 
w zupełnie nieznane rejony, czy powrócić w miejsca, 
które już oswoił, gdzie nawiązał znajomości. 

Trudno jest w precyzyjny i jednoznaczny sposób 
mówić o Azji. Niedawno mieli zaplanowane spotka-
nie z młodymi ludźmi i trzeba było przygotować dla 
nich prezentację zdjęć. Które wybrać? Co pokazać? 
Materiał tak bogaty, wspomnień ogrom, setki dni, 
z których każdy przynosił nowe wrażenia, dziesiątki 
spotkań z ludźmi - jak teraz to wszystko posegrego-
wać i omówić. Zdecydowali się na pokazanie kontra-
stów, bo Azja to właśnie taki kontynent. Przykład? 
Pamir (Tadżykistan) i Chiny dzieli jeden łańcuch 
górski, ale i wielka przepaść cywilizacyjna czy ekono-
miczna. W Pamirze nie ma bieżącej wody, prądu ani 
tabletek od bólu głowy, a po drugiej strony granicy w 
Chinach stoją supermarkety, gdzie wszystko można 
kupić. Chiny zmieniają się na naszych oczach. Robert 
ma porównanie. Był tam siedem lat temu i kiedy po-
wrócił teraz, z jednej strony przeżył szok, widząc roz-
rastające się miasta, ale i rozczarowanie, obserwując 
wszechobecną komercjalizację. Z dawnych Chin nie-
wiele już zostało. Na zachodzie w Kaszgarze wybu-
rzono stare budynki, postawiono wieżowce, pozosta-
wiono tylko małą enklawę 100 na 100 metrów, gdzie 
w miejsce starych glinianych domów buduje się takie 

same, ale jednak nowe, ceglane, sty-
lizowane… 

Rower
Zaczęło sie od podróży po Polsce. 

Robert jako nastolatek miał proble-
my z kolanami i lekarz zalecił mu 
jazdę na rowerze. Jak zaczął jeździć, 
tak trudno mu było przestać. W 
konsekwencji zaczął zwiedzać kraj. 

Z rodzinnego Lubina pojechał nad morze, potem na 
Mazury, pod wschodnia granicę….Kilka lat później, 
podczas jednej w wypraw do Chin, uznał, że mógłby 
podobnie zwiedzać ten kraj jak niegdyś Polskę. Kupił 
taką chińską „ukrainę” i połknął bakcyla. Teraz zwy-
kle rozpoczynają wyprawę od przelotu z Berlina do 
Stambułu, a potem już tylko pedałują. Na rowerze je-
steś panem samego siebie. Jedziesz powolutku, a po-
wolutku w naszym przypadku znaczy dobrze, bo my 
dużo fotografujemy, szczególnie ludzi – wyjaśnia Ro-
bert. Nam przede wszystkim zależy na spotkaniach 
z ludźmi – dodaje Ania Poza tym jadąc rowerem 24 
godziny na dobę czujesz ten świat. Kiedy jedzie się 
autobusem, świat nam umyka – dodaje.

Jeżdżą na używanych rowerach. Nie jest to sprzęt 
z najwyższej półki. Ani rower ma kilkanaście lat. 
Wymienili w nim najważniejsze elementy. Z czasem 
wymieniliśmy wszystko, tylko rama została – śmieje 
się Robert. Najważniejsze są dobre opony, wygodne 
siodełka i chwyty na kierownicy. Ania przejechała 
ostatnio 10.000 kilometrów bez jednej awarii. A co 
z kondycją? Przed ostatnią wyprawą oboje jeździli 
codziennie do pracy w Londynie na rowerach. To był 
ich trening – kilkanaście kilometrów dziennie. Ale 
nawet najlepsze przygotowanie fi zyczne nie uwolni 
od zmęczenia podczas pierwszych dwóch tygodni re-
gularnego pedałowania – mówi Ania. Na początku 
bolą mięśnie, pupa, ręce…Starają się nie jechać dłu-
żej niż sześć godzin dziennie. 

Zdecydowanie wyżej cenią sobie podróżowanie 
na rowerze niż tradycyjną włóczęgę z plecakiem. Nie 
ukrywają, że nawet ze względu na pieniądze. Mają 
tani i niezależny środek transportu. Poza tym spo-
tykani po drodze ludzie darzą ich większą życzliwo-
ścią. W Turcji na stacjach benzynowych sprzedawcy 
częstowali ich piciem, jedzeniem, wręczali klucz od 
prysznica i nic w zamian nie oczekiwali. Ludziom jest 
nas po prostu tak, w pozytywnym rozumieniu słowa, 
żal – mówi Robert. Kiedyś w Turkmenistanie zatrzy-
mał ich kierowca i zapytał, dokąd jadą. Do Chin – wy-
jaśniają. A ile to kilometrów? – pyta kierowca? Jakieś 
dwa miesiące – pada odpowiedź. A to jedźcie już, bo 
to daleko - z troską mówi kierowca. I weźcie dużo 
wody, bo tam pustynia przed wami.

Klimat
Pogoda w Azji nie rozpieszcza podróżujących na 

rowerach. Ania inaczej znosi kaprysy aury niż Robert. 

Na pustyni Robert czuje się jak w niebie, a jego żona 
cierpi z powodu skwaru. Zupełnie odwrotnie jest 
w górzystych i chłodnych rejonach, jak na przykład 
Tybet. Tam Ania radzi sobie wspaniale. Nawet jeśli 
to jest ponad 4000 m n.p.m. Ostatnio wjechała na 
4600, choć w poprzedniej podróży zaliczyła wyso-
kość 5300 m. raz przydarzyły się jej objawy choroby 
wysokościowej. Wjechali na przełęcz w Himalajach, 
to było ponad 5000 m n.p.m. zaczęły sie zawroty i 
ból głowy, mdłości myślotok, majaki. Cierpiała kilka 

godzin, mimo że zaraz zjechali 
kilometr w dół. Ale każda nierów-
ność drogi tylko potęgowała nie-
przyjemne doznania. Najlepszym 
lekarstwem było intensywne na-
wadnianie i późniejszy sen. Na 
szczęście więcej się to nie powtó-
rzyło. Oboje starają się nie my-
śleć o nieprzyjemnych stronach 
wyprawy i ewentualnych choro-
bach, które mogłyby ich dopaść. 
W tym upatrują receptę na bez-
pieczne podróżowanie. Oczy-
wiście uważają na siebie, jadą 
powoli, ostrożnie, a na wszelki 
wypadek wiozą apteczkę.

      Ekwipunek
Na kilkumiesięczną podróż 

muszą zabrać ze sobą najbardziej 

niezbędne rzeczy. Oczywiście pojęcie „niezbędne” 
inaczej interpretuje kobieta a odmiennie mężczy-
zna. Ania nauczyła sie już pakować. Na pierwszą po-
dróż wzięła za dużo spodni, koszulek, kosmetyków, 
potem okazało się, że wiozła to nadaremno. Teraz 
bierze jeden krem nawilżający, szampon, z odżywki 
rezygnuje. Przed wyjazdem ścina włosy, bo o takie 
łatwiej dbać w trudnych warunkach. Nie zabiera 
żadnych tzw. wyjściowych ciuchów ani kolorowych 
malowideł. Wyjściowy strój to znaczy czysty strój – 
śmieje się Ania. Bagaż musi być ascetyczny w swej 
wadze. W sumie ostatnio wieźli ze sobą 50 kilo baga-
żu przytwierdzonego w sakwach do rowerów. Mu-
szą być przygotowani na każdą aurę. Kiedy jadą przez 
ciepłe rejony: Syrię, Iran, w pierwszej fazie wyprawy, 
wszystkie zimowe rzeczy leżą w sakwach. Potem od-
wrotnie. W Tybecie przyda się kurtka, ciepły śpiwór…
część zużytych rzeczy zostawiają po drodze, a czasa-
mi dokupują, co im potrzebne. Bywa, że przywożą do 
Polski więcej niż wywieźli. Musi się znaleźć miejsce 
na pamiątki. Nie za każdym razem są to rzeczy ku-
pione. Często zbierają kamienie, suszą kwiatki, liście. 

Biwak
Na jeden dzień przeznaczają równowartość 50 

złotych. Jak ich stać, śpią w hotelach – można je spo-
tkać przy dworcach – i jedzą w knajpkach, ale w ra-
zie potrzeby rozbijają namiot, który wchodzi w skład 
pięćdziesięciokilogramowego ekwipunku. Wtedy też 
na postojach sami sobie gotują. Wożą ze sobą dwa 
garnki, irański czajnik, ceramiczny fi ltr do wody, ma-
szynkę na benzynę (gazu tam nie uświadczysz). Obo-

Nie, nie mieli tych obaw. Sąd o niebezpiecz-
nych muzułmanach uznali z góry za stereotyp, 
z którym trzeba się rozprawić. Robert twierdzi, 
że źle o muzułmanach mogą mówić tylko ci, 
którzy ich nie poznali. To są normalni ludzie, 
wśród nich mogą zdarzyć się tacy, których le-
piej omijać szerokim łukiem, ale czy nie inaczej 
jest w każdym społeczeństwie?  W Złotoryi na 
pewno też można spotkać takie osoby – śmieje 
się Robert. Najczęściej spotykamy bardzo życz-
liwych ludzi. Szczególnie w Iranie. Częstują nas 
wodą, owocami – mówi Ania. Nie można im od-
mówić, bo wtedy się obrażą – dodaje Robert. 
To buduje wspaniały wizerunek tamtejszego 
społeczeństwa. Nie bez powodu, gdy zapyta się 
rowerzystów podróżujących po Azji o najbar-
dziej przyjazne kraje, wymieniają Turcję, Syrię 
i Iran. W Syrii, kiedy jechaliśmy z Aleppo do Da-

maszku, co chwilę spotykaliśmy się z ludźmi, którzy 
zapraszali nas do swych domów. Gdybyśmy chcieli 
ze wszystkich zaproszeń skorzystać, pewnie jeszcze 
byśmy byli w Azji – mówi Robert. Zdarzyło im się też 
uczestniczyć w syryjskim ślubie i bawić na weselu. 
Wtedy Ania została odziana w lokalne szaty: wielką 
spódnicę, kolorową bluzkę i chustę na głowę. Nato-
miast w Pakistanie po godzinnej rozmowie z tamtej-

szymi kobietami miała ręce artystycznie 
pomalowane henną i nowy sweter.

Okazuje się, ze świat jest bardzo mały. 
W Tadżykistanie spotkali kiedyś mężczy-
znę. Od słowa do słowa, toczy się rozmo-
wa po rosyjsku i kiedy rozmówca dowia-
duje się, że są Polakami, z entuzjazmem 
krzyczy: Mam w Polsce kolegę. Znacie 
Witka z Jawora? – pyta Tadżyk. Niestety, 
nie znali.

Azjatki
Kobiety w Azji są bardzo piękne i eleganckie. To, 

że noszą czadory (luźne szaty okrywające sylwetkę) 
bądź burki (nakrycia całej głowy z wąskim otworem 
na oczy), nie zwalnia ich z dbania o siebie. Stosu-
ją takie same kosmetyki jak Europejki. Malują się, 
podkreślając oczy. Zgrabnie, zmysłowo sie porusza-
ją. Ania na początku trochę sceptycznie patrzyła na 
ubiór Azjatek, ale sama musiała do tej tradycji się 

dostosować. Nie odsłaniała ramion, nóg, nosi-
ła tuniki…Zasada jest taka: jeśli turystkom nie 
odpowiada ta obyczajowość i te zwyczaje, to 
niech lepiej zostaną u siebie i oglądają telewizję 
niż miałyby prowokować swoim strojem - mówi 
Ania. 

Jak z perspektywy kobiety ocenia prawa i życie 
muzułmanek? W Iranie podobało jej się to, że 
kobiety wychodzą swobodnie na ulicę, kształcą 
się, pracują zawodowo, mówią po angielsku. Na-
tomiast Pakistanki siedzą w domach, noszą bur-
ki, a małe dziewczynki nie mogą marzyć o szkole. 

Dla wszystkich spotykanych Azjatek Ania była 
uosobieniem piękna ze względu na swoją białą 
cerę. Gładziły ją po rękach i podziwiały skórę.

Mężczyźni
W Pakistanie na ulicach spotkać można tylko męż-

czyzn. Dla wielu z nich każda biała kobieta, szczegól-
nie długonoga blondynka, jest obiektem pożądania. 
Ania w takiej sytuacji starała się nie rzucać im w 
oczy, a swoje kryła za ciemnymi okularami. Dbała o 
to, by nie nawiązywać kontaktu wzrokowego z przy-
padkowym mężczyzną, bo każde spojrzenie w oczy 
traktowane jest jak zachęta. Muzułmanki dobrze o 
tym wiedzą, a nieświadome Europejki mogą napytać 
sobie biedy. 

Roberta bawiła sytuacja, kiedy w Pakistanie ota-
czała ich grupa kilkudziesięciu mężczyzn chętnych do 
konwersacji. Zawsze rozmawiali tylko z nim, nigdy 
nie zwracali się do Ani. Traktowali ją tak, jakby nie 
istniała. Wszelkie pytania, zadawali Robertowi: Jak 
ona się nazywa? To twoja żona? Anię na początku 
to bardzo irytowało, ale potem zrozumiała, że Paki-
stańczykowi po prostu nie wolno rozmawiać z inną, 
obcą kobietą. Nie wolno mu nawet usiąść w autobu-
sie koło nieznajomej. 

Fotografi e
W sakwach przy rowerze musi znaleźć się miejsce 

na dwa aparaty i pięć obiektywów, ładowarkę i dru-
kareczkę. Bez tego podróż nie miałaby swego uroku. 
Z wyprawy przywożą masę zdjęć. Nie specjalizują się 
w uwiecznianiu pejzaży, ale ludzi. Portretowanym 
zostawiają na pamiątkę wydrukowane na miejscu 
zdjęcie. Za taką odbitkę pozować chcą prawie wszy-
scy. Najwięcej drukowaliśmy w Syrii i Pamirze – mówi 
Robert - w sumie prawie 100 zdjęć. Fotografują obo-
je. Robert profesjonalnie zajmuje się zdjęciami, Ania 
dopiero wkracza w ten świat. Podczas pierwszej wy-
prawy miała aparat kompaktowy, ale to szybko się 
zmieniło, bo jak mówi, aparat rządził nią a nie od-

wrotnie. Teraz oboje fotogra-
fują lustrzankami. Wierni są 
canonom. 

Na początku podróży robili 
ludziom zdjęcia z ukrycia, dłu-
gimi obiektywami, teraz już 
nauczyli sie nawiązywać kon-
takt z potencjalnymi modela-
mi. Najpierw oswajają ludzi 
rozmową. Ania jest genialnym 
mediatorem szczególnie wo-
bec kobiet – mówi Robert. Sta-
ramy się po prostu budować 
szczególną atmosferę i nie być 
nachalni – zdradza Ania. 

      Plany?
Na razie nie planują kolej-

nej wyprawy. Zajęli się pracą 
(m.in. w sklepie i fotografi ą 

ślubną) oraz kończą kolejną książkę, której Robert 
jest autorem, a Ania redaktorem. Myślą też o po-
większeniu rodziny. Kto wie, może za parę lat pojadą 
do Azji w trójkę. Więcej o nich na www.ku-sloncu.
org.

Anna Maciąg na trasie

Z wysokości Z wysokości Z wysokości 
siodełkasiodełkasiodełka
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Ułożenie wykroju na tkaninie

Zużycie materiału: 2,40 m (szer. tkaniny 
minimum 150 cm)

Radny miejski a zarazem trener złotoryjskich 
akrobatów - Leszek Antonowicz

Robert Pawłowski: Tylko pan poczuł się urażony wy-
wiadem. Inni radni jakoś nie zareagowali. Jak pan 
sądzi, dlaczego?
Leszek Antonowicz: Poczułem się zobowiązany do za-
brania głosu w tej sprawie zwłaszcza dlatego, że byłem 
przewodniczącym komisji rewizyjnej i wiele godzin w 
tej komisji spędziliśmy na rozpatrywaniu tych skarg. 
Jeżeli ktoś, nie wiedząc o tym mówi, że burmistrz 
krzywdzi mieszkańców, a radni nic nie robią, to jest to 
przykre , bo mówi nieprawdę. Bo myśmy spierali się, 
były różne podejścia, ale nie było tak, że sprawę trak-
towaliśmy pobieżnie. Nie podjęliśmy tylko spraw, które 
dotyczyły pana Barana, ponieważ sprawa równolegle 
toczyła się w sądzie. Uważałem i to zdanie przeważyło, 
że nie powinniśmy powielać działania sądu, tym bar-
dziej, że wiadomo było, że orzeczenie sądu będzie lada 
moment. 
Nie uważa Pan, że wyjął Pan z kontekstu słowa, które 
najbardziej pana oburzyły?
To, co pan przewodniczący Zając mówił, to nie było 
dla mnie nowością, ponieważ ciągle to powtarzał, 
natomiast  pytanie być może było prowokacyjne, ale 
moim zdaniem była to prowokacja zbyt daleko idąca. 
Dziennikarz nie powinien aż w taki stopniu przemycać 
swoich treści – pan Zając nic takiego nie powiedział, że 
radni nic nie robią i że burmistrz kogoś krzywdzi. Takie 
słowa nie padły.
Jak pan uważa, jaki jest odbiór tego, co robią radni i 
jak spełniają swoją funkcję u mieszkańców naszego 
miasta?
Nie przeprowadzałem nigdy ankiety na ten temat. Je-
żeli ludzie zwracają się do radnego, to mają jakiś kon-
kretny problem do rozwiązania. Globalną oceną pracy 
radnego, moim zdaniem, są wybory.  Ludzie wybierają 
tych, którzy uważają, że będą coś robić na rzecz całej 
społeczności lokalnej.
Na forach internetowych, gdzie ludzie czują się ano-
nimowi i bardziej są skłonni do prezentowania otwar-
cie swojego zdania, padają dosyć ostre słowa pod ad-
resem radnych.

Nie śledzę dyskusji na forach. Czasami tylko, gdy poja-
wia się coś bardzo bulwersującego. Według mnie więk-
szość wypowiedzi  tam umieszczonych to prześciganie 
się w efektownych określeniach i nie przywiązywałbym 
do tego specjalnie wagi. Poza tym wielu ludzi nie jest w 
ogóle zorientowanych w wielu sprawach.
Często zadają pytania: dlaczego chodnik jest zaniedba-
ny, dlaczego dworzec PKS jest  brudny, dlaczego PKP 
to jest obraz nędzy i rozpaczy? Dlaczego? Dlatego, że 
to nie jest miejskie. Niewiele osób się orientuje, że 
na planie miasta istnieją białe plamy, które nie nale-
żą do miasta. Kaczawa i teren do niej przyległy, teren 
PKP, PKS, ul. Wojska Polskiego z chodnikami, światła, 
wewnętrzne drogi należące do spółdzielni mieszkanio-
wej. To po prostu nie jest w kompetencji miasta.
To, że coś nie podlega jurysdykcji miejskiej, nie ozna-
cza, że miasto i radni nie powinni się tym interesować 
i interweniować  w imieniu mieszkańców.
I robią to. Na nasze interpelacje burmistrz mówi: oczy-
wiście, ja wystąpię w tej sprawie, ale to jest kolejne 
nasze pismo, które pozostanie bez odpowiedzi.
Radni na pytanie, dlaczego są radnymi, jak postrzega-
ją swoją funkcję, odpowiadają zazwyczaj  frazesami, 
natomiast nie mogę usłyszeć, że radni chcą kreować 
życie społeczne w mieście, chcą załatwić określone 
sprawy. To Urząd Miasta pracuje koncepcyjnie, a pań-
stwo tylko zatwierdzacie podsunięte wam uchwały.
Nie do końca tak jest. Jeżeli ktoś przyjdzie na sesję i 
popatrzy na pracę rady miasta, to na pewno wyciągnie 
niewłaściwe wnioski. Na sesji odbywa się podsumowa-
nie tego, co zostało wypracowane w poszczególnych 
komisjach. Nie ma sensu powielać dyskusji, która od-
była się na komisji. Po co drugi raz to samo mówić?
Ale pytanie zasadnicze brzmi: ile uchwał,  projektów  
zostało stworzonych przez samych radnych w ubiegłej 
kadencji?
Trudno powiedzieć. Na pewno nie było tego dużo.
Osobiście znam tylko jedną – Iwa Mateckiego w spra-
wie wykupu mieszkań.
Na pewno było kilka, zwłaszcza dotyczących działania 
samej rady. Natomiast ja uważam, że tu bardzo ważne 
jest rozróżnienie kompetencji: radni mają swoje kom-
petencje, ale większość kompetencji ma burmistrz. 
Jeżeli radny wchodzi w kompetencje burmistrza i ma 
propozycję jakiegoś alternatywnego rozwiązania, 
to wówczas jest sens takiego wystąpienia. Czy się to 
komu podoba czy nie, głównym fi larem samorządu 
jest burmistrz, który pracuje codziennie, ma swoje wi-
zje, ma swoją koncepcję. 
Jakieś programy może formułować ktoś, kto przynaj-
mniej jedną kadencję był już radnym. Bo często lu-
dziom się wydaje, że coś uporządkują, coś zrobią, a to 
nie jest takie proste. Być może patrząc z boku wydaje 
się, że wszystko można łatwo załatwić. A ilu ludzi się już 
przewinęło, a co z tego później zostało? To nie dlatego, 
że są tacy słabi radni. Każdy może spróbować. Jeżeli 
pan ma krytyczny stosunek do rady, nie wiem dlacze-
go, to można wystartować w wyborach – nikt nikomu 
nie zabrania – i wtedy realizować swoje pomysły i wte-
dy się dopiero okaże, jak to się ma do rzeczywistości.  
W większości spraw poruszamy się w pewnych grani-
cach, które zupełnie nie zależą od radnych. I radny nie 
ma tu nic do gadania.
Niektórzy radni sami jednak przyznają, że nie posia-
dają odpowiednich kwalifi kacji, by dyskutować na 
równym poziomie z urzędnikami magistratu np. w 
szczegółowych sprawach dotyczących budżetu, czy 
jakichś rozwiązań  prawnych albo gospodarczych. 
Muszą tutaj ufać w dobrą wolę magistratu, który 
przedkłada im określony projekt.
Radnych jest piętnastu, czyli każdy jest specjalistą w 
jakiejś dziedzinie. Mnie np. nigdy tego nie ukrywałem, 
chodzi o sport, i na tym się znam, i tutaj mogę dys-
kutować, proponować jakieś rozwiązania, i to robię.  
Natomiast jeżeli nie czuję się kompetentny w jakimś 
dziale, to próbuję zasięgać języka u kogoś, kto się zna 
na tym problemie. 
Pan przewodniczący Roman Gorzkowski ostatnio 
stwierdził, że z jego perspektywy w radzie brakuje 

osoby, która znałaby się dobrze na fi nansach, 
na budżecie.
Być może, ale były i są osoby kompetentne. 
Poza tym nie uważam za słuszne powielanie 
stanowisk, czy tworzenia gabinetu cieni: bur-
mistrz ma swoje służby a rada tworzy swoje 
i próbuje coś narzucać. My jesteśmy władzą 
ustawodawczą i jeżeli władza wykonawcza nie 
spełnia swoich zadań dobrze, to trzeba działać 
w kierunku dokonania zmian, a nie wykonywać 
za nich pracę.
Żyjemy w kraju, w którym jeden wykonuje pra-
cę za drugiego. Chwalimy się Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy, która wykonuje zadania za Minister-
stwo Zdrowia. Nigdzie na świecie nie ma takiej akcji, 
bo być może gdzie indziej ministerstwo zdrowia działa 
tak, jak ma działać, i nie ma potrzeby tworzenia orga-
nizacji, która powiela działania instytucji.
Nikt nie oczekuje od radnych, by wyręczali pracow-
ników urzędu miasta, nie uważam jednak, żeby ma-
gistrat miał monopol na wszystkie pomysły, na naj-
lepsze rozwiązania. Tymczasem państwo jako radni 
otrzymujecie projekt od urzędu miasta i ten projekt, 
co potwierdził pan Zając, był przyjmowany zazwyczaj 
bez żadnej korekty. Chwała radzie, że nie stawała 
okoniem panu burmistrzowi, ale z drugiej strony za-
stanawiam się, po co w sumie jest rada?
Często się dzieje tak, że radni rzucają różne pomysły, 
ale nie odbywa się to zwykle w formie uchwał. My nie 
musimy trąbić na cztery strony świata, że to my, radni 
zrobiliśmy…
A może właśnie trzeba. Wtedy uniknęlibyście posą-
dzenia, że nic, czy mało robicie.
Ale to nie o to chodzi, by robić jakieś show.
Są protokoły z sesji, gdzie można przeczytać, co działo 
się na sesji, kto jaką sprawę poruszał, ale jak sam pan 
przyznał, najwięcej pracy wykonujecie na komisjach, 
a tu już mieszkańcy nie mają możliwości zapoznania 
się z waszą pracą. A w protokole z sesji np. czytamy, 
że radny taki to a taki przyszedł 10 minut przed koń-
cem komisji i podpisał listę. Więc jaki ma być odbiór 
w opinii społecznej?
Ale czy chodzi o to, żeby wyszukiwać komuś jakieś po-
tknięcia?
Ale ja np. nie wiem, czy na jakiejś komisji nie pracuje 
np. tylko pan Antonowicz, a reszta radnych podpisuje 
listę i potem sobie przysypia. A chciałbym wiedzieć.
Ale czy musi pan wiedzieć? Uważam, że  jeżeli źle się 
dzieje w mieście, to wtedy trzeba rozliczać ludzi, ale 
jeżeli miasto jest zadbane, czyste i wręcz stawiane za 
wzór dla przyjezdnych…
…to jest to zasługa pana burmistrza…
…nie tylko pana burmistrza. Pan burmistrz zawsze 
podkreśla, że to jest współpraca i bez tej współpracy 
wiele rzeczy nie dałoby się zrobić. Mnie za bardzo nie 
interesuje, jak to wygląda na zewnątrz – ważny jest 
efekt. Pan przyjdzie na moje zajęcia, na trening i może 
pan trafi ć na moment, gdy np. z kimś rozmawiam czy 
prowadzę część treningu najmniej efektowną i pan po-
wie: no właściwie to jak oni pracują? Efektem naszej 
pracy są sukcesy na zawodach i dopiero wtedy może 
pan stwierdzić, czy pracowaliśmy dobrze czy źle. Cza-
sami może nawet lepiej nie wiedzieć, jak to wygląda 
od kuchni. Nie możemy zagubić się w szczegółach. Jak 
ktoś jest zbyt drobiazgowy, to traci z oczu główne cele.
Radny powinien wyznaczać sobie cele strategiczne. 
Mówi pan, że radni nie mają pomysłów. Ja np. zapro-
ponowałem szereg rozwiązań oświatowych. M.in., 
żeby przedstawiciele kuratoriów byli w mieście, a nie 
przyjeżdżali tylko na wizytację, żeby cała władza, któ-
ra jest w samorządzie, autentycznie w tym samorzą-
dzie była. Osobiście jestem zwolennikiem rozwiązań 
amerykańskich, gdzie to, co jest w mieście, należy do 
kompetencji władz miejskich, a nie szkoły średnie do 
powiatu, drogi wojewódzkie, policja jeszcze do kogoś 
innego…
To jednak leży poza kompetencjami radnego miej-
skiego
A właśnie  to jest mój cel strategiczny. 

Z niesmakiem i zażenowa-
niem przeczytałem rozmo-
wę z przewodniczącym

Rady Miejskiej w Złotoryi Andrzejem Zają-
cem, przeprowadzoną przez panią Iwonę 
Pawłowską, a zamieszczoną w październi-
kowym „Echu Złotoryi”.
Cytat z tekstu (Iwona Pawłowska) – „Złoto-
ryjanin dziwi się, dlaczego radni nic nie ro-
bią, kiedy mieszkańcom, z winy burmistrza 
dzieje się krzywda”.
Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej kadencji 2006 – 2010 stwier-
dzam, że członkowie komisji poświęcali 
zwykle trzy posiedzenia na rozpatrzenie 
skargi mieszkańca – drobiazgowo zapozna-
wali się z dokumentacją sprawy, zadawali 
pytania kompetentnej osobie z Urzędu 
Miasta, wyjaśniającej wszelkie jej aspekty, 
konsultowali wątpliwości z radcą prawnym, 
odbywali wizje lokalne itp.
Dopiero wtedy komisja, w demokratycznym 
głosowaniu, przyjmowała opinię, którą na-
stępnie przedstawiała na sesji Rady Miej-
skiej.
W ciągu całej poprzedniej kadencji, tylko raz 
przyznano rację skarżącemu się i to w jed-
nym z pięciu punktów skargi. Jednej skargi 
nie rozpatrzono, z uwagi na toczącą się rów-
nolegle sprawę w sądzie.
W pozostałych przypadkach skargi uznano 
za bezzasadne. Takie są fakty i tak wy-
glądało owo „krzywdzenie mieszkańców z 
winy burmistrza”.
Dodam jeszcze, gwoli ścisłości, że orzecze-
nie sądu, na które powołuje się autorka nie  
jest ostateczne, gdyż złożono odwołanie.
Mieszkańcom, którzy nie zgadzają się z de-
cyzjami burmistrza, przysługuje odwołanie 
do Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego w Legnicy. Według mojej wiedzy w 
minionej kadencji nikt z tej możliwości nie 
skorzystał.
 Z poważaniem Przewodniczący 
 Komisji Rewizyjnej R.M. 2006-2010
  Leszek Antonowicz

W jaki sposób chciałby pan to zrealizować?
Są wybory do sejmu, wybieramy posłów i trzeba się 
wysilić, trzeba zaprosić tych posłów do siebie na komi-
sje, porozmawiać, przekazać, co myślimy na ten temat. 
Uważam, że jest konieczny trzeci etap reformy samo-
rządowej.
W rozmowie z panem przewodniczącym Zającem, 
która dała nam pretekst do dzisiejszego spotkania, 
padła dosyć wyraźnie wyartykułowana pretensja pod 
pana adresem, dotycząca prac komisji rewizyjnej, 
którą pan wtedy kierował. Chodziło przede wszyst-
kim o to, że podczas rozpatrywania skarg mieszkań-
ców wysłuchiwaliście państwo jedynie strony, która 
była oskarżana.
To nie do końca jest prawda. Nie robiliśmy z tego 
działania schematycznego: jest jedna strona, jest dru-
ga strona, wzywamy obydwie strony itd. To wynika z 
doświadczeń. Przez dwie kadencje byłem przewod-
niczącym komisji rewizyjnej i spotykałem się z takimi 
wypowiedziami ludzi, które wydawało się, całkowi-
cie zmieniały charakter sprawy, a później okazywały 
się nieprawdą. Ludzie nie mają obowiązku mówienia 
prawdy przed komisją, a komisja nie może rozliczyć ko-
goś za to, że nie mówi prawdy. Często skarżący mijali 
się z prawdą, albo przedstawiali to tak tendencyjnie, 
że wypaczało to całkowicie sens. 
Najpierw czytamy uważnie skargę. Następnie wytycza-
my główne punkty skargi, a później punkt po punkcie 
rozpatrujemy skargę na podstawie dokumentów. Nie 
tego, kto co mówił, tylko na podstawie przedstawio-
nych dokumentów. Ludzie różne rzeczy mówią, tym 
bardziej, gdy nie ponoszą za to odpowiedzialności, a 
komisja rewizyjna nie jest komisją śledczą ani organem 
prokuratury – my mamy działać na podstawie dostęp-
nych dokumentów.
Na jakiej podstawie jednak przyjmujecie państwo złą 
wolę skarżącego a dobrą wolę władz miasta?
Jeżeli są zarzuty, to każdy z nich rozpatrujemy na pod-
stawie dokumentów, które dostarczają nam również 
skarżący. I sprawdzamy, jak to się ma do dokumentów, 
które przedstawia nam urząd miasta.
Natomiast ja jako mieszkaniec tego miasta oczeki-
wałbym, że nawet jeżeli w swojej interpretacji obo-
wiązującego prawa mylę się – mylą się nawet sądy, 
więc tym bardziej może przecież zwykły obywatel -  
to radni np. podejmą się roli mediatora, żeby znaleźć 
rozwiązanie jakiegoś problemu.
Komisja rewizyjna nie jest od mediacji. Komisja rewi-
zyjna jest od stwierdzenia, czy dana skarga jest zasad-
na czy też nie.
Niemniej jednak ktoś występujący ze skargą zazwy-
czaj nie jest równorzędnym partnerem dla urzędu 
miasta, który ma urzędników, prawników. Czy takie 
podejście, że nie słuchacie strony skarżącej, nie jest 
dodatkowym elementem powiększającym tę dyspro-
porcję?
Ale my nie będziemy czyimś adwokatem. Komisja re-
wizyjna ma bezstronnie stwierdzić, czy skarga jest za-
sadna czy też nie.
Dlaczego pan zrezygnował w tej kadencji z ubiegania 
się o przewodniczenie komisji rewizyjnej?
Ja nie zrezygnowałem. Nie zostałem po prostu wybra-
ny.
Dziękuję za rozmowę i życzę panu satysfakcji z pełnie-
nia funkcji radnego.

Strój można uszyć z płótna lub wełny (mogą być 
inne tkaniny podobne do nich z wyglądu). 

Tunikę noszono zwykle na koszulę lnianą lub 
płócienną. W pasie obowiązkowo przepasana 
paskiem, pod którym układa się starannie fałdy. 
Strój sięga mężczyźnie do kolan. Tunika może 
być wykończona dołem i przy szyi kontrastową 
tkaniną. Może też być naszyta pasmanteria. 
Ozdoby na stroju powinny pasować do charakteru 
odtwarzanej postaci. Mniej ozdób będzie miała 
postać reprezentująca mieszczanina, więcej 
(bogatszych) osoba przedstawiająca stan szlachecki 
lub książęcego dworzanina.
Należy też przestrzegać zasad dotyczących doboru 
kolorów. Im niższy stan, tym kolory spokojniejsze, 
jak najbardziej zbliżone do naturalnych (brązy, sza-
rości, wyblakłe błękity). Zatem tunikę dla mieszcza-
nina uszyto z tkaniny koloru brązowego, a wykoń-
czenia są szare. 

W średniowieczu ludzie nigdy nie chodzili z gołymi 
głowami. Dlatego niezbędnym wyposażeniem każ-
dego stroju historycznego jest nakrycie głowy. Nasz 
mieszczanin ma brązowy beret. 
Również nieodzownym elementem stroju ludzi żyją-
cych w średniowieczu były sakiewki, mieszki, kalety, 
etc. służące do noszenia drobiazgów, gdyż odzież w 

tamtych czasach nie miała kieszeni. Przedmioty te 
były mocowane do paska. Kaletę można uszyć ze 
skóry lub materiałów skóropodobnych lub z tka-
niny tej samej, co ubiór. Można też zaadaptować 
do tego celu współczesną torebkę, która z grubsza 
przypomina średniowieczną kaletę.
Wykroje do skopiowania są dostępne w siedzibie 
redakcji po uprzednim umówieniu się drogą ma-
ilową z Agnieszką Młyńczak, która prowadzi ten 
kącik. 

Do skopiowania należy przynieść ze sobą kil-
ka arkuszy szarego papieru oraz kalkę ołówkową 

(maszynową). W przypadku braku kalki może być 
użyty papier przezroczysty. Oryginały wykrojów 
nie będą wypożyczane poza obręb redakcji.

Robert Pawłowski: Tylko pan poczuł się urażony wy-
wiadem. Inni radni jakoś nie zareagowali. Jak pan 
sądzi, dlaczego?
Leszek Antonowicz:
brania głosu w tej sprawie zwłaszcza dlatego, że byłem 
przewodniczącym komisji rewizyjnej i wiele godzin w 
tej komisji spędziliśmy na rozpatrywaniu tych skarg. 
Jeżeli ktoś, nie wiedząc o tym mówi, że burmistrz 
krzywdzi mieszkańców, a radni nic nie robią, to jest to 
przykre , bo mówi nieprawdę. Bo myśmy spierali się, 
były różne podejścia, ale nie było tak, że sprawę trak-
towaliśmy pobieżnie. Nie podjęliśmy tylko spraw, które 
dotyczyły pana Barana, ponieważ sprawa równolegle 
toczyła się w sądzie. Uważałem i to zdanie przeważyło, 
że nie powinniśmy powielać działania sądu, tym bar-
dziej, że wiadomo było, że orzeczenie sądu będzie lada 
moment. 
Nie uważa Pan, że wyjął Pan z kontekstu słowa, które 
najbardziej pana oburzyły?
To, co pan przewodniczący Zając mówił, to nie było 
dla mnie nowością, ponieważ ciągle to powtarzał, 
natomiast  pytanie być może było prowokacyjne, ale 
moim zdaniem była to prowokacja zbyt daleko idąca. 
Dziennikarz nie powinien aż w taki stopniu przemycać 
swoich treści – pan Zając nic takiego nie powiedział, że 
radni nic nie robią i że burmistrz kogoś krzywdzi. Takie 
słowa nie padły.
Jak pan uważa, jaki jest odbiór tego, co robią radni i 
jak spełniają swoją funkcję u mieszkańców naszego 
miasta?
Nie przeprowadzałem nigdy ankiety na ten temat. Je-
żeli ludzie zwracają się do radnego, to mają jakiś kon-
kretny problem do rozwiązania. Globalną oceną pracy 
radnego, moim zdaniem, są wybory.  Ludzie wybierają 
tych, którzy uważają, że będą coś robić na rzecz całej 
społeczności lokalnej.
Na forach internetowych, gdzie ludzie czują się ano-
nimowi i bardziej są skłonni do prezentowania otwar-
cie swojego zdania, padają dosyć ostre słowa pod ad-
resem radnych.

Fot.: Józef Banaszek

nia funkcji radnego.
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Symbol Rosji - Храм Василия Блаженного (Sobór Wasyla 
Błogosławionego) na Placu Czerwonym

Dziwnie było czytać ten szyld pisany cyrylicą

Ze względów bezpieczeństwa w moskiewskim metrze nie 
ma żadnych koszy na śmieci, za to gromady milicjantów.

Takie sceny są na porządku dzien-
nym na moskiewskich ulicach

День Победы (Dzień zwycięstwa) w Kazaniu - stolicy  Tatarstanu

Takich straganów jest pełno w okolicach Placu Czerwonego

szkół. Gdy na zajęciach czytali rosyjskie teksty o 
zwyczajach i tradycjach w Polsce, to zżymali się. Często 
były tam nieprawdziwe i zafałszowane informacje. W 
końcu zaczęli podejrzewać, że specjalnie wybrano im 
takie teksty, aby wywołać żywą dyskusję. Uczyli się 
też rosyjskich pieśni, które mają wyjątkową urodę 
i zawsze bardzo przyciągają Polaków. To były tzw. 
музыкальные занятия (zajęcia z muzyki).

Do Moskwy jechali pociągiem. Najbardziej bali się 
kontroli granicznej w Brześciu, o której słyszeli różne 
straszne rzeczy, a jednak nie sprawiła im najmniejszych 
problemów. Natomiast bardzo nieprzyjemną rzeczą 
było zmienianie podwozia wagonów, bo jak wiadomo, 
Rosja ma inny rozstaw szyn kolejowych niż reszta 
Europy. Operacja podnoszenia wagonów i zmiany 
podwozia trwała ponad trzy godziny. Warunki w 
pociągu były bardzo dobre. Trzyosobowe przedziały 
z umywalką i  kuszetkami zamykane od środka 
umożliwiły komfortową podróż do stolicy Rosji. W 
tym jednym pociągu na stypendium do Rosji jechało 
trzydziestu polskich studentów.

Początek pobytu też był komfortowy. W Moskwie 
na dworcu czekała na nich przedstawicielka ambasady 
polskiej, a podstawiony autobus zawiózł ich prosto do 
miejsca zakwaterowania, czyli czternastopiętrowego 
gmachu akademika. Z powrotem nie było już tak łatwo. 
Nie podstawiono żadnego autobusu, musieli więc, 
wlokąc ciężkie bagaże (w tym dużo świeżo nabytych 
książek), iść piechotą cały kilometr do najbliższej stacji 
metra.

Ola zostawiła sobie na pamiątkę nawet urzędowe 
papiery. Na бланке уведомления (formularzu) 
podczas czynności meldunkowych pierwszego dnia 
pobytu wpisano, że Aleksandra Białas będzie mieszkać 
w kraju РФ, obwód Обручевский, miasto Москва, ulica 
Академика Волгина 6 do dnia 8 czerwca 2010 roku. 

W ogromnym akademiku mieszkało około dwóch 

tysięcy studentów z krajów całej Europy. Najmniej 
było Rosjan. Polscy studenci do dyspozycji mieli 
dwupokojowe segmenty, do tego łazienka i lodówka 
we wspólnym korytarzu. Kuchnia jedna na całe piętro. 

Swoje zamieszkanie w 
akademiku dziewczyny 
zaczęły od sprzątania. 
Gruntownego, poczynając 
od pokoi, skończywszy na 
łazience. Wydawało im 
się, że jest bardzo brudno. 
Potem się okazało, że to nie 
brud, tylko maksymalne 
zużycie sprzętów. Wanna 
na przykład nie dała się 
domyć, więc z konieczności 
traktowały ją jak kabinę 
natryskową. Zresztą 
zdziwienie Polek wywołał 
fakt, że natrysku w ogóle 

– Dokumenty uzyskałam 
bez trudu w trybie 
natychmiastowym – mówi 
Ola. – Co prawda, trzeba 
było dołączać różne pisma 
z uczelni, ale udało się. 
Na szczęście kandydatów 
na wyjazd było tyle, ile 
miejsc. Wyjechało nas 
sześć dziewcząt. Można 
było porządnie podciągnąć 
się językowo. Rozmowy z 
ludnością miejscową były, 
owszem. Trzeba było sobie 
kupić bilet w metrze, bilet do 
kina, teatru, samemu zrobić 
zakupy.

Z ciężkim sercem robili 
zakupy w księgarniach. 
Najpierw polscy rusycyści 
przepadali między regałami 
na kilka godzin, potem 
w ich koszykach było 
mnóstwo bardzo tanich 
książek. Jednak przy kasie 
musieli z ogromnym żalem 
rezygnować z ogromnej 
części tych skarbów. Nie 
mogli kupić wszystkiego nie 
dlatego, że mieli za mało 
pieniędzy, ale zwyczajnie nie 
daliby rady zabrać do Polski 
tych kilogramów. 

Przyjechali grupą 
sześćdziesięciu osób z 
całej Polski. Wydano im 
студенческие билеты 

(legitymacje studenckie). Od tej chwili przez najbliższe 
kilka miesięcy mieli mieć takie same prawa, jak 
studenci rosyjscy. W legitymacji Oli napisano, 
że Бялас Александра является сmудентом 
Государственного инститyта русского языка 
им. А. С. Пушкина курса 9.03.10 – 30.06.10. Дата 
выдачи билета 11.03.10. (Białas Aleksandra jest 
studentem Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego 
im. A. S. Puszkina). Głównym celem wyjazdu do Rosji 
było szlifowanie języka rosyjskiego na tamtejszej 
uczelni.

Dla Polaków zostały zorganizowane oddzielne zajęcia, 
różniące się od zajęć i programu studentów rosyjskich. 
Nauka odbywała się przez pięć dni w tygodniu od 
godziny dziesiątej do piętnastej. To były trzy pary zajęć 
– między innymi mówienie po rosyjsku i gramatyka. 
Mimo, że język rosyjski ma różne rodzaje wymowy, 
polscy studenci uczyli się wymowy moskiewskiej, czyli 
bardzo miękkiej i bardziej śpiewnej niż na przykład 
druga znacząca w Rosji szkoła petersburska, gdzie 
wymowa jest twardsza. W podręcznikach do fonetyki 
zwraca się uwagę na różnice w wymowie tych dwóch 

Język rosyjski zaczęła studiować z przekory. Przedtem 
ukończyła klasę dwujęzyczną (z językiem niemieckim) 

w złotoryjskim ogólniaku. Po maturze należało podjąć 
decyzję, jakie studia? Złożyła podania na stosunki 
międzynarodowe i germanistykę. Mogła wybrać jeszcze 
jeden kierunek. Padło – z głupia frant – na rusycystykę. 
Dostała się na obie fi lologie. Pomyślała, że w zasadzie 
niemiecki już zna, więc dobrze by było nauczyć się 
jeszcze jednego języka. W ten sposób Aleksandra Białas, 
mimo że na starcie zupełnie tego języka nie znała, 
nawet nie wiedziała, co to cyrylica, zaczęła studiować 
rusycystykę. Teraz, będąc na piątym roku studiów, 
czyta, ogląda programy telewizyjne i mówi płynnie po 
rosyjsku. 

– Gdy moi rodzice wcześniej wtrącali jakieś 
słowa rosyjskie w rozmowach, do mnie zwracali się 
lekceważąco, że ja i tak tego nie zrozumiem i nie chcieli 
mi ich tłumaczyć. Po trzecim roku studiów to ja zaczęłam 
poprawiać ich błędną wymowę – Ola triumfalnie i z 
pewną dozą dumy zaczyna swoją opowieść. 

Wraz z nią tę fi lologię wrocławskiej uczelni wybrało 
jeszcze ponad trzydzieści osób. Najpierw był licencjat 
ze slawistyki z elementami języka rosyjskiego. 
Prawdziwa rusycystyka zaczęła się na czwartym roku 
wraz z językiem starocerkiewnosłowiańskim (tak zwany 
scs) oraz osławioną (złą sławą) gramatyką historyczną.  

– Ciężkie do przebrnięcia, ale da się zdać – twierdzi 
rusycystka z podejrzaną skromnością. 

Lektury na początku były czytane niestety w 
większości po polsku, bo studenci nie znali rosyjskiego 
w stopniu wystarczającym do poznawania literatury 
pięknej. Teraz Aleksandra zdaje sobie sprawę, że czeka 
na nią wiele wspaniałych dzieł rosyjskiej klasyki do 
przeczytania w oryginale.

Gdy Ola napisała podanie o przyznanie jej 
wyjazdowego stypendium w Moskwie, odnośne 
władze wyraziły zgodę bez problemu. Nasza studentka 
miała wysoką średnią. Jednak aby wyjazd mógł dojść 
do skutku, trzeba było załatwić masę dokumentów i 
wyrobić nowy paszport, chociaż stary był jeszcze ważny. 
Bo teraz, gdy Polak chce wyjechać do Rosji na dłużej 
niż jeden miesiąc, jego paszport musi mieć ważność o 
osiemnaście miesięcy dłuższą niż termin planowanego 
pobytu.

nie było. Denerwowało  je również to, że regularnie raz 
w tygodniu wanna się zapychała. Ponieważ studentki 
nie chciały bez przerwy wołać techników, stosowały 
chemiczne udrażnianie rur. Działało.

Gotowały same. Początkowo poszły kilka razy na 
stołówkę, ale jedzenie było niesmaczne i gdy kilka 
razy znalazły spleśniałe owoce w kompocie, z ochotą 
zrezygnowały ze zbiorowego żywienia. Ola na tym 
wyjeździe schudła aż pięć kilogramów. Gdy wróciła do 
ojczyzny, mama intensywnie ją dokarmiała. 

– Cały wolny czas woleliśmy poświęcać na zwiedzanie. 
Nasze posiłki to były głównie kanapki i jogurt, a i to 
tylko pomiędzy zajęciami a zwiedzaniem. Po prostu 
szkoda było czasu na jedzenie – podsumowuje Ola z 
otwartą szczerością. 

– Jaka jest Moskwa? Piękna, przytłaczająca i 
niebezpieczna. 

Ola zachłannie zwiedzała miasto zachwycając się 
moskiewskimi cerkwiami, perełkami tamtejszego 

budownictwa sakralnego, chodziła do teatrów, kin, aby 
usłyszeć piękno rosyjskiej mowy. Szczególną estymą 
darzy pamiątkę w postaci biletu do teatru im. Gorkiego, 
gdzie obejrzała kultowe, zachwycające dzieło Michała 
Bułhakowa Mistrz i Małgorzata. 

– W Moskwie jest pewien zwyczaj w teatrach, 
którego w Polsce nie ma – wspomina studentka. – 
Jeżeli tuż przed rozpoczęciem przedstawienia są wolne 
miejsca, to można je zajmować niezależnie od tego, 
co jest na bilecie. W ten sposób wiele razy miałyśmy 
świetne miejsca blisko sceny za niewielkie pieniądze. 
Bo zawsze kupowałyśmy sobie najtańsze miejsca licząc 
na to, że zawsze znajdzie się jakiś spóźnialski, lub 
nie przyjdzie wcale. A ten spóźnialski zajmuje jakieś 
wolne miejsce. Taki zwyczaj. Uważam, że świetny. Dla 
punktualnych.

W programie zwiedzania były też muzea, a wreszcie 
należało porządnie obejrzeć, ile się zmieści w czasie, 
stolicę Rosji. W Moskwie do wielu miejsc rosyjscy 

studenci mają bezpłatny 
wstęp, natomiast 
zagraniczni studenci płacą 
spore pieniądze za wejście 
do muzeów czy innych 
przybytków kultury. Więc 
polska grupa mówiła 
wyłącznie po rosyjsku, żeby 
się nie zdradzić, że nie są 
Rosjanami. Po takiej akcji 
byli zawsze wpuszczani 
za darmo. W momentach 
spornych wytaczali 
najcięższe argumenty 
przedstawiając swoje 
rosyjskie legitymacje i 
tłumacząc wpuszczającym, 

że mimo, iż nie są obywatelami 
Rosji, są studentami uczelni 
moskiewskiej, więc obecnie 
mają takie same prawa, 
jak Rosjanie. Ten argument 
zawsze działał. 

Na ulicach Moskwy i w 
metrze jest bardzo dużo ludzi, 
którzy w łachmanach żebrzą o 
pieniądze. Tam ludzie bardzo 
mało zarabiają. 

– Na przykład pracownik 

naukowy na uczelni zarabia osiem tysięcy 
rubli, co daje osiemset złotych. To straszne 
– opowiada studentka. – Gdy robiliśmy 
zakupy, cena papryki wynosiła 200 rubli za 
kilogram, ziemniaki kosztowały 40 rubli za 
kilogram. Moskwa to najdroższa europejska 
stolica. Ciuchy w moskiewskich sklepach były 
kilkakrotnie droższe niż podobne w Polsce. 
Gdy jedna z nas chciała sobie kupić buty, 
to najtańsze znalazła za 900 rubli. To jedna 
dziesiąta przeciętnej wypłaty. 

Centrum miasta jest bardzo czyste, 
jednak moskwianie mają szczególne pojęcie 
czystości. Polscy studenci ze zdumieniem zauważali, 
że na jednym z osiedli mieszkaniowych na wiosnę 
malowano na biało wapnem wszystkie betonowe 
elementy, ogrodzenia, krawężniki. Wyglądało to ładnie 
tylko do pierwszego deszczu. Potem farba spłukiwała 
się, odpadała i zaczynała szpecić.

Rosjanie bardzo dużo czytają. Dojeżdżając do pracy 
spędzają w metrze po kilka godzin. Więc czytają. 
Przy każdej stacji metra są stragany z bardzo tanimi 
książkami, w które można się zaopatrzyć przed 
podróżą.

– Tak, oczywiście, byłam w mauzoleum. „Lenin 
wiecznie żywy” – z lekką ironią rzuca popularne hasło 
Ola. – Musiałam to zobaczyć! Do mauzoleum na Placu 
Czerwonym stoi długa kolejka turystów. Każda osoba 
przy wejściu jest sprawdzana przez ochroniarza. 
Co piętnaście metrów stoi milicjant. Patrzą bardzo 
uważnie, czy aby ktoś się nie zatrzymuje. Mistycyzm 
tego szczególnego miejsca jest zadziwiający. Gdy 
któraś z nas podczas przechodzenia przed mumią 
rzuciła jakiś komentarz, jak to Polka, milicjant ostro 
natychmiast zareagował: Нельзя разговаривать! 
(Nie wolno rozmawiać!). Ja osobiście nie wierzę, że w 
mauzoleum leży prawdziwy Lenin. 

Trzej wielcy Rosjanie: Puti n, Puszkin i Lenin, są 

uwielbiani przez cały naród rosyjski. Lud wielbi Lenina, 
szczyci się Puszkinem – genialnym poetą. Natomiast 
Puti n jest żywą legendą, ich współczesnym bohaterem. 
Dzięki temu ostatniemu Rosja jest najpotężniejszym 
państwem na świecie – o tym jest głęboko przekonany 
każdy Rosjanin. I nie daj Boże, gdyby jakiś obcokrajowiec 
głośno powiedział nieopatrznie coś ironicznego na 
temat któregokolwiek z tych Trzech. To śmiertelnie 
niebezpieczne.

Moda na moskiewskich ulicach różni się od mody na 
ulicach na przykład wrocławskich. Przede wszystkim 
Rosjanki są z modą o kilka lat do tyłu, a ich makijaże zbyt 
krzykliwe, zbyt kolorowe. Jaskrawo umalowane usta, 
mocne rumieńce na policzkach. Typowo wschodni 
przesyt. Ale najbardziej rażą cudzoziemców złote zęby 
w ustach Rosjan. Zwłaszcza tych starszych. Handlarze 
na straganach i бабушки (babcie) w cerkwiach 
miewały całe uzębienie ze złota. 

Aleksandra (podczas pobytu w Rosji nazywana 
zdrobniale Saszą) zwiedziła Petersburg i zachwycające 
miasta Золотого Кольца (Złotego Pierścienia). 
To średniowieczne grody położone na północ i 
wschód od Moskwy. Obszar ten stanowi kolebkę 
państwowości rosyjskiej. W nim zachowały się 
unikalne zabytki historii i kultury ruskiej, tam można 
spotkać rzemieślników jak z dawnych lat. Jednym 
z takich miast jest Suzdal. To miasto – muzeum 
UNESCO, jakby żywcem wyjęte z rosyjskich baśni. 
Charakterystyczna drewniana zabudowa, monastyry, 
senne uliczki. Lecz nie jest to skansen a prawdziwa 
miejscowość z prawdziwymi ludźmi, którzy żyją tam 
i pracują. 

Na wycieczkę do Kazania grupa polskich studentów 
wyruszyła pociągiem z Moskwy prosto na wschód. 
To ponad tysiąc kilometrów. Aby kupić bilet na 
pociąg dalekobieżny (już od dwustu kilometrów do 
miejsca przeznaczenia), należało wylegitymować 
się paszportem. Bez tego dokumentu w Rosji nie 
można podróżować, bo przed wejściem do pociągu 
stoi проводник (kierownik pociągu), który wpuszcza 
do pociągu dopiero po okazaniu przez pasażera 
najpierw biletu, potem paszportu. Rosyjskie pociągi są 
szczególne. Nie ma w nich przedziałów i żadnych ścianek 
działowych. Gdy przychodzi pora snu, na rozłożonych 
łóżkach ludzie śpią obok siebie. Wszyscy pospołu. W 
jednym pomieszczeniu wagonu śpi ponad pięćdziesiąt 
osób. Jeśli chcesz spać i wypocząć, stopery w uszach są 
obowiązkowe. 

Po ukończeniu studiów Ola czyli Sasza ma zamiar 
poszukać pracy w jakiejś fi rmie handlowej. A w ogóle 
planów ma jeszcze kilka, ale za wcześnie o nich mówić. 
Najpierw musi napisać pracę magisterską. A potem ją 
obronić. I jeszcze raz pojechać do Petersburga. 

– Bo przecież tak pięknego miasta nie można zwiedzić 
tylko raz, prawda?
Zdjęcia autorstwa studentek  fi lologii rosyjskiej Uni-
wersytetu Wrocławskiegowersytetu Wrocławskiego

Putin & Puszkin & LeninPutin & Puszkin & LeninPutin & Puszkin & Lenin
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Kanadyjska zima czyli 25 stopni mrozu. Ta opatulo-
na postać to wasza korespondentka Sława Żukowa

Jarosław Lewków - dyrygent i Zbigniew Wróblewski - prezes 
Chóru Nauczycielskiego Bacalarus rozmawiają o koncercie   

Bookmobile czyli bibliobus

 Typowe skrzyżowanie drogo-
we w Ottawie

Takie krany z 
wodą do picia 
rozmieszcza się 
w każdej szkole 
na korytarzach

Agnieszka Młyńczak - Chciałabym z panami porozmawiać 
o koncercie kolęd, który odbył się w kościele  Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny szesnastego stycznia tego roku. 
Wydaje mi się, że był to jeden z najlepszych koncertów chó-
ru za ostatnich kilka lat.
Jarosław Lewków, dyrygent Chóru Nauczycielskiego Bacala-
rus - Dziękuję bardzo! 
Dlaczego ten koncert był taki świetny? Dlatego, że chórom 
towarzyszyła orkiestra?
Ważne jest, aby osoba wykonawcy nie zasłoniła muzyki. 
Czyli muzyka według pana jest najważniejsza.
Wykonawca bardzo szybko może przekroczyć granicę, kie-
dy to on staje się ważniejszy od tego, co wykonuje. I to jest 
zawsze odbierane przez publiczność. Wykonawcy tego kon-
certu, tak miejscowi, jak zaproszeni, rozumieli to doskonale i 
nikt z nich nie próbował być gwiazdą wieczoru. A jak muzyce 
da się istnieć, to wtedy są „ciarki”, prawda?
Tak, przyznaję, że miałam „ciarki” i ja, i moi przyjaciele, któ-
rzy byli na koncercie.
I wtedy publiczność rozumie, że została zaproszona do 
współtworzenia koncertu.
Aranżacja kolęd była niezwykła, a jednocześnie Adam 
Szyszka nie przesadził z udziwnianiem.
Poprosiłem go, aby aranżacje były adekwatne do wnętrza, 
w którym będą prezentowane. To przecież nie jest wszystko 
jedno, jaką muzykę wykonuje się w kościele. Drażni mnie, je-
żeli kościół jest wypełniony muzyką, której nawet nie w gło-
wie pomodlić się o to, aby była modlitwą. Muzyka świecka 
powinna być wykonywana w świeckich wnętrzach, a sakral-
na - w sakralnych. 
Właśnie dzięki takiej aranżacji, która pasowała do sacrum, 
mogliśmy ze wzruszeniem słuchać melodii znanych nam od 
dzieciństwa.
Nasz kompozytor jest osobą rozwiniętą duchowo, dlatego 
gdy mu zasugerowałem, że kolędy mają mieć charakter ko-
ścielny, zrozumiał, i udało mu się. Poza tym utwory miały być 
skrojone na miarę wykonawcy, czyli w tym przypadku chó-
rów amatorskich. 
Zauważyłam nowe twarze w chórze.
Zbigniew Wróblewski, prezes Chóru Nauczycielskiego Baca-
larus - No tak! Przybyły do nas cztery panie, które wzmocniły 
soprany. Chór w tej chwili liczy dwadzieścia osiem osób,  a 
półtora roku temu zespół składał się z 21 chórzystów. Uwa-
żam, że to jest nasze osiągnięcie.  
Widziałam pana Aleksandra Pecynę…
Tak, Olek Pecyna, wzmocnił tenory. 
Bardzo, bardzo wzmocnił!
Ma aparat do śpiewania?
Idealny!
Jeśli chodzi o organizację, szykowaliśmy się do tego koncertu 
od czerwca ubiegłego roku. Trzeba dodać, że osiemsetlecie 
miasta zbiega się z dwudziestopięcioleciem naszego chóru. 
Wizja koncertu zaprezentowana nam przez dyrygenta była 
dla nas, amatorów, ogromnym wyzwaniem. Ćwiczenia trwa-
ły aż do bólu.
Wróćmy do koncertu, a właściwie jego formuły. Jak powie-
dział dyrektor Zbigniew Gruszczyński, „ponieważ koncert 
stanowi pewną dramatyczną całość, prosimy nie przerywać 
go oklaskami”. Zauważyłam, że coraz częściej przyjmowana 
jest taka formuła podczas koncertów. 

przeczyta dwadzieścia książek, dostaje prezent. Jest 
to zwykle jakiś drobiazg, ale to bardzo zachęca do 
czytania. Dzieci czytają z wielkim zainteresowaniem. 
Taki system można by było wprowadzić też u nas.

A teraz coś dla naszego Sanepidu. Sama byłam 
w szoku, gdy to zaobserwowałam. Otóż dzieci nie 
myją rąk przed posiłkami, a tylko spryskują je anty-
bakteryjnym płynem! Jedzą swoje posiłki siedząc na 
podłodze w sali sportowej. Na korytarzach są krany 
do picia wody i dzieci piją wodę prosto z nich. Ka-
nadyjczycy bardzo szczycą się swoją wodą, że jest 
bardzo dobrej jakości.

Kanadyjska zima
Tutaj kochają zimę. Na przerwach wszystkie dzie-

ci razem z wychowawczynią wychodzą na zewnątrz 
dwa razy dziennie, nawet jeśli jest dwadzieścia pięć 
stopni mrozu. Przedszkolaków też wyprowadzają na 
plac zabaw tak samo jak i uczniów. Natomiast w lecie, 
jeśli jest trzydziestostopniowy upał, dzieci zostają w 
pomieszczeniu szkoły. Pewnego razu byłam na placu 
zabaw z moim ośmioletnim wnukiem. Przyszła mama 
z dzieckiem, chyba był to trzylatek. Razem z naszymi 
dziećmi zjeżdżałyśmy na ślizgach ze śnieżnej górki. 
Ta mama postawiła butelkę z wodą w śniegu i gdy jej 
trzyletniemu synkowi chciało się pić, to dawała mu tę 
lodowatą wodę. W tym samym czasie my z wnucz-
kiem mieliśmy w plecaku termos z gorącą herbatą…

Zgodnie z przepisami od czasu do czasu przepro-
wadzane są w szkołach ćwiczenia – alarmy przeciw-
pożarowe. Widziałam, jak podczas takich ćwiczeń 
wyprowadzono na siedemnastostopniowy mróz i sil-
ny wicher uczniów w lekkich bluzkach, bez wierzch-
nich ubrań. Nauczyciele również wyszli na mróz tak, 
jak byli ubrani w klasie, i spokojnie z dziennikiem lek-
cyjnym w ręku, sprawdzali obecność.

W Ottawie w każdym parku i przy każdej szkole są 
utworzone lodowiska, które utrzymują sponsorzy, bo 
w Kanadzie jest bardzo powszechne sponsorowanie 
i wolontariat. Nauki jazdy na łyżwach uczą też wo-
lontariusze; jednocześnie można się uczyć na krytych 
lodowiskach, ale już za opłatą. Dzieci i dorośli  przy-
chodzą na takie lodowisko, siadają na śnieg, zakła-
dają łyżwy i jeżdżą. Ubrania i obuwie w torbach zo-
stawiane są bezpośrednio na śniegu. Byłam na takim 
lodowisku ze szkołą mojego wnuczka, Daniela. Żeby 
móc pojechać z klasą na lodowisko, trzeba się wcze-

śniej zapisać. Chętnie biorą rodziców, 
czy kogoś z krewnych, bo młodsze dzieci 
potrzebują pomocy, aby na przykład za-
wiązać sznurowadła, czy założyć łyżwy. 
Na lodowisko zawiózł nas szkolny auto-
bus, to też osobna opieka państwa nad 
dziećmi. Te autobusy krążą całymi dniami 
po mieście i wożą dzieci do szkoły, rano 
zabierając spod domów, a po południu 
rozwożąc po domach, po szkołach. Tymi 
autobusami dzieci jeżdżą też na różne im-
prezy. Tu mieszkają różne narodowości, 
nawet dzieci z ciepłych krajów, które nie 

potrafi ą jeździć na łyżwach, ale chętnie się uczą. Kto 
nie ma łyżew i kasku, może wypożyczyć ze szkoły.

Pozdrawiam serdecznie Ciebie, Agnieszko 
oraz wszystkich czytelników „Echa Złotoryi”,
   Sława Żukowa

trzydzieści sześć dni nie-
obecnych, musi taki pro-
gram opuścić. W kolejce 
do tego przywileju jest 
dużo chętnych.

Uczniowie długo prze-
bywają w szkole, więc są 
przerwy na posiłki o dzie-
siątej rano i o dwunastej 
w południe. Dzieci przy-
noszą własne jedzenie w 
specjalnych termosach i 
pojemnikach. W uczniow-
skich plecakach nie ma 
zeszytów i podręczników, 
oprócz książek do czyta-
nia i dzienniczka ucznia 
oraz posiłków właśnie. 
Najcięższy w plecaku 
jest lunch box. Uczniowie 
korzystający z programu 
dłuższej opieki dostają 
jeszcze jeden posiłek w 
szkole. Dzieciom nie za-
daje się domowych prac, 
przynajmniej w drugiej 
klasie. Uczniowie piszą 
ołówkiem, nie ma kaligra-
fi i. A jeszcze ciekawsze, 
że na uniwersytetach też 
piszą ołówkiem na przy-
kład podczas zdawania 
egzaminów!

Bardzo dobry jest kon-
takt rodziców ze szko-
łą. Każdy z uczniów ma 
dzienniczek ucznia, gdzie 
nauczyciele w każdym 
dniu piszą uwagi, a gdy 
nie ma takich uwag, tyl-
ko składają swój podpis. 
Rodzice mają obowiązek 
podpisać się w dzien-
niczku ucznia codzien-
nie. Jeśli dziecko dobrze 
pracowało na lekcjach, 
w dzienniczku będzie to 

odnotowane – notatka lub jakiś znaczek 
naklejony. Tak jest każdego dnia. Po 
podsumowaniu półrocza szkoła pisze do 
wszystkich rodziców listy, jaki problem 
ma dziecko w szkole, bardzo szczegó-
łowo, z każdego przedmiotu. Gdy uczeń 
ma słabe wyniki w nauce, ma napisać 
plan działania, w jaki sposób te wyniki 
poprawić. Ma też postawić przed sobą 
cel i dążyć tego celu. Oprócz tego rodzi-
ce mają obowiązek napisać sprawozdanie, jak widzą 
swoją rolę, aby pomóc dziecku, które ma słabe wy-
niki.

Przy szkołach też są biblioteki, w których każdy 
uczeń ma swoją kartę. Każdą przeczytaną książkę 
podpisuje nauczyciel i jeden z rodziców. Gdy dziecko 

Witaj, Agnieszko!
Chcę podzielić się z Tobą i czy-

telnikami kolejną porcją nowin z 
Ottawy.

Biblioteki 
Bardzo dobrze, jak mi się wy-

daje, funkcjonują tu biblioteki. W 
nich można zamawiać przez In-
ternet książki i fi lmy dla dorosłych 
i dla dzieci. Są dostępne w wielu 
językach. Po złożeniu zamówie-
nia jest ustalana data odbioru. 
Książki można odbierać w dwóch 
miejscach, w budynku biblioteki i 
w autobusie bibliotecznym, tzw. 
bibliobusie. Raz w tygodniu jeź-
dzi on w pobliżu adresów, skąd 
były zamawiane książki. Wtedy 
można wyjść i pobrać lub zwrócić przeczytaną książ-
kę. W naszej dzielnicy bibliobus jeździ w poniedziałki. 
Jeśli komuś nie pasuje ten termin, a ma jeszcze czas 
do zwrotu, może udać się osobiście do biblioteki. A 
w bibliotece nie ma żadnego pracownika, który by 
te książki odbierał. Do tego służy specjalny worek, 
gdzie wkłada się przeczytane książki. Ale jeśli prze-
kroczymy termin zwrotu książek, to naliczana jest 
kara w wysokości jednego dolara dziennie. Uwaga, 
to nie wszystko. Jeśli ktoś nie zapłaci na czas tej 
kary, naliczają  odsetki. Najlepiej zapłacić w terminie, 
bo oprócz tych odsetek biblioteka fakt niezapłacenia 
kary zgłasza na policję. Tu ludzie żartują, że z nikim 
nie wolno się kłócić, nawet z żoną czy z sąsiadami, 
bo od razu może wkroczyć policja. Kanadyjczycy bar-
dzo dużo czytają, a o przeczytanych książkach pro-
wadzą dyskusje w kawiarniach i autobusach.

Szkolnictwo
 System szkolny podobny jak u nas: podstawówka, 

gimnazjum, liceum. Szkoły podstawowe wraz z przed-
szkolami mieszczą się w osobnych pomieszczeniach. 
Szkoła jest czynna od wpół do ósmej rano do wpół do 
szóstej po południu. Rodzice, którzy pracują, mogą 
zostawić dziecko do godziny wpół do szóstej. Lecz 
za taką opiekę płaci się trzysta dolarów miesięcznie. 
Jeśli rodziny nie stać na taki wydatek, może zwrócić 
się z podaniem o zwolnienie z opłaty. Jeśli jest dobre 
uzasadnienie, koszt takiej opieki poniesie państwo. 
Dziecko, które korzysta z takiego programu, nie może 
mieć dni nieobecnych w szkole. Jeżeli ma więcej niż 

Powód jest jeden zasadniczy. Otóż okla-
ski wtedy mają sens, gdy dzieło trwa nie-
co dłużej. Wtedy aplauz publiczności jest 
wytchnieniem pomiędzy poszczególnymi 
kompozycjami. Jeżeli koncert jest monote-
matyczny, a taki był w niedzielę, to lepiej 
zostawić go w całości, bez przerywania 
oklaskami. Poza tym tam były zaplanowane 
pewne kulminacje nie tylko dynamiczne, 
ale też liryczne. One są zaprojektowane po 
to, aby szczególnie chwycić słuchacza za 
serce i zadziałać na podświadomość. Wte-
dy w muzyce można się zasłuchać.
Dwunastoosobowa orkiestra kameralna 
Artlibitum była w zasadzie smyczkowa.
Na większą nas niestety nie stać. A poza 
tym dobre smyczki zawsze dobrze kompo-
nują się z głosami. 
Mają takie miękkie brzmienie.
Właśnie. Chór brzmi miękko, orkiestra też i dzięki temu nie 
kontrastują ze sobą. Ta orkiestra jest zespołem sesyjnym, to 
znaczy, że zbiera się na próby i koncerty pod kątem określo-
nego programu. Nie działa cały czas. Na co dzień muzycy ci 
siedzą za pulpitami w fi lharmonii wrocławskiej.
To tacy muzycy z wysokiej półki!
Wynajęliśmy najlepszych, jacy są we Wrocławiu. 
Rozumiem, że otrzymają wynagrodzenie?
Musimy być  świadomi, że jakkolwiek działamy społecznie, 
to jeżeli chcemy osiągnąć określony efekt muzyczny, musimy 
poprzeć go określonymi fi nansami. 
Efekt był doskonały. I znów były „ciarki”. Nawet publiczność 
mało przeszkadzała, z wyjątkiem dwojga małych dzieci, 
które głośno płakały. 
Ale to do nas nie docierało.
Właśnie chciałam zapytać, jak to jest, gdy są jakieś niepo-
żądane dźwięki podczas koncertu.
Ja oczywiście słyszę i rejestruję, ale wyrzucam z głowy i sku-
piam się na muzyce.
Nam, chórzystom, to nie przeszkadza. Chociaż mieliśmy takie 
dwa koncerty zaduszkowe, gdy młode matki przyszły z ma-
łymi dziećmi, które zwyczajnie przeszkadzały. Było to dość 
niesympatyczne. Zwłaszcza, że śpiewaliśmy muzykę sacrum.
Trzeba przyznać, że w porównaniu z ubiegłym rokiem pu-
bliczność zachowała się wzorowo, nie zakłócała muzyki, z 
wyjątkiem tych dzieci. Moim zdaniem matki  powinny były 
wyjść po prostu z kościoła, ponieważ niemowlęta się nudzi-
ły.  
Powiem o tym, co mnie mile zaskoczyło. W poprzednich la-
tach większość ludzi wychodziła z kościoła po mszy popołu-
dniowej, przed naszymi koncertami. W tym roku ponad dzie-
więćdziesiąt procent osób zostało po mszy, aby wysłuchać 
naszego koncertu. 
Te solistki, cudne głosy! Widzę, że pan dyrygent też cały się 
rozjaśnił.
Głosy zostały dobrane tak, aby tworzyły całość estetyczną z 
resztą. Jedną z wykonawczyń, mezzosopran – Wirę Hryho-
renko - Lewków mam pod ręką, sprawdzoną na co dzień (to 
moja żona), a drugą, sopranistkę – Ewę Rafałko, odkryłem 
latem 2010 roku na festi walu w Międzyzdrojach. Jest to zna-
na w Polsce dyrygentka, ale też doświadczona dyplomowana 
śpiewaczka. Obie panie miały najpierw dyplomy dyrygenc-

kie, a potem śpiewacze. Zawsze 
łatwiej współpracuje się z innymi 
dyrygentami, bo oni inaczej myślą 
niż ci, co są tylko śpiewakami. 
Pan też śpiewał i to jako jedyny 
solista bez nut.
Gdybyśmy nie mieli kłopotów z 
głosami, to nie musiałbym śpie-
wać parti i basa, bo przecież na 
jedną kolędę nie można pożyczać 
basa z innego miasta. Ja tam by-
łem na doczepkę z braku innych 
możliwości.
Jest pan zbyt skromny.
Chcę dodać, że Jarek jest bar-
dzo skromny w swoich wypo-
wiedziach. Podczas koncertu na 
obronie przewodu doktorskiego 
wystąpił solo w kilku utworach 
śpiewanych. 

To było tylko na początku. A poza tym jak się zdaje egzamin z 
dyrygowania, dobrze jest pokazać, że ma się inne kompeten-
cje. A poza tym dyrygent jest od śpiewu, a nie od machania. 
Ma pokazać chórowi, co można zrobić z głosem.
Pan Adam Szyszka też w pewnym momencie dyrygował.
Tak, wymieniliśmy się wtedy przy pulpicie, bo musiałem za-
śpiewać parti ę basa.
Ja natomiast odebrałem to zdarzenie jako fajną rzecz.  Bo 
to przecież Adam Szyszka miał wizję, jak powinna brzmieć 
ta kolęda. My jako chór, też zostaliśmy poddani wielkiemu 
wyzwaniu podczas tego koncertu. 
Moje znajome z chóru, które należą do klubu turystyczne-
go, ciągle powtarzały, że nie mają czasu na turystykę i spo-
tkania towarzyskie, bo ciągle miały próby. Spanikowane 
były strasznie.   
Jeżeli człowiek przez dwadzieścia cztery lata śpiewa kolędę 
w odpowiedniej aranżacji muzycznej, a w ciągu dwóch mie-
sięcy nauczyć się ma nowej aranżacji,  to jest bardzo, bardzo 
trudne. Było nam ciężko. Jednak podejmując to wyzwanie 
byliśmy świadomi, że musimy dać z siebie wszystko, że musi 
się udać!
Odnieśliście sukces, bo kościół był pełen ludzi, zajęte były 
wszystkie miejsca siedzące, sporo ludzi stało. Miarą sukce-
su jest ilość ludzi na koncercie, prawda?
Dla wykonawcy nie powinno stanowić różnicy, czy śpiewa dla 
jednej osoby, czy dla tłumu. 
To się tak mówi, ale różnica na pewno istnieje.
Ale mobilizacja jest większa zawsze wtedy, gdy jest duża pu-
bliczność, i to nas dowartościowuje. A przy okazji tego kon-
certu złotoryjanie uświadomili sobie, że takie ambitne pro-
jekty można realizować też w naszym mieście. Niekoniecznie 
importując wykonawców. I wcale nie takim dużym kosztem. 
Poza tym stać nas, amatorów, na to, aby występować z mu-
zykami z tak wysokiej półki. Przecież orkiestra Artlibitum 
to Filharmonia Wrocławska! Po koncercie instrumentaliści 
twierdzili, że czuli się spełnieni jako artyści.
I to nie była czysta kurtuazja, bo dla nich przyjazd na koncert 
tematycznie miękki był na pewno wytchnieniem od codzien-
nej męczącej i dość monotonnej pracy w fi lharmonii. Kierow-
niczka orkiestry Ewa Dymek-Kuś nazwała to odskocznią, i ja 
jej wierzę.
Inne plany na ten rok?
W maju na osiemsetlecie miasta chcemy wykonać „Cztery 
pory roku” Vivaldiego. Pomyślałem sobie, że to dobra ilu-
stracja muzyczna dla jubileuszu miasta. Jak się uświadomi 
sobie, że każda pora roku była osiemset razy, to daje ogrom 
czasu. Chcemy dać cykl półgodzinny tego utworu, czyli cztery 
koncerty na solistę i orkiestrę kameralną.  Również będzie 
nam towarzyszyć orkiestra Artlibitum, tego jestem już teraz 
pewien. Chór po przerwie zaśpiewałby też utwór Vivaldiego 
„Gloria”. Oczywiście w kościele. 
Piękny projekt!
Życzę Ci, Zbyszku, jako prezesowi chóru, i Panu – dyrygen-
towi chóru, wielu sukcesów w dalszej pracy. Życzę też sobie 
jako mieszkance Złotoryi, żeby chór Bacalarus miał więcej 
koncertów w naszym mieście.  
Bardzo dziękuję!
Również dziękuję i obiecuję, że będziemy się starać, aby 
urozmaicać naszą ofertę programową.  
Rozmowa odbyła się w dwa dni po koncercie kolęd z 16 
stycznia 2011 roku w Kościele Narodzenia Najświętszej Ma-
rii Panny w Złotoryi

Fot.: Adam GrubczyńSki

rii Panny w Złotoryi
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Mały sklepik przy ulicy Wojska Pol-
skiego a w nim - olejne obrazy o 

ciepłych barwach. Przyciągnęły mnie 
pastelowe kolory, w scenerii zimowej 
żółć mieniła się jak słońce a błękit 
wyglądał niczym lazurowe wybrzeże. 
Przyjrzałam się bliżej a pod obrazem 
widniał podpis Hołówka. Postać nie-
zbyt znana w Złotoryi. W otoczeniu 
obrazów, pachnideł, mydełek, wisiały 
sznury korali, wisiorków, kolczyków 
o różnych kolorach i wzorach rodzi-
mej produkcji. Chińszczyznę zastąpiło 
drewno, kamienie …

Pana Mariusza Hołówkę poznałam 
przypadkiem w gabinecie zabiegowym, bardzo kaszlą-
cego. Szczupły, schludnie ubrany, na głowie ma niepo-
korne dredy, związane w całość. Kilka pytań naprowa-
dzających i miałam już adres mailowy.

Rodowód 
 Mariusz jestem złotoryjaninem, pomimo, że uro-

dził się w Lwówku Śląskim. Porodówka przy Hożej 
przechodziła remont. Sięgając głębiej w rodowód 
dowiadujemy się, że dziadkowie i  rodzice pochodzą 
z Wołczuch,  ze wsi położonej w rejonie gródeckim w 
obwodzie Lwowskim na Ukrainie.

A oto jego historia…
- jestem samoukiem- mówi Mariusz- Nikt mnie nie 

uczył  rysować ani technik malarskich. Do wszystkie-
go doszedłem sam! Gdyby ktoś zadał mi pytanie- czy 
otrzymałem zdolności w genach?-  Odpowiem – nie!  
Nikt z mojej rodziny nie przypomina sobie przodka, 
który miałby zdolności artystyczne…

 Odkąd sięgam pamięcią, zawsze rysowałem ołów-
kiem lub malowałem farbami plakatowymi. Często 
byłem jedynym oglądającym! Większość prac z dzie-
cięcych lat wędrowała do kosza! Z czasem zacząłem 
malować obrazy na płótnie o motywie „fantasy”, 
chyba polubiłem ten motyw, bo długi czas mnie nie 
opuszczał. Surrealizm to kolejny okres - koszmarne 
sceny rodem z najczarniejszych horrorów mojej wy-
obraźni. Były to prace wywołujące szok u widza! Dziś 
moje prace są bardziej dojrzałe i łagodniejsze. 

Maluję kiedy…
Maluję, kiedy przychodzi wena, wówczas nie ma 

mnie dla nikogo, jestem tylko ja i moja wizja, którą 
przelewam na płótno i to jest najpiękniejsze. 

- Co  lubię malować? - W zasadzie wszystko: krajo-
brazy, martwą naturę, motywy afrykańskie…. Trudność 
sprawia mi portret, dlatego nie zabieram się za niego. 
Swoje małe dzieła tworzę w różnym czasie. Są obra-
zy, które powstały niezwykle szybko, w kilka godzin, i 
takie, którym poświęciłem kilka tygodni , miesięcy.  
Wszystko zależy od wizji, którą chcę wydobyć na świat. 
Kiedy kończę obraz, stwierdzam, że czegoś mu brakuje 
- jakiś niedosyt - zaczynam nowy obraz i tak powstaje 
seria obrazów o jednej wizji, o jednej tematyce.

Zakamarki mojej wyobraźni…
Nie da się opisać uczucia, jakie mi towarzyszy pod-

czas malowania! Jak już wcześniej pisałem, jestem 
tylko ja i moja wizja, duchowa rewolucja pochłania 
mnie w całości, nie istnieje świat zewnętrzny.To jest 
niesamowity stan. Wędruję wtedy po zakamarkach 

to nie jest „przeszkadzająca”, a gdy ta osoba wraca, 
użalanie się nagle znika jak odjęte ręką, rozmowa się 
urywa. Po prostu. Znowu na twarze „kolegów” wra-
cają uśmiechy, w głos wlewa się ciepło, w rozmowę 
- normalność. 
Szkoda, że zamiast szczerą rozmową, posługujemy 
się hipokryzją, bo tak to trzeba nazwać. Ludzie za-
pominają, że obgadywanie (czytaj: obśmiewanie) 
nie jest metodą załatwiania problemów. Powyższy 
temat czerpię z autopsji. Z jednej strony było mi 
przykro, a z drugiej... głupio, bo mi też zdarzało się 
kogoś krytykować w tak żałosny sposób. Szczęściem 
nazwę to, że jednak usłyszałem, jak za plecami przy-
prawia mi się gębę. I nie tylko mi, ale też osobom, 
z którymi jestem związany i co gorsza, te osoby też 
są. Trudno wtedy mówić o jakiejkolwiek szczerości 
w dalszych relacjach.
Cóż. Doświadczenie to nie było miłe. Było nieprzy-
jemne, nawet bolesne, ale zrozumiałem wtedy jed-
no: Następnym razem, gdy mi się zdarzy okazja, by 
się z kogoś ponabijać, ugryzę się w język. Ot tak, do 
krwi, żeby nie leczyć kompleksów kosztem innych, 
czego wszystkim życzę. 
   Marcin Grocki

Relacje pomiędzy znajomymi bywają różne. Zazwy-
czaj ludzie łączą się w grupy, które łączą zaintereso-
wania, umiejętność wspólnej rozmowy. Czasami, w 
szkole, w zakładach pracy, jesteśmy zmuszeni obco-
wać z ludźmi, którzy raz są dla nas mili, innym razem 
- niezupełnie. 
Często wchodząc do nowego środowiska staramy się 
o zajęcie mocnej pozycji, zdobycie szacunku. Wtedy 
pracuje się na najwyższych obrotach, robi się wiele, 
aby koledzy patrzyli na „nowego” z szacunkiem, ale 
zazwyczaj ma to skutek zupełnie odwrotny. Często 
bywa tak, że jeden drugiemu szkodzi po to, aby nie 
stracić w oczach szefa. Konkurencja schodzi na tor 
eliminowania, a nie progresu w działaniu. Jest to 
zjawisko szkodliwe i bardzo niezdrowe dla  grupy. 
Przykre jest to, że niektórzy wydają się być życzli-
wymi. Co w tym złego? „Wydawać się”, a „być” - to 
dwie różne kwesti e. Niestety, często bywa tak, że 
ci, którzy w oczy potrafi ą się uśmiechać, obgadują,  
lub, mówiąc kolokwialnie, nabijają się z tej osoby. 
No tak…każdemu się zdarza, trzeba przyznać, ja 
także nie jestem święty. Jednak szkodliwość zaczy-
na się wtedy, gdy jedna osoba oddali się na chwilę, 
a zazwyczaj „życzliwi” zaczynają maraton. Żalą się, 
jaka ta osoba jest zła, jakie ma wady, przywary, jaka 

Los złotoryjskiej fabryki kapeluszy ilustruje nie tyle 
odejście tego atrybutu męskiego odzienia w prze-
szłość i do lamusa, ale też jest świadectwem zmian 
kulturowych, które spowodowały, że kapelusz, jako 
narzędzie dobrego wychowania, stał się po prostu..... 
zbędny.

Czas nie obszedł się jednak litościwiej z ZZO, niż 
wcześniej z fabryką kapeluszy. Wraz z transformacją 
ustrojową i pojawieniem się gospodarki rynkowej 
produkcja obuwia tekstylnego oraz tanich, tandet-
nych cokolwiek wyrobów butopodobnych nie wy-
trzymała realiów wolnego rynku. Zakłady podupa-
dały sukcesywnie przez ostatnie lata XX w., by dziś 
stać się terenem pracy syndyka masy upadłościowej, 
usiłującego sprzedać pozostałości wspaniałej kiedyś 
fabryki wraz z ciążącymi na niej długami...

Tak oto do historii odeszła założona ponad 130 lat 
temu fabryka kapeluszy a w ślad za nią w niebyt po-
szła równie prężna i dająca pracę i byt jeszcze więk-
szej liczbie złotoryjan – fabryka obuwia. I choć nie-
specjalnie tęsknię za gustownymi butami ze sztruksu, 
to kapeluszy mi zwyczajnie ... żal. Żal, bo wraz z ka-
peluszami odeszła w niebyt pewna epoka, która już 
chyba nigdy nie wróci. Epoka szarmanckiego chape-
au bas i wszystkiego tego, co ten gest sobą wyrażał w 
sferze kulturowej.

Niegdysiejsza Fabryka Neumann’ów dawała za-
trudnienie ponad 1000 ludziom, współczesne „Fil-
ce” zatrudniały o ponad 300 osób więcej. W 2011 
rok Złotoryja weszła z bezrobociem rzędu 1219 osób 
plus 623 osoby bezrobotne w gminie, co daje łącznie 
1842 osoby bez pracy i wiele rodzin bez szansy na 
lepszy byt. Nie łudzę się, że szansą dla naszych krajan 
byłaby restytucja fabryki kapeluszy, bo też kto dzisiaj 
by je kupił...? 

Należy mieć nadzieję, że szansą dla tej rzeszy bez-
robotnych byłby rozwój złotoryjskiej części LSSE, 
gdzie inwestują już cztery spółki zagraniczne, ale póki 
co, zatrudniają one łącznie o połowę mniej ludzi, niż 
same „Filce” w latach prosperity. Kierunek jest jed-
nak słuszny, tylko kapeluszy żal.

Bezrobotni złotoryjanie mogą ochoczo produko-
wać w LSSE elementy ciekłokrystaliczne, materiały 
budowlane lub wykałaczki, by zarobić na utrzymanie 
swoich rodzin, ale już nigdy nie będą tu produkować 
kapeluszy, ponieważ trafi ły one do naszego spisu rze-
czy niepotrzebnych.

Kapeluszy trochę żal, ale jeszcze bardziej żal po-
wodu, dla którego stały się zbędne. Cichutko, niepo-
strzeżenie odchodzą za kapeluszami w niebyt kolejne 
zasady starej, dobrej kindersztuby.

Chapeau bas, Drogi Czytelniku!
   Jacek Tyc

tem dorosłego czło-
wieka, zatem fi rma 
Neumann’ów kwi-
tła. Przyszła jednak 
II wojna światowa, 
która zmieniła pre-
ferencje w zakresie 
nakryć głowy z kape-
luszy na rogatywki, 
furażerki, stalowe 
hełmy a pod koniec 
wojny absolutny hit 
stanowiły syberyj-
skie czapy uszatki, 
z ogromnym powo-
dzeniem propago-
wane przez awan-

gardę rewolucji proletariatu – Armię Czerwoną, jako 
uzupełnienie do gustownego zestawu pod nazwą 
kufajka.

Rozpoczęła się era nowej kultury i obyczajowości 
proletariackiej, której asymilacja społeczna wyma-
gała niezmierzonych pokładów gorzały i ogórców 
kiszonych, ale stara, dobra kindersztuba nie dała się 
tak łatwo wyplenić. Zanim dobre wychowanie, kul-
tura osobista i jej atrybut – kapelusz, stały się prze-
jawem kułactwa i burżuazyjnego zepsucia, udało 
się 15.11.1946 roku, uruchomić w Złotoryi Fabrykę 
Kapeluszy i Stożków Wełnianych, która zatrudniała 
108 Polaków i 45 Niemców. Po wojennym epizodzie 
produkcji aparatów radiowych na potrzeby armii 
niemieckiej (Zakłady „Opta”), przywrócono produk-
cję nakrycia głowy, które jest niezbędne, by trwała 
tradycja.

Około 1950 roku fabryka dawała zatrudnieniu 
prawie 550 producentom kapeluszy oraz beretów 
(w asortymencie z antenką lub bez). Niestety coś się 
zmieniło w obyczajowości. Nadchodziła nieuchron-
nie era kurtki-szwedki i koszuli non-iron, jako swo-
istego subkulturowego buntu przeciwko szarej, pry-
mitywnej i wiejącej syberyjskim chłodem „kulturze 
proletariatu” socjalistycznego. Nie tylko wzgardzono 
garniturem, ale też jego dopełnieniem – kapeluszem. 
Było to klasyczne przejście kulturowe z deszczu pod 
rynnę. Miazmaty ówczesnej rewolucji kulturalnej, 
które ewoluowały do współczesnej młodzieżowej 
formy kultury „you-you ziomali” nie są dla mnie bar-
dziej godne uwagi i tyle samo warte, jak niegdysiej-
sze smarkanie nosa w czapkę uszankę.

Powoli produkcję kapeluszy wyparła produkcja bu-
tów z fi lcu i nie tylko. Tak narodziły się Złotoryjskie 
Zakłady Obuwia wymierzając cios w serce tradycji. 
Do 1989 roku ZZO dawały zatrudnienie 1300 osobom 
i był to potentat gospodarczy powiatu złotoryjskiego. 

Jako złotoryjanin i lokalny patriota chętnie sięgam 
do historii naszego miasta. W „Dziejach Złotoryi” 

(red. R. Gładkiewicz, Wyd. TMZZ, Złotoryja-Wrocław, 
1997, s.119) czytamy: „W 1879 r. bracia Max i Paul 
Neumann uruchomili w Złotoryi fabrykę kapeluszy, 
której produkcję sprzedawano w kraju i za granicą. 
W latach dobrej koniunktury zatrudniała ona ponad 
1000 robotników. Fabryka ta miała także swoją fi lię 
w Stanach Zjednoczonych”.

Przyznasz, Drogi Czytelniku, że to imponujący wy-
nik ekonomiczny nie tylko jak na II poł. XIX w., ale na-
wet dzisiaj robi niemałe wrażenie w obliczu aktualnej 
sytuacji gospodarczej miasta.

A wszystko to za sprawą... kapelusza! Rzut okiem na 
stare fotografi e rodzinne, lub inne zdjęcia z epoki pro-
sperity fi rm kapeluszniczych (w tej liczbie i Neuman-
n’ów w Goldberg), pozwala nam zrozumieć tajemnicę 
ekonomicznego sukcesu „kapeluszników”. Każdy nasz 
pradziad, dziad, wuj, stryj oraz inny antenat prezentu-
je się na starych fotografi ach w  różnych odmianach 
płaszczy, prochowców i szyneli, a głowę każdego z 
nich przykrywa kapelusz właśnie. To nie tylko nakrycie 
głowy, jak nie przymierzając czapka wełniana jakaś, to 
oznaka statusu społecznego, wyrażonego szacunkiem 
do określonych norm obyczajowych.

Dorosły, poważny mężczyzna, mąż, ojciec, obywa-
tel, urzędnik, kupiec, et cetera, nie ośmieszyłby się 
paradowaniem w miejscu publicznym w wełnianej 
czapce lub innym wynalazku na głowie, zwłaszcza do 
garnituru (który był wówczas strojem powszechnym 
a nie okazjonalnym, jak dziś). Nieodmiennie głowę 
naszego antenata wieńczył kapelusz.

Albowiem kapelusz, choć jego fason, krój i ozdoby 
podlegały rygorom zmiennej mody, sam trwał przez 
dziesięciolecia, jako symbol statusu społecznego, 
absolutnie niezbędne dopełnienie wizerunku poważ-
nego mężczyzny i narzędzie kindersztuby oraz savoir-
vivre’u w reszcie.

Jeśli masz wątpliwości, co do roli kapelusza w bu-
dowaniu wizerunku mężczyzny, to postaraj sobie, 
Drogi Czytelniku, wyobrazić słynny plakat reklamują-
cy kultowy fi lm „Casablanca”, na którym Humphrey 
Bogart stoi z tajemniczą miną szpiega w prochowcu, 
z jedną ręką w kieszeni, drugą trzymając dymiącego 
papierosa. Jednak jego oczy nie skrywają się tajem-
niczo pod cieniem ronda kapelusza, ponieważ ma na 
głowie... wełnianą czapkę z pomponem! Napisanie 
tego zdania było dla mnie trudne z uwagi na napad 
pustego śmiechu.

Tak oto odkrywamy związek pomiędzy kapelu-
szem a dobrym wychowaniem. Szarmancki stosunek 
do kobiet (całowanie w dłoń, wstawanie od stołu w 
ich obecności, przepuszczanie pierwszej w wejściu, 
stosowanie staranniejszego słownictwa, itd) a także 
okazywanie szacunku osobom starszym, znamienit-
szym oraz sytuacjom honorowym przez uchylenie 
lub zdjęcie kapelusza, czas jakiś temu stanowiły jak 
najbardziej powszechne i oczywiste formy zachowa-
nia każdego, dobrze wychowanego człowieka. Te ele-
menty codziennej kindersztuby odróżniały człowieka 
honoru od chama pospolitego.

Aby więc realizować kulturalny (i kulturowy) model 
współżycia społecznego, niezbędny był ów atrybut w 
postaci kapelusza. O ile oczywistym wydaje się gest 
uchylenia kapelusza w geście pozdrowienia, ukłonu, 
to jak, drogi Czytelniku, wyobrazić sobie uchylenie w 
geście ukłonu czapki wełnianej? Rzecz tyle skompli-
kowana, co nawet komiczna dość...

Kapelusz był więc absolutnie niezbędnym atrybu-

swojej wyobraźni, wyciągając to, 
co najlepsze. Najwspanialsze jest 
to, że oddaję część siebie! Z każ-
dym obrazem jestem emocjonalnie 
związany! 

Mój ulubiony malarz…
- Oj, to trudne! Nie intereso-

wałem się twórczością innych ar-
tystów . Oczywiście, zachwycam 
się dobrą sztuką, bo jest piękna - i 
tylko się irytuję, że nie jestem tak 
dobry jak inni! 

Moje wystawy…
 Pierwszą wystawę miałem w 

byłym „Bistro” przy okazji koncertu 
niezależnych for-
macji rokowych, 
organizowanych 
przez Grzegorza 
Wybrańca. Na-
stępną wystawę 
miałem w Zespole 
Szkół Zawodo-
wych na ul. Wil-
czej.

Uważam, że 
malowanie obra-
zów zawsze jest 
sposobem na 
życia dla artysty  
niezależnie, w któ-
rym wieku żyje. W 
naszym mieście 
obrazy sprzedaje 
się bardzo słabo.  
Kocham to miasto, 
ale jeśli chodzi o 

sztukę, to jest naprawdę lipa!!!
Część druga
W małym mieszkanku przy ulicy Krzywoustego pa-

leta farb, pędzli zajmuje małą szafk ę, na sztalugach 
przygotowane zabejcowane płótno, na stole koszyki z 
koralikami, sznurki, elementy metalowe potrzebne do 
tworzenia korali i całej ozdobnej menażerii.

Anna, żona Mariusza od 3 lat tworzy i próbuje 
sprzedawać biżuterię. Przygoda z koralikami zaczęło 
się niewinnie…

Ania  jest osobą wymagającą, co do wyglądu i stylu 
biżuterii!  Nosi dredy, nie mogąc zdobyć odpowied-
nich kolczyków sama je wykonała.

Obecnie tworzy biżuterię dla wszystkich pań, które 
cenią sobie wyjątkowość. 

Anna o swej pracy …
Wcześniej zajmowałam się tkactwem, dziecko i 

obowiązki domowe nie pozwoliły mi na dalszą pracę, 
( mam nadzieję, że wrócę do tkactwa). Lubię robić 
kolczyki i korale, to mnie uspakaja i relaksuje. Pomy-
sły przychodzą mi same do głowy.  Bywa, że budzę się 
w nocy i szkicuję wzór biżuterii. Nad wzorem pracuję 
chwilę a czasami kilka dni.

Mam różne zamówienia: począwszy od kolczy-
ków dla dzieci a skończywszy na bransoletach dla 
starszych pań. Każda pani znajdzie coś dla siebie! 
Ludzie chcą coś oryginalnego, coś niepowtarzalnego! 
Chińszczyzna już się nie sprzedaje. 

Majka jest naszą córeczką, często siada obok taty 
i razem malują - wtedy mówi o sobie - jest artystką. 
A jeśli chodzi o biżuterię,  zrobiła już  kilka kolczyków 
i naszyjników, oczywiście z drobną pomocą mamusi! 
Moją biżuterię noszę na specjalne okazje, w zwy-
kły dzień jestem atakowana przez moje rozbrykane 
dziecko i boję się o uszy. Prawie każdy wyrób daję 
Majce na przetestowanie wytrzymałości produktu.

Nie pracuję hurtowo. Sztuka kosztuje, a moje wy-
roby są niepowtarzalne i kierowane do indywidual-
nego klienta. Niestety, nie da się utrzymać z tego, co 
robimy.

Hobby, które łączy rodzinę wypełnia im czas, two-
rzą a nie siedzą biernie przed telewizorem, przebie-
rając palcami po pilocie. Kiedy będziecie, drodzy Czy-
telnicy, przechodzić koło sklepiku przy ulicy Wojska 
Polskiego, zajrzyjcie do niego i obejrzyjcie te małe 
dzieła.

                                                                                                                

1.01 W nowej siedzibie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za-
częło działać administracja KPPSP.
9.01 Wielka Orkiestra Pomocy Świątecznej po raz dziewiętnasty za-
grała również w Złotoryi.
11.01 W Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęła pracę KOZA – czyli 
Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów z okazji 60-lecia powsta-
nia szkoły – zjazd planowany jest na 24 września 2011 r.
12.01 Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie ze Stani-
sławem Srokowskim, znanym pisarzem, poetą i dramaturgiem, zaj-
mującym się przede wszystkim problemami polskich Kresów.
12.01 W sali widowiskowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
odbył się VII Festiwal Kolęd i Pastorałek,  cykliczna impreza, organizo-
wana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi.
13-16.01 Na Mistrzostwach Polski kobiet i mężczyzn w strzelaniach z 
broni pneumatycznej we Wrocławiu 16-letnia Złotoryjanka Paulina 
Czechowicz zajęła ósme miejsce w konkurencji kpn40.
14.01 Turniej Piłki Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Złotoryi.  Turniej wygrali żołnierze z jednostki wojskowej z Brzegu. 
Drugie miejsce zajęli policjanci z KPP w Złotoryi.
16.01 Odbył się Noworoczny Koncert Kolęd  w kościele NNMP. Wy-
stąpili: Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej „Axion”, Chór Na-
uczycielski „Bacalarus” i Orkiestra Kameralna „Artibitum”.
17.01 W Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie odbył się 
koncert Tomasza Żółtko - muzyka kompozytora, poety i publicysty.
18.01 W centrum Złotoryi miał miejsce napad na placówkę banku. 
Sprawca sterroryzował kasjerkę przedmiotem przypominającym 
broń i zażądał wydania pieniędzy.
20.01 W siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej została 
otwarta wystawa „Zdjęć Tygodnia 2010” prezentująca najlepsze 
prace wykonane przez członków Złotoryjskiego Klubu Fotografi cz-
nego w ubiegłym roku. Po wystawie odbyło się spotkanie redakcji 
„Echa Złotoryi” z czytelnikami. Wybrano również Zdjęcie Roku.(TMZZ) 
21-23.01 Odbyły się zawody strzeleckie: Wielki Puchar Kaczawy. 
Udział wzięło ponad 100 zawodników z Polski i Czech. Gościem ho-
norowym zawodów była Renata Mauer-Różańska dwukrotna złota 
medalistka olimpijska.
22.01 Nastąpiła inauguracja obchodów 800-lecia nadania praw 
miejskich Złotoryi. Uroczysty koncert kolęd uświetnił występ Golec 
Orkiestry i Arki Noego.
22.01 Młodzi piłkarze - uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi 
Śląskiej w Sokołowcu, na zaproszenie niemieckich partnerów wzięli 
udział w Turnieju Piłki Halowej klas I-III w Obercunnersdorf, gdzie zajęli 
czwarte miejsce.
25.01 Gmina Wiejska Złotoryja uruchomiła system bezpłatnego 
powiadamiania za pomocą wiadomości SMS z informacjami o: za-
grożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmo-
wych; konieczności ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów; 
poważnych awariach: wody, prądu, sieci ciepłowniczej; ważnych 
wydarzeniach na terenie gminy.
27.01 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wojcieszowie została 
otwarta wystawa prac plastycznych dzieci ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego pod hasłem: „Boże Narodzenie – moje 
wymarzone święta”.
30.01 Zawodnicy MKS Aurum Kobud Mirosław Kopiński, Marcin Gro-
chowski  oraz Mirosław Soczomski  (EDI TEAM Zgorzelec) wzięli udział 
w jednym z najtrudniejszych biegów terenowych na świecie Tough 
Guy. Wszyscy ukończyli bieg i powrócili do kraju żywi.
30.01 W biegu Maratońskim w Marakeszu wziął udział Robert Kuriata 
(OLAWS Złotoryja), który ukończył bieg na 86 miejscu z wynikiem 
3:02:18.
30.01 W kościele pw. św. Jadwigi w Złotoryi Roman Gorzkowski wy-
głosił odczyt w ramach obchodów 800-lecia Złotoryi pt.: „Rola zako-
nów i duchowieństwa w dziejach Złotoryi”. (TMZZ)
2.02 Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi i Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Wojcieszynie zorganizowały w Galerii Libris wernisaż wysta-
wy malarstwa Mariusza Zielonki „Moje widzenie świata”
5.02 Podczas Mistrzostw Dolnego Śląska w strzelaniach z broni pneu-
matycznej  zawodnicy Klubu Strzeleckiego AGAT zdobyli 13 medali.
5.02 Hanna Markiewicz ze Szkoły Podstawowej w Rokitnicy wygrała 
Grand Prix Dolnośląskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Dzieciopie-
wy” w Legnicy.
12.02 Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej oraz Rzymskokatolic-
ka Parafi a pw. św. Jadwigi zorganizowały prelekcję Alfreda Michlera 
z cyklu „tematy 800-lecia”: „Czy w klasztorze franciszkańskim mógł 
powstać Uniwersytet Złotoryjski?”. (TMZZ)
12.02 Gościem odcinka programu „Kulturalni PL” (na antenie TVP 
Polonia) był Mariusz Florczyk 29- letni złotoryjski wokalista.
12.02 W Hali Sportowej „Tęcza” został rozegrany „Dziecięcy Turniej 
Tenisowy o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Złotoryja”. W 
turnieju wzięły udział dzieci ze Złotoryi i okolic. 
12.02 W sali konferencyjnej Pensjonatu przy Miłej odbyła się uroczy-
stość z okazji jubileuszu 11 lat funkcjonowania Producenta Obuwia 
Dziecięcego RENBUT w Złotoryi.
15.02 Na obiekcie sportowym Orlik przy ul. Wiosennej zostało otwarte 
pierwsze od wielu lat w Złotoryi  lodowisko.
19.02 Odbyła się kolejna impreza w ramach obchodów 800-lecia 
Złotoryi  - Zimowy Festyn Ognia.

Kronika roku jubileuszowegoKronika roku jubileuszowegoKronika roku jubileuszowegoKronika roku jubileuszowegoKronika roku jubileuszowegoKronika roku jubileuszowego

dzieła.

                                                                                                                

Relacje pomiędzy znajomymi bywają różne. Zazwy-
czaj ludzie łączą się w grupy, które łączą zaintereso-
wania, umiejętność wspólnej rozmowy. Czasami, w 
szkole, w zakładach pracy, jesteśmy zmuszeni obco-
wać z ludźmi, którzy raz są dla nas mili, innym razem 
- niezupełnie. 
Często wchodząc do nowego środowiska staramy się 
o zajęcie mocnej pozycji, zdobycie szacunku. Wtedy 
pracuje się na najwyższych obrotach, robi się wiele, 
aby koledzy patrzyli na „nowego” z szacunkiem, ale 
zazwyczaj ma to skutek zupełnie odwrotny. Często 
bywa tak, że jeden drugiemu szkodzi po to, aby nie 
stracić w oczach szefa. Konkurencja schodzi na tor 
eliminowania, a nie progresu w działaniu. Jest to 
zjawisko szkodliwe i bardzo niezdrowe dla  grupy. 
Przykre jest to, że niektórzy wydają się być życzli-
wymi. Co w tym złego? „Wydawać się”, a „być” - to 
dwie różne kwesti e. Niestety, często bywa tak, że 
ci, którzy w oczy potrafi ą się uśmiechać, obgadują,  
lub, mówiąc kolokwialnie, nabijają się z tej osoby. 
No tak…każdemu się zdarza, trzeba przyznać, ja 
także nie jestem święty. Jednak szkodliwość zaczy-
na się wtedy, gdy jedna osoba oddali się na chwilę, 
a zazwyczaj „życzliwi” zaczynają maraton. Żalą się, 
jaka ta osoba jest zła, jakie ma wady, przywary, jaka 

Chapeau bas!Chapeau bas!Chapeau bas!

swojej wyobraźni, wyciągając to, 
co najlepsze. Najwspanialsze jest 

Nietypowa rodzinaNietypowa rodzinaNietypowa rodzinaNietypowa rodzinaNietypowa rodzinaNietypowa rodzina
swojej wyobraźni, wyciągając to, 
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swojej wyobraźni, wyciągając to, 

Nietypowa rodzina
swojej wyobraźni, wyciągając to, 

Nietypowa rodzina
swojej wyobraźni, wyciągając to, 

Leczyć kompleksy cudzym kosztemLeczyć kompleksy cudzym kosztemLeczyć kompleksy cudzym kosztem
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Internet to również pole 
spotkań autorów i mi-

łośników poezji: www. 
portal-pisarski.pl istnieje 
od 2006 r. zrzeszając już 
ponad 4 tysiące osób. 
W antologii Niebieskie 
krzesło (Wydawnictwo 
ANAGRAM, 2010) 
opublikowane zosta-
ły wiersze 25 autorów. 
Miło nam podkreślić, 
że wśród nich jest nasza 
redakcyjna koleżanka Jo-
lanta Zarębska, która, jak 
zaznacza, wiersze pisze 
„od zawsze”. W prezen-
towanej książce spotka-
my jej sześć utworów, 
napisanych w ostatnich 
latach. Jolu, gratulujemy 
i czekamy na osobny to-
mik poezji!
Roman Gorzkowski 
(czyli smutas, który ni-
gdy nie napisał żadnego 
wiersza)

Jak zapowiedzieliśmy w poprzednim odcinku, 
przechodzimy teraz do niektórych  ważnych wy-

darzeń XIII wieku, które pasjonowały złotoryjan po 
nadaniu praw miejskich.

Już na początku trzeba zauważyć, że bardzo ską-
pe są źródła historyczne, które dotyczą  początków 
samego miasta i jego instytucji. Nic dziwnego, że hi-
storycy starają się „wycisnąć”, co się da ze znanych 
nam dokumentów. Zobaczmy, w jaki sposób bada-
cze próbują ustalić nie tylko to, kiedy powstały naj-
starsze złotoryjskie parafi e i podjęły budowę swoich 
kościołów, czyli św. Mikołaja i św. Marii, ale nawet 
kolejność zasiedlania naszego miasta (o kościele św. 
Jadwigi napiszemy następnym razem).

W 1217 r. papież Honoriusz III wystawił doku-
ment dotyczący sporu pomiędzy dwoma probosz-
czami na Śląsku, jakże przecież oddalonym od Rzy-
mu. Z pisma wynika, że proboszcz Arnolf z kościoła 
św. Mikołaja in Aureo Monte złożył skargę u arcy-
biskupa gnieźnieńskiego przeciwko proboszczowi 
Aleksandrowi z kaplicy św. Marii we wrocławskiej 
diecezji (miejsce owej kaplicy nie zostało w doku-
mencie dokładniej określo-
ne, lecz powszechnie sądzi 
się, że chodzi o Złotoryję). 
Papież potwierdził werdykt 
arcybiskupa, że obie świą-
tynie mają być równe „jak 
siostry”. Niestety, cytowane 
źródło nie wyjaśnia ani istoty 
sporu ani czas jego trwania.

Oto najważniejsze wnio-
ski, które wynikać mogą z 
dokumentu:

1/ Jedna ze świątyń okre-
ślana jest jako „kościół” a 
druga tylko jako „kaplica”, 
a więc „św. Mikołaj” może 
być starszy niż „św. Maria” a 
zarazem osadnictwo na Gó-
rze Mikołaja rozpoczęło się 
wcześniej niż wokół dzisiej-
szego Rynku. 

2/ Góra Mikołaja dość 
szybko znalazła się na przed-
mieściu, a jej kościół stracił 
dochody z terenów wokół 
Rynku, które samorzutnie 
podporządkowała sobie pa-
rafi a św. Marii. Arnolf, nie 
mogąc się z tym pogodzić, 
złożył skargę. Najpierw za-
pewne skierował ją do ówczesnego biskupa wro-
cławskiego Wawrzyńca, który – być może, nie 
czując się do końca kompetentny – przesłał ją me-
tropolicie Henrykowi Kietliczowi w Gnieźnie, a ten 
z kolei poprosił o opinię samego papieża. 

3/ Taki tryb rozstrzygnięcia sporu może sugero-
wać, że problem nie tylko zaistniał w Polsce po raz 

pierwszy, ale toczył się kilka lat. 
4/ Ostateczne rozstrzygnięcie musiało ucieszyć 

proboszcza Aleksandra, sankcjonowało przecież 
podstawy egzystencji jego kościoła i otwierało po-
myślne perspektywy. W ten sposób kościół św. Ma-
rii u zarania swego istnienia wygrał rywalizację  z 
nieco starszym kościołem św. Mikołaja.

5/ W 1217 r. posługiwano się już określeniem 
Aureus Mons: zapewne 
dotyczyło ono całego 
miasta a nie tylko Góry 
Mikołaja.

6/ To najstarszy doku-
ment dotyczący Złotoryi, 
wymieniający z imienia 
jej mieszkańców – owi 
duchowni, proboszczo-
wie Arnolf i Aleksander, 
byli zapewne takiej na-
rodowości jak większość 
przybyłych tutaj „gości”, 
którym Henryk Brodaty 
nadał w 1211 r. magde-
burskie prawa miejskie.

7/ Gdyby jednak za-
łożyć, że nazwa Aureus 
Mons dotyczy tylko 
Góry Mikołaja, a kaplica 
św. Marii znajdowała się 
np. w Rokitnicy, to ro-
dzi się wiele pytań: czy 
osobną nazwą określano 
w 1217 r. osadnictwo 
wokół Rynku (jeśli w 
ogóle już wtedy istnia-
ło), kiedy zaczęto budo-
wać kościół (kaplicę) św. 

Marii w Złotoryi, czy spór mógł dotyczyć jakichś 
oddalonych od siebie kościołów itd. 

Opisany konfl ikt nie tylko angażował najwyższe 
kościelne władze, ale dodatkowo (oprócz gorączki 
złota) świetnie promował nasze miasto, co tylko 
przyczyniało się do jego rozwoju.

        Roman Gorzkowski

Dzisiejsze widokówki na ogół oddają wierny obraz  miejsc, któ-
re pokazują. Prezentowana pocztówka  z początku XX wieku 

przenosi nas w świat czystej wyobraźni. Jak widać, autorowi pocz-
tówki jej nie  zabrakło – stworzył między innymi fantastyczne po-
łączenia komunikacyjne (Złotoryja-Berlin) oraz całkiem nowe po-
jazdy. Z  przedstawionych  futurystycznych  wehikułów wynika, że 
złotoryjanie sto lat temu  marzyli o podniebnych podróżach, które 

Wyjaśnijmy od 
razu, że takim 

wyrazem określano 
niegdyś, nieco żartobli-
wie, uczesanie. Ale już 
całkiem serio spytajmy, 
kiedy i przy jakiej oka-
zji powstało zdjęcie, 
które obok zamiesz-
czamy. Mamy nadzieję, 
że nasze Czytelniczki 
przypomną sobie, kie-
dy takie fryzury były 
ostatnio modne a Pano-
wie wrócą pamięcią do 
czasów, gdy z niecier-
pliwością oczekiwali na 
powrót swoich wybra-
nek od fryzjera.

Roman Gorzkowski

W dzisiejszym odcin-
ku przedstawiamy 

dość rzadki, jak się wyda-
je, przedmiot, pochodzący 
z przedwojennej Złotoryi, a 
mianowicie „płytkę” cera-
miczną. Jest ona kwadrato-
wa o wymiarach 15,5 cm x 
15,5 cm,  a widnieje na niej 
rysunek starego herbu miej-
skiego. Z tyłu jest sygnowa-
na MEISEN (Miśnia) MADE 
IN GERMANY oraz posiada 
numer 1543 U. I to wła-
ściwie wszystko, co w tej 
chwili możemy o niej napi-
sać. Do czego służyła? Czy 
to reklama czy może zwy-
czajna (ale jakże ciekawa!) 
płytka ścienna? Może któryś 
z Czytelników spotkał się z 
podobną pamiątką?

Przemysław Markiewicz

w tamtych czasy nie 
mogły być zrealizowa-
ne…. Ciekawostką jest, 
że przystanek tych po-
jazdów mieścił się w 
okolicach Góry Miesz-
czańskiej (Bürgerberg). 
Koniecznie przyjrzyj-
my się także Górnemu 
Rynkowi w scenerii tak 
samo futurystycznej.

PS. W odpowiedzi na 
pytanie tej rubryki z poprzedniego numeru in-
formujemy, że cukiernia-kawiarnia Seidelmanów 
mieściła się w Rynku (obecnie sklep odzieżowy, 
wcześniej lodziarnia Bolek i Lolek).
  Piotr Klimaszewski
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Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
serdecznie zaprasza mieszkańców wszystkich 

miejscowości Gminy Złotoryja do udziału w pro-
jekcie pod nazwą Razem przez 800 lat. Projekt fi -
nansowany jest przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego z funduszy Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Patronat medialny 
nad projektem objęło „Echo Złotoryi”.
Pragniemy:
1/ aby nie tylko mieszkańcy miasta uczestniczyli 
w obchodach 800-lecia nadania praw miejskich,
2/ pobudzić aktywność społeczności lokalnych,
3/ umożliwić poznanie historii regionu poprzez 
aktywne działanie,
4/ zachęcić do samodzielnej aktywności i poszu-
kiwania wiedzy,
5/ stworzyć nowe wydawnictwa oraz instytucje 
ukazujące historię i tradycje regionu.

Założenia:
1. Czas realizacji: od marca do 31 sierpnia 
2011 r.2. Uczestnicy: 72 mieszkańców Gminy 
Złotoryja (36 osób w wieku 16-25 lat i 36 w wie-
ku powyżej 45 lat): uczniowie gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych, studenci, rodzice, inni 
członkowie rodzin, nauczyciele itd. Uczestnika-
mi projektu nie mogą być mieszkańcy Złotoryi.
3.Przedsięwzięcia:
a/ warsztaty teatralne: efektem ich pracy będą 
kostiumy z epoki napoleońskiej oraz w sierpniu 
inscenizacja fragmentu bitwy z 1813 r. o wzgó-
rze kościelne w Rokitnicy,
b/ warsztaty historyczne: m.in. przygotowanie 
informatora historycznego Gminy, 
c/ warsztaty archeologiczne: badania po-
wierzchniowe, opisy zabytków oraz dwie ma-
kiety najciekawszych zabytków Gminy.
Warsztaty trwać będą od kwietnia do sierpnia 
2011 r. Uczestnicy wybierają jeden rodzaj warsz-
tatów.
d/ wykłady z historii Śląska, prowadzone przez 

naukowca,
e/ jednodniowa wycieczka (w czerwcu) dla 
uczestników projektu w celu poznania zabyt-
ków gminy; podsumowaniem wycieczki będzie 
wspólne ognisko,
f/ utworzenie izby pamięci 800-lecia ziemi zło-
toryjskiej w Rokitnicy, wyposażonej w plansze 
opisujące historię gminy i lokalne zabytki, środki 
audiowizualne, zestaw komputerowy i projektor 
multimedialny itp.
g/ artykuły i fotoreportaże w „Echu Złotoryi” 
przedstawiające uczestników projektu oraz jego 
efekty,
h/ uporządkowanie szlaków turystycznych i 
pielgrzymkowych w Rokitnicy.

Uczestnicy nie ponoszą innych kosztów niż ewen-
tualne wydatki, związane z dojazdem na warszta-
ty, które prowadzone będą nie tylko w Złotoryi. 
Na uczniów, którzy zostaną uczestnikami projek-
tu, czekają m.in. celujące oceny z historii, geo-
grafi i oraz wiedzy o społeczeństwie. Wszyscy 
otrzymają wydawnictwa regionalne, certyfi katy 
uczestnictwa, Odznakę Jadwiżańską. 
Listę uczestników zamykamy około 20. marca. 
Na zgłoszenia oczekują: Roman Gorzkowski, tel. 
661743992, rogorz@poczta.fm oraz Cezary Ska-
ła, tel. 721749591, cezaskal@gmail.com.
   Zarząd TMZZ
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W 
dość rzadki, jak się wyda-
je, przedmiot, pochodzący 
z przedwojennej Złotoryi, a 
mianowicie „płytkę” cera-
miczną. Jest ona kwadrato-
wa o wymiarach 15,5 cm x 
15,5 cm,  a widnieje na niej 
rysunek starego herbu miej-
skiego. Z tyłu jest sygnowa-
na 
IN GERMANY
numer 
ściwie wszystko, co w tej 
chwili możemy o niej napi-
sać. Do czego służyła? Czy sać. Do czego służyła? Czy 
to reklama czy może zwy-
czajna (ale jakże ciekawa!) 
płytka ścienna? Może któryś 
z Czytelników spotkał się z 
podobną pamiątką?

W
wyrazem określano 
niegdyś, nieco żartobli-
wie, uczesanie. Ale już 
całkiem serio spytajmy, 
kiedy i przy jakiej oka-
zji powstało zdjęcie, 
które obok zamiesz-
czamy. Mamy nadzieję, 
że nasze Czytelniczki 
przypomną sobie, kie-
dy takie fryzury były 
ostatnio modne a Pano-
wie wrócą pamięcią do 
czasów, gdy z niecier-
pliwością oczekiwali na 
powrót swoich wybra-
nek od fryzjera.

Kościelny spór z 1217 r.Kościelny spór z 1217 r.Kościelny spór z 1217 r. Razem przez 800 latRazem przez 800 latRazem przez 800 latSzkice na 800-lecie - cz. VISzkice na 800-lecie - cz. VISzkice na 800-lecie - cz. VI

Science Science Science 
fi ction z fi ction z fi ction z fi ction z fi ction z fi ction z 
począt-począt-począt-
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