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Lata 60. XX w.

Razem ze swoją klasą, jako wychowawca w latach 1953-1957

Z uczniami klasy IV a – 1972/1973

Roman Gorzkowski: Sięgnijmy do najbardziej 
zamierzchłych czasów w dziejach złotoryjskie-
go ogólniaka. W 1951 r. ministerstwo powołuje 
Państwową Szkołę Ogólnokształcą-
cą Stopnia Podstawowego i Liceal-
nego. W pierwszej klasie licealnej 
naukę rozpoczyna 45 uczniów. Obie 
szkoły pracują razem w budynku 
przy dzisiejszym pl. Niepodległości, 
w 1954 r. liceum przenosi się na ul. 
Kolejową. Jak to się stało, że został 
Pan nauczycielem złotoryjskiego 
ogólniaka?
Czesław Rydzik: Po ukończeniu stu-
diów wyższych z matematyki na 
Uniwersytecie Wrocławskim w 1953 
roku dostałem od razu nakaz pracy 
w szkole jako nauczyciel. Dano mi do 
wyboru dwie miejscowości, tj. Nową 
Rudą i Złotoryję. Na mapie Złotory-
ja zaznaczona była małym kółkiem z 
kropką w środku – i tylko tyle wów-
czas o niej wiedziałem. Spodobała 
mi się chyba obiecująca nazwa tego 
miasteczka, więc tu przybyłem i osia-

dłem, jak się okazało na stałe. 
Pracę nauczyciela rozpocząłem zatem 
1. września 1953 roku. Liceum w Złoto-
ryi było wtedy w stadium rozwojowym: 
istniały tylko 3 klasy, tj. ósma, dziewią-
ta i dziesiąta, każda jednooddziałowa. 
Dostałem przydział wszystkich godzin 
lekcyjnych z matematyki, fi zyki i che-
mii, bo etat wynosił wtedy kilka godzin 
powyżej 20-tu. Było to dla mnie dużym 
obciążeniem. Doszło także wychowaw-
stwo klasy ósmej, dość licznej ( ok. 40 
uczniów), ale bardzo sympatycznej. 
Zresztą w ogóle młodzież okazała się 
dość zdyscyplinowaną, grzeczną i kultu-
ralną, a to stwierdzenie dotyczy nie tyl-
ko początkowego okresu mojej pracy. 
Młode grono nauczycielskie tworzyło 
miłą i przyjacielską atmosferę a ta oko-
liczność także osładzała trudy 6-dnio-
wej pracy w tygodniu.
 Przez całe lata nie miałem pojęcia, 
że kiedyś stosowano nakazy pracy. 

Powinniśmy docenić, że dzisiaj żyjemy 
w zupełnie innych czasach. Pozostańmy 
jeszcze przy wątku, dotyczącym refl eksji 
o uczniowskich pokoleniach…
Ponad 30 lat przepracowałem jako na-

uczyciel matematyki, choć okresowo uczyłem także in-
nych przedmiotów, m.in. p.o. Moi uczniowie, zarówno 

Jak przypadło na rok jubileuszowy, uroczystości 
mamy wiele.  Jedne związane bezpośrednio z osiem-
setleciem naszego miasta, inne wynikające z własne-
go rytmu. I tak w czasie zbiegło się nadanie honoro-
wego obywatelstwa panu Herbertowi Helmrichowi z 
obchodami 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego.
 Z pozoru dwie zupełnie niepowiązane ze sobą spra-
wy. Bo czyż takiego związku można doszukiwać się 
w fakcie ukończenia przez ojca pana Helmricha, dłu-
go przed II wojną światową, szkoły średniej miesz-
czącej się w budynku dzisiejszego ogólniaka? Nie, to 
byłoby zupełnie nieuprawnione zawężenie. Sądzę, że 
należy cofnąć się do wieku XVI, gdy  ówcześni Helm-
richowie spowodowali, że w Złotoryi znalazł swoją 
przystań niejaki Trozendorf. Ktoś powie Niemiec. 
No i cóż, nauczał równie dobrze Niemców jak i Pola-
ków, którzy przybywali tu
 z nieodległego Królestwa Polskiego po nauki w 
sławnym gimnazjum. Choć Złotoryja wtedy nie była 
miastem wielkim, na pewno nie na skalę Wrocławia, 
czy choćby Legnicy, Świdnicy a nawet pobliskiego 
Jawora, jednak potencjał naukowy miała olbrzymi.
Dzisiaj już tylko nielicznym śni się chociażby fi lia 
jakiejś szkoły wyższej.  Nie wiem, czy miałoby to w 
ogóle jakikolwiek sens. Natomiast warto chyba pod-
jąć rozmowę na temat rozwoju szkolnictwa średniego 
w naszym mieście. Warto się zastanowić, co można 
uczynić, żeby młodzież, która kończy gimnazja, nie 
uciekała do Legnicy, czy Jeleniej Góry. Jest poten-
cjał. Złotoryjski Ogólniak wśród miast o podobnej 
liczbie ludności osiąga jedne z lepszych wyników z 
pisemnych matur na Dolnym Śląsku i nie tak bardzo 
ustępuje szkołom w Legnicy, Jeleniej Górze, czy Bo-
lesławcu. A pamiętajmy, że po naukę do większych 
ośrodków wyjeżdża przeważnie najbardziej uzdol-
niona młodzież. A z nią wyjeżdżają pieniądze, które 
państwo przeznacza na edukację.
Jest potencjał, ale jak go wykorzystać, gdy gimnazja 
to domena gminy, a szkoły średnie - powiatu? Trzeba 
by było się jakoś dogadać. Szkoda, że przy okazji 
łączenia gimnazjów Rada Miejska zupełnie pominęła 
ten temat. Rozumiem, że są względy ekonomiczne 
i one determinują decyzje. Tylko jak zostaną wyko-
rzystane oszczędności, które przyniesie połączenie 
szkół? Załatamy jedną ulicę więcej?
Może się mylę, nie jestem wszak nauczycielem, ale im-
pulsem, który mógłby złotoryjską edukację na poziomie 
średnim popchnąć do rywalizacji ze szkołami z więk-
szych ośrodków, mogłoby być utworzenie klas gimna-
zjalnych przy Liceum. Trzeba by tylko się dogadać.
Taka to oto refl eksja nasunęła mi się w przededniu ob-
chodów 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego, szkoły, 
której wiele zawdzięczam, szkoły, której ciągle kibicu-
ję. Szkoły, w której w auli wisiał kiedyś napis: Takie 
będą rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie.
   Robert Pawłowski

ci z młodzieżówki jak i z  wieczorówki na ogół 
nie sprawiali mnie i kolegom kłopotów wycho-
wawczych, o czym już wspominałem. Młodym 
wychowankom mówiłem: na wszystko przyjdzie 
czas, teraz trzeba się uczyć. W tych latach mate-
matyka cały czas była przedmiotem maturalnym. 
W pewnym stopniu fakt ten mobilizował uczniów 
do bardziej wydajnej pracy. Jej efekty polepszały 
się stopniowo, jako że i ja nabierałem większego 
doświadczenia i szkoła doskonaliła się organiza-

cyjnie. Oczywiście, chodzi tu o 
średnią. Jak zwykle, jedni osią-
gali dobre rezultaty, inni słab-
sze. Dużo prawdy jest w zna-
nym twierdzeniu: kto chciał się 
nauczyć, ten się nauczył. Myślę, 
że ja w tym dziele nie przeszka-
dzałem a starałem się poma-
gać. Być może, że stosowanie 
z mej strony większego nacisku 
na uczniów i zwiększanie wy-
magań dałoby wyższą średnią, 
ale nie chciałem i nie umiałem 
tego robić. Bardzo nie lubiłem 
cwaniactwa, nieuczciwości i 
niedbalstwa w piśmie i mowie. 
Mam nadzieję, że spora część 
moich byłych uczniów to ludzie 

mądrzy, ale także uczciwi, pracowici, spokojni, 
mający satysfakcję ze swoich życiowych dokonań, 
które może nie są światowej klasy, ale w wielu 
przypadkach znaczące i ważne.

Nie chcę uprzedzać 
faktów, ale ostatniego 
stwierdzenia Pana Pro-
fesora dotyczą wspo-
mnienia, które towa-
rzyszą naszej rozmowie. 
Nauczyciele i uczniowie 
nie samą jednak nauką 
żyją.
Już w latach 50. ubiegłe-

go wieku w naszym młodym liceum działo się wie-
le w sensie zajęć pozalekcyjnych. Istniał i działał 
dziewczęcy chór szkolny (dyrygował p. Bohatkie-
wicz), także dziewczęcy zespół taneczny, drużyny 
sportowe i harcerskie. Wszystkie jednak imprezy 
i spotkania młodzieży o charakterze sportowym, 
rozrywkowym czy towarzyskim musiały odbywać 
się w szkole, pod okiem wychowawców. I były np. 
częste sobotnie wieczorki taneczne przy muzyce z 
płyt, wycieczki krajoznawcze i zawody sportowe. 
Wśród tych ostatnich na uwagę zasługują zacięte 
mecze piłkarskie pomiędzy uczniami i nauczyciela-
mi w obecnej auli szkolnej ( w bramce stawał cza-
sem sam p. dyrektor narażając się tym samym na 
mocniejsze uderzenie uczniowską piłką ). 
Szkoła stanowiła siłą rzeczy centrum życia kultural-
no-oświatowego swej młodzieży. Uczniom liceum 
nie wolno było uczestniczyć w żadnych imprezach 
pozaszkolnych. Niedostosowanie się do tego zaka-
zu powodowało zawieszenie w prawach ucznia lub 
wprost wyrzucenie ze szkoły. Uczennice ( stanowi-
ły one w wielu klasach zdecydowaną większość ) 

nie mogły nawet marzyć o jakimkolwiek upiększe-
niu swej urody, czy o innym stroju jak fartuszek z 
białym kołnierzykiem. Zdarzyło się, że uczennicę 
zmuszano do zmoczenia pod kranem lekko zakrę-
conej grzywki na czole. Inna omal nie została wy-
rzucona z sali maturalnej za to, że ubrała buty na 
lekko podwyższonym obcasie o wysokości 3 cm ( 
uratowała ją obronna argumentacja pani polonist-
ki). Widzimy więc, jak wiele się zmieniło od tam-
tych czasów. Zmiany te dokonywały się oczywiście 
stopniowo.
Mundurki w ogólniaku pamięta jeszcze moje 
pokolenie, które opuściło szkołę na początku lat 
70. XX wieku. Wówczas wszyscy zdawali maturę 
m.in. z matematyki.
Właśnie matura z matematyki była najważniejszym 
wydarzeniem szkolnym dla uczniów ostatniej klasy 
liceum. Wiele już na jej temat powiedziano, różne 
są np. opinie co do jej celowości, sposobu przepro-
wadzenia itp. Od siebie parę uwag. Egzamin ten był 
potrzebny, ale ówczesny sposób przeprowadzenia 
go był nieodpowiedni. Tylko kilka konkretnych za-

Witold Seredyński, matematyk, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej:
Profesor Czesław Rydzik uczył mnie matematyki przez 4 lata. od 1974 do 

1978. Pamiętam go jako człowieka drobnego, niepozornego, cichego, nieśmia-
łego, bardzo kulturalnego. Niezwykle solidnie traktował swoje obowiązki, nie 
przypominam sobie odwołanych lekcji. Przeprowadzał wiele klasówek i one mia-
ły główny wpływ na ocenę. Wbrew pozorom był wymagający. Ja tego tak nie 
odczuwałem, gdyż matematyka była moim ukochanym przedmiotem. Widzia-
łem jednak, jak koledzy panicznie bali się klasówek. Budził respekt nie tyle swoją 
osobowością, ile powagą przedmiotu, którego był Nauczycielem (przez duże N). 
Łatwo było go wziąć za łagodnego, ale ktoś, kto się nie uczył, mógł się naciąć. 
Wobec uczniów zachowywał dystans, zwracał się do nich po nazwisku. Nigdy nie 
przejawiał zdenerwowania, w rzadkich chwilach, gdy zetknął się na przykład z 
bezczelnością, przez chwilę wydawał się jakby spłoszony, ale panował nad sytu-
acją. Był niezwykle sprawiedliwy, nie ulegał naciskom. Rolę „selekcjonera” przyjął 
tylko w pierwszej klasie, w starszych klasach nie przypominam sobie, by komuś po-
stawił na koniec ocenę niedostateczną, Ale nawet na trójkę trzeba się było wykazać.

Potrafi ł zachęcać do wykraczania poza program, propagował miesięcznik 
„Delta”, prowadził kółko matematyczne. Najwspanialsza rzecz, jaką zrobił dla 
mnie, to zachęcenie do Olimpiady Matematycznej. W drugiej klasie, jak miałem 
problem z jednym zadaniem z geometrii, posadził mnie na kółku matematycz-

nym, dał model czworościanu do ręki, globus i wskazówkę. 
Trzymał tak długo, aż zadanie rozwiązałem. Później już nie 
dawał wskazówek, zresztą nie chciałem. Potrafi ł się przy-
znać, że nie wie, jak rozwiązać jakieś zadanie z Olimpiady.

W bezpośrednim kontakcie był miły i ujmujący. Miałem okazję się o tym prze-
konać, gdy jechałem z nim jako opiekunem do Warszawy na fi nał Olimpiady Ma-
tematycznej. Mówił mi wtedy o swojej pracy magisterskiej z trudnej dziedziny 
geometrii różniczkowej pisanej u doktora (obecnie emerytowanego profesora) 
Andrzeja Krzywickiego. Tylko brak perspektyw mieszkaniowych uniemożliwił mu 
pozostanie na uczelni. Wzbudził  wtedy we mnie  podziw.

Czy miał jakieś wady? Jeśli już, to pewien dystans, ale był to też pewien jego 
rodzaj obrony  przed wchodzeniem sobie na głowę. Mój podziw do niego się jesz-
cze zwiększył, gdy kilka lat temu od koleżanki dowiedziałem się, ze po przejściu 
na emeryturę śpiewa w chórze.

Rydzik był nietypowym nauczycielem w szkole średniej. Tam raczej nauczyciel 
łagodny był od razu rozpoznawalny - jako ten „poczciwy” lub „luzacki”, wymaga-
jący też - jako ten bardziej nieprzyjemny, czasem złośliwy, a jeśli nawet w porząd-
ku, to bardziej nerwowy, napięty. Rydzik nie pasował. Łagodny jako człowiek, 
uosobienie kultury i opanowania, wymagający jako nauczyciel, ale w rozsądnych 
granicach.

Alfred Michler, nauczyciel LO:
Czesława Rydzika znam i jako kolegę i jako nauczyciela matematyki, dla którego w pewnym okresie byłem 

przełożonym. Niech nie ma mi za złe byłe i obecne grono pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego, ale gdybym 
miał wskazać tylko jednego, jedynego spośród wszystkich, których poznałem i znam, jako takiego, który najbar-
dziej odpowiada moim wyobrażeniom o nauczycielu w ogóle, a o profesorze szkoły średniej w szczególności – to 
byłby nim Czesio ( bo do takiego stopnia znajomości doszliśmy). Skąpość miejsca wymusza skrótowość moty-
wacji: Czesław nastawiał mnóstwo „dwój”; denerwował mnie tym i jako wychowawcę ( gdyż musiałem z nim 
„negocjować”, wyciągając zagrożonych) i jako dyrektora („psuł” wskaźniki okresowe lub roczne), ale wobec tych 
pozycji nie mogłem (ani żaden z uczniów) uczynić mu zarzutu, że był niesprawiedliwy lub nieobiektywny. Nigdy 
nie sprawiała mu satysfakcji sytuacja, kiedy kogoś przyłapał na niewiedzy – to go martwiło i skłaniało do samo-
oceny. Nie puszył się też nigdy swoją przewagą nad uczniem – pozostawał skromny. To tak niewiele, a jednak 
ogromnie dużo. W naszym zawodzie to czynnik rozstrzygający o rzetelności i spolegliwości. Dlatego o Czesławie 
mogę mówić jedynie i zawsze, i chętnie to czynię, z najwyższą atencją. 

Z Czesławem łączyła mnie nie tylko rada pedagogiczna, klasy, uczniowie. Na przełomie lat 60/70 w ogólniaku 
funkcjonowała piłkarska „liga”– wiele lat graliśmy w tej belferskiej drużynie. Razem przestaliśmy też tuż obok 
siebie setki godzin na praktykablach w czasie prób i występów „Bacalarusa”. I tu Czesław był (i jest) niezawodny.

Czesław Rydzik, ur. 1929 na Podkarpaciu, w latach 1953-
1984 nauczyciel matematyki oraz fi zyki i chemii a nawet 

przysposobienia wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w 
Złotoryi. W roku szkolnym 1955/1956 zastępca dyrektora LO.

Jerzy Dryzek, fi zyk jądrowy, profesor Uniwersytetu Opolskiego, pracownik In-
stytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie:

W czasach, kiedy byłem uczniem LO, wtedy  im. Gen. K. Świerczewskiego, 
prof. Czesław Rydzyk był jednym z fi larów ówczesnego grona profesorów. Od-
znaczał się nietuzinkową osobowością, sposobem nauczania i podejściem do 
ucznia. Myślę, że jak mało kto potrafi ł nauczyć matematyki nawet tych, dla 
których był to trudny przedmiot. Nie pamiętam, aby w mojej klasie były osoby, 
które wybitnie nie radziły sobie z matematyką, to była niewątpliwie zasługa 
profesora. Był wymagający i twardy w ocenie, ale jako pedagog miał w sobie to 
coś, że przy nim trudne zagadnienia stawały się proste. W klasie byłem najlep-
szy z matematyki, ale nie czułem się jakoś wyróżniany przez profesora, musia-
łem pisać klasówki i odpowiadać przy tablicy, tak jak inni. Po prostu wymagał 
tak samo od każdego. To, co osobiście sobie ceniłem w lekcjach profesora, to 
to, że uczciwie nas wszystkich traktował jako uczniów i uczciwie traktował swój 
zawód. Uczył nas rzemiosła matematycznego, nie fajerwerków, nie jakichś wy-
szukanych dowodów, które szybko się zapomina. Mnie nauczył po prostu po-
sługiwać się matematyką, liczyć i rozwiązywać problemy. Czas na wyszukaną 
matematykę przyszedł później już na studiach, ale zaczynając studia czułem się 

pewnie, profesor wyposażył mnie w rzetelną wiedzę i wyćwiczył we mnie sposoby 
rachowania. Niestety nie przebił się do mnie, nie zafascynował mnie matematy-
ką jako taką, ale dlatego, że rozpoczynając naukę w LO moje serce oddałem już 
fi zyce i to tu czułem się najlepiej. Ale język fi zyki to matematyka, stąd wdzięczny 
zawsze byłem profesorowi, że mnie tego języka nauczył. Jako uczniowie, chęt-
nie chodziliśmy na lekcje profesora. Zawsze lubiłem te spotkania, no, powiem to 
uczciwie, także dlatego, że siedziałem wtedy w pierwszej ławce i to razem z miłą 
Gosią. Był to cudowny czas.

Profesor to skryty człowiek, mało o nim wiedzieliśmy. Choć udawało się coś tam 
odkryć. W 1974 rokumnie i kolegę eskortował do Wrocławia na olimpiadę przed-
miotową pod piękną łacińską nazwą Disce Puer. Spędziliśmy wtedy ze sobą chyba 
dwa, czy trzy dni. Było trochę czasu na rozmowy i bliższe poznanie się. Już na pe-
ronie dworca w Złotoryi profesor nalegał, abyśmy nie wsiadali do wagonu zaraz 
za lokomotywą. Nas młodych chłopców mocno to zdziwiło, ale profesor po prostu 
bał się o nas, w razie katastrofy to pierwszy wagon ulega największej dewastacji. 
Ot, troska o nas i nasze życie – jego wrażliwość zamurowała nas wtedy. To trochę 
nas zbliżyło do siebie. Katastrofy kolejowej nie było, a ja ciągle pamiętam ten 
szczegół tak samo jak całki i logarytmy, które z taką prostotą profesor nas uczył.

ProfesorProfesorProfesorProfesorProfesorProfesor

ZłotoryjskiZłotoryjskiZłotoryjski
kaganekkaganekkaganekkaganekkaganekkaganek
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Wraz z chórem „Bacalarus” (w górnym rzędzie drugi od lewej) 
podczas odsłonięcia pomnika V. Trozendorfa – 1995

dań, które uczeń miał rozwiązać, wymagało frag-
mentarycznej wiedzy. Niekiedy zadania były zbyt 
trudne. Pomysł na to, by pozwolić na korzystanie 
z tablic i zestawu wzorów powstał później. Uwa-
żam, że obecny sposób przeprowadzenia matury 
z matematyki wiele zmienił na lepsze. Słuszny jest 
podział na zdających program podstawowy i pro-
gram rozszerzony a także wprowadzenie krótkich 
ale dość licznych zadań testowych. Właściwym po-
sunięciem jest wyposażenie zdających w gotowe 
formularze i zestawy podstawowych wzorów.
Od kilku lat znowu matematyka spędza sen z 
oczu maturzystom. Gdy wracała, nawet mate-
matycy nie byli pewni, co z tego wyniknie, a hu-
maniści zadawali pytanie, czy nie będzie to strata 
czasu dla ucznia, który wybiera np. studia polo-
nistyczne.
Myślę, że waga roli, jaką spełnia matematyka, nie 
budzi zastrzeżeń.  Cała nasza cywilizacja nie zaist-
niałaby bez rozwoju tej gałęzi wiedzy. Chodzi jed-
nak o to, jaką dawkę tej wiedzy powinien dostać 
każdy kończący maturą średnie wykształcenie ogól-
ne. Uważam, że egzamin z matematyki powinien 

być obowiązkowy dla wszystkich zdających matu-
rę. Co do zakresu wymagań to już sprawa eksper-
tów z dziedziny oświaty i wychowania. Myślę, że 
we współczesnej maturze zakres ten jest odpo-
wiedni.
Wiadomo, że podstawowym celem nauczania 
matematyki w  szkole średniej jest rozwijanie u 
uczniów zdolności logicznego myślenia i mówiąc 
ogólnie – rozumowania. Równie ważna jest rola 
wychowawcza tego przedmiotu. Matematyka ma 
kształtować u ucznia takie cechy charakteru jak 
wytrwałość, solidność, dokładność i uczciwość. 
Ma wyrabiać także poczucie piękna i estetyki, 
wzbudzać zamiłowanie do porządku, do popraw-
nego i ścisłego wyrażania się w mowie i piśmie.
Teraz trochę moich osobistych uwag o nauczaniu 
matematyki w szkole. Sądzę, że ciągle istnieje po-
trzeba bardzo dobrego przygotowania nauczycieli 
tego przedmiotu z naciskiem na stronę metodyki i 
psychologii ( ogólnej i rozwojowej ). Żeby młodzież 
przestała się bać matematyki, trzeba naukę jakoś 
przybliżyć, udostępniać – i niejako zhumanizować. 
Można np. opisywać dokładnie sposób rozwiąza-
nia dłuższego zadania. Byłoby to przelewaniem 
swoich myśli o treści matematycznej na papier. 
Oczywiście trzeba robić to porządnie, jak na egza-
minie z języka polskiego, a więc bez błędów wszel-
kiego rodzaju. W pewnym stopniu próbowałem 
to wprowadzić w trakcie mojej pracy. Ważne jest 
też unikanie zachowań odstraszających od przed-
miotu. Istnieje oczywiście problem liberalizmu, ale 

mądry liberalizm jest lepszy od represji.
Muszę przyznać, że większość złotoryjan kojarzy 
Pana Profesora jedynie z nauką matematyki. Tyl-
ko niektórzy wiedzą o Pana aktywności i zainte-
resowaniach kulturalnych.
Po przejściu na emeryturę mój kontakt z matema-
tyką i szkołą z natury rzeczy stał się rzadki. Więcej 
czasu wolnego – więcej czasu na hobby. Numer 
jeden to oczywiście chór Bacalarus, w którym spę-
dziłem piękne 25 lat mego życia. Ale to już historia.
Pozostaje np. kontakt z przyrodą. Bardzo lubię po-
jechać do lasu, zbierać grzyby lub jagody, posie-
dzieć pod sosną lub brzozą i posłuchać szumu wia-
tru  (bo śpiewu ptaków już się raczej nie usłyszy). 
Lubię zbierać zioła, np. kwiat lipy, owoce dzikiej 
róży  i inne. Lubię samotne wycieczki w pola, gdzie 
horyzont szeroki i dużo wolnej przestrzeni. Lubię 
kwiaty – doglądam np. róże posadzone i rosnące 
pod naszym balkonem.
Czy można byłoby postawić pytanie: czy w jaki-
kolwiek sposób matematyka wpłynęła na udział 
w chórze nauczycielskim? A może zdolności mu-
zyczne pomagały w  uczeniu matematyki?
Podobno jest związek między muzyką a mate-
matyką. W moim przypadku jednak raczej go nie 
dostrzegam. Można ująć to tak: ważne dla mnie 
było, aby po przejściu na emeryturę mieć kontakt 
z przyjaciółmi. Bardzo dużo zawdzięczam im oraz 
wspaniałej atmosferze panującej w zespole.
Podobno matematykiem trzeba się urodzić, więc 

zapewne stosunkowo niewielu uczniów podążało 
i podąża Pana śladem.
Miałem wielu bardzo wybitnych uczniów, ale wy-
mienię tylko Witka Seredyńskiego, jedynego mo-
jego matematycznego olimpijczyka.
Z liceum związany jest Pan nie tylko pracą zawo-
dową.
Moja żona, Maria, z wykształcenia historyk – to 
absolwentka naszego liceum. Pracowała jako na-
uczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Złotoryi, obecnie na emeryturze. Córka - Elżbieta, 
również absolwentka ogólniaka, ukończyła studia 
medyczne we Wrocławiu, gdzie następnie wy-
szła za mąż, zamieszkała i podjęła pracę. Jedyna 
wnuczka ma na imię Ania, jest obecnie studentką 
IV roku medycyny, idąc w ślady swej matki. Lubi 
jazdę na nartach, pływanie, wycieczki. Bardzo je-
stem dumny ze swych wspaniałych kobiet: Marii, 
Elżbiety i Anny. Mój zięć, Paweł, jest inżynierem 
budownictwa. Lubi podróże i wycieczki w góry. 
Czasem razem wędrujemy po dolinach.
Los rzucił mnie do tego miasteczka nad Kaczawą. 
Po prawie 60 latach mieszkania i pracy w Złotoryi 
mogę stwierdzić, że tu jest moje Miasto i moje 
miejsce na Ziemi. Trzeba je kochać i dbać o nie. 
Jakże wielu z nas może zazdrościć Panu Profeso-
rowi niespotykanego połączenia cech człowieka 
nauk ścisłych oraz wspaniałego humanisty. Dziś 
takich nauczycieli już …

19 maja 2011 r. w Bibliotece Miejskiej w Złotoryi 
odbyło się spotkanie z Panem Adamem Ple-

śnarem. Do spotkania z szerszą publicznością doszło 
z powodu pasji Gościa, jakiej się oddaje od lat – t.j. 
krzewienie języka esperanto. Spotkanie przebiegało 
w miłej atmosferze, Pan Adam umiejętnie podsycał 
zainteresowanie swoim wywodem, co rusz nagradza-
jąc najaktywniejszych słuchaczy. Pierwszym, który 
otrzymał fant w postaci płyty z językiem esperanto 
był Pan Kajetan Kukla. Słowniki, tudzież biografi a go-
ścia dostały się następnym aktywnym uczestnikom 
spotkania. 
Korzystam z wiedzy, jaką posiada, by przybliżyć szersze-
mu gronu korzyści wypływające ze znajomości esperanto.
Danuta Sosa: Jak zostało przyjęte esperanto w Polsce?
Adam Pleśnar: No cóż. Należy sięgnąć do historii. 
Podczas II wojny światowej mordowano esperanty-
stów. Hitler widział w nich przeciwników, Stalin trak-
tował jak szpiegów. Po wojnie pozostawaliśmy pod 
sowieckimi wpływami, no i krótko mówiąc esperan-
tystów nie kochano. 
Mieliście swoją strukturę i działaliście w oddziałach…
Do czasu. W 1948 r. zaczęły się dla nas trudne czasy. 
Odziały w Polsce samorzutnie likwidowały się. Ostał 
się Zarząd Główny i Oddział Wrocławski Związku 
Esperantystów w Polsce. Ten ostatni dzięki dzielne-
mu prezesowi Józefowi Garbarowi.
Na czym polega działalność esperantystów?
Trzeba wrócić do czasów Ludwika Ł. Zamenhofa. Naj-
pierw przetłumaczył Biblię, potem tłumaczono naj-
wybitniejsze działa literatury światowej, w tym całe-
go Szekspira. Powstawały prace naukowe, powieści, 
sztuki teatralne. Organizowano coraz więcej spotkań.
Jak radzono sobie ze słownictwem?
Esperanto jest językiem żywym, rozwijającym się 
nieustannie. Dzisiaj można nim obsłużyć wszystkie 
dziedziny życia. 
W jaki sposób doskonalicie się i kształcicie innych?
Organizujemy tanie kursy stacjonarne i koresponden-
cyjne. W siedzibie naszego Dolnośląskiego  Związku 
Esperanckiego odbywają się spotkania konwersacyjne. 
Corocznie uczestniczymy w spotkaniach w wielu kra-
jach. Organizujemy na terenie Dolnego Śląska wczasy 
esperanckie.  Ich 44. edycja, jak zwykle bogata pod 
względem programowym, odbędzie się w Szczawnie 
Zdroju w dniach 6 – 14 sierpnia 2011 r. Zapraszamy.
Czym charakteryzują się spotkania międzynarodowe?
Szczególnym, niepowtarzalnym klimatem. My, Polki 
i Polacy, jesteśmy zawsze witani radośnie i przyjmo-
wani gościnnie. Bo esperantyści zagraniczni wiedzą, 
że Ludwik Zamenhof stworzył, a potem upowszech-
niał esperanto na polskiej ziemi. Nieważne, że byli-
śmy wówczas pod zaborem.
Ale jakie są owoce tych wszystkich działań?
Wiele pięknych i wartościowych rzeczy. Poza tym, że 
poprzez esperanto popularyzujemy naszą ojczyznę, 
w tym miejscowości, w których mieszkamy, to na-
wiązujemy między sobą ludzkie więzi, które trwają 

często dziesiątki lat.  Spotykają się tam 
ludzie młodzi, zawierają małżeństwa, 
potem rodzą się dzieci, które równo-
cześnie z ojczystym uczą się języka 
esperanto. Najczęściej takie dzieci z ła-
twością uczą się innych języków, stają 
się poliglotami. 
Czy język ma szansę trafi ć do szkół?
W Polsce usilnie o to zabiegamy. W 
przeszłości był przedmiotem szkolnym 
i maturalnym. I jestem przekonany, że 
niedługo znowu takim się stanie. 
Czy przybywa esperantystów?
Ależ oczywiście. Istnieje rosnące zainte-
resowanie językiem międzynarodowym 
w różnych państwach, instytucjach, 
organizacja i środowiskach. Tak np. w 
Chinach istnieje kilka milionów espe-
rantystów, a w Japonii na niektórych 
wyższych uczelniach dużym zaintereso-
waniem cieszą się lektoraty esperanto.  

Co roku liczba esperantystów indywidualnych i zrze-
szonych powiększa się. 
Czy popularność języka angielskiego nie stłumi za-
interesowania esperantem?
Nie, wbrew pozorom i potocznym poglądom. Praw-
dą jest, że angielski pełni dzisiaj funkcję języka mię-
dzynarodowego. Nam, esperantystom, to nie prze-
szkadza, ale pamiętajmy, że w historii Europy, różne 
języki narodowe aspirowały do językowego środka 
komunikacji międzynarodowej. Były to m.in.: greka, 
łacina, francuski, rosyjski. A dzisiaj? Tylko francuski 
pozostał jeszcze językiem dyplomacji, a angielski 
jest „na topie”.
A jak się sprawa ma w Unii Europejskiej?
Dziękuję za pytanie. Unia Europejska, a więc także 
Polska, płaci tłumaczom kilka miliardów euro, cho-
ciaż  tłumaczenia obejmują tylko 27 języków. UE 
rozszerza się i budżet może nie dźwignąć takiego 
ciężaru.
I co dalej?
Wśród europosłów funkcjonują co najmniej dwa 
stanowiska. Około 100 eurodeputowanych popiera 
esperanto.
Czy wierzy pan, że esperanto stanie się drugim, 
obok narodowych, językiem społeczności ogólno-
światowej?
Ależ oczywiście. To tylko kwesti a czasu.
Jaki z tego wniosek?
Warto uczyć się języka międzynarodowego espe-
ranto. Osoba posługująca się tym językiem w mo-
mencie rozpowszechnienia go w UE zwiększa swoją 
szanse na lepsza pracę i wyższe stanowiska. 
Dotarła do nas informacja o przyznaniu Panu przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Komo-
rowskiego, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodze-
nia Polski. Uroczystość jego wręczenia odbędzie się 
wkrótce – serdecznie gratuluję. 
Bardzo dziękuję. Oczywiście czuję się usatys-
fakcjonowany, ale pragnę mocno podkreślić, że 
wyróżnienie to ma tak naprawdę zbiorowego 
adresata. Krzyż ten powinien w sensie symbolicz-
nym zawisnąć na piersiach moich rodziców, Marii 
i Władysława, siostry Teresy, żony Ewy, nieżyjące-
go ks. Krzysztofa Siekierskiego, proboszcza parafi i 
rzymsko-katolickiej w Paczkowie oraz wielu osób, 
które wspierały mnie w ciągu 50 lat walki z syste-
mem totalitarnym. 
Życie wiodło Pana krętymi drogami. Co porabiał 
mały Adaś?
Urodziłem się 17. lutego 1935 w Opolu Lubelskim 
jako syn nauczycielki i urzędnika pocztowego. 
Wszystkie okropności wojny dotknęły moją rodzinę. 
Ale przeżyliśmy i to było najważniejsze. W 1945 r. 
zamieszkaliśmy w pięknym Paczkowie jako jedna z 7 
polskich rodzin. Byliśmy więc pionierami. 
Wkroczył Pan w wiek szkolny i co było dalej?

Uczęszczałem do szkół. Byłem młodzieńcem religijnym 
i entuzjastycznym harcerzem. Wystąpiłem z harcerstwa 
po jego spionieryzowaniu. I wkrótce jako uczeń LO w pro-
teście przeciwko stalinizacji naszego życia uczniowskiego 
i społecznego utworzyłem wspólnie z kolegami „Krucja-
tę”, organizację konspiracyjną, i przyjąłem pseudonim 
„Grom”. Z początkiem nowego roku szkolnego zosta-
łem usunięty ze szkoły i z całą rodziną wyjechaliśmy 
do Rozwadowa.
Zaczęło się spokojne życie?
O nie! W Paczkowie ubecja aresztowała moich przy-
jaciół z „Krucjaty” i innych. Trafi ła na mój ślad i zo-
stałem aresztowany 6. czerwca 1951 r. na podstawie 
decyzji prokuratora opolskiego Jerzego Tramera. Sąd 
pod przewodnictwem kpt. Franciszka Pastuszki ska-
zał mnie na 1,5 roku więzienia. Wyrok odbywałem w 
zakładach karnych w Nysie, Opolu i Jaworznie. 
Zwolniono Pana 6. grudnia 1952 r., powrócił Pan 
na łono rodziny i miał „wilczy bilet”. I wtedy podjął 
Pan naukę w korespondencyjnym LO w Rzeszowie?
Tak. Ukończyłem je maturą w 1954 r., ale od 1952 
r. pracowałem jako pomocnik maszynisty parowozo-
wego. Zaraz po maturze podjąłem studia historycz-
ne na Uniwersytecie Wrocławskim, niezwłocznie 
wstąpiłem do Związku Esperantystów. 
Co się wydarzyło w 1958 r.?
Powtórka z rozrywki. U rodziców przeprowadzono 
rewizję, a mnie aresztowano jako wroga PRL. Spra-
wę zakończono w 1964 r. wyrokiem 8 miesięcy w 
zawieszeniu na 2 lata.  
Ale we wrześniu 1964 r. został Pan ponownie aresz-
towany i stał się Pan recydywistą.
To już nie były przelewki. Posadzono mnie w ciężkim 
więzieniu dla recydywistów w Wołowie. Na dwa i 
pół roku. Po wcześniejszym zwolnieniu zamiesz-
kałem w Krakowie, na prośbę mojej mamy, gdzie 
ukończyłem studia historyczne, a potem prawnicze. 
Potem już było tylko dobrze… ?
Bywało różnie. Nadal uczestniczyłam w 
skromnej, ale różnorodnej działalności opo-
zycyjnej, m.in. w Ruchu Obrony Praw Czło-
wieka i Obywatela oraz w Ruchu Wolnych Demo-
kratów, jak również w pracach wielośrodowiskowej 
i wieloideowej Wrocławskiej Radzie Opozycji Demo-
kratycznej. A 13. grudnia 1981 r. po północy zostałem 
internowany. Przebywałem znowu w więzieniach we 
Wrocławiu i w Nysie do 18 lutego 1982 r. Ale była to 
frajda. W przypadku moim i kolegów w Nysie istniał 
swego rodzaju luksus. Naczelnik więzienia i dwaj wy-
chowawcy okazali się ludźmi przyzwoitymi. Z jednym 
z nich Markiem Gajosem, późniejszym dyrektorem 
więzienia w Wołowie, zaprzyjaźniłem się po latach. 
A gdzie radości życia?
A jednak były, bo oto w 1975 r., ja - czterdziestoletni 
stary kawaler - ożeniłem się z młodszą o 13 lat Ewą, 
urokliwa doktorantką socjologii, wierną i dzielną to-
warzyszką życia, która urodziła nam syna Domromi-
ła Władysława. 
Jakie osoby wywarły największy wpływ na kształ-
towanie się Pana postawy ideowej i politycznej?
Bardzo się cieszę z pytania. Byli to trzej starsi ode 
mnie mężczyźni. Jerzy Pietrucha, którego spotkałem 
w wiezieniu w Jaworznie w 1951 r. podczas samo-
dzielnej nauki języka esperanto. Jakub Garbar, który 
cudem przeżył, straciwszy tragicznie całą rodzinę w 
II wojnie światowej. To on wpoił we mnie potrzebę 
walki o wielopartyjną demokrację socjalistyczną i 
wreszcie Karol Głogowski, twórca Związku Młodych 
Demokratów w 1956 r. Był nie tylko moim przywód-
cą ideowym, ale także serdecznym przyjacielem. 
Niestety, nikt z nich nie żyje dzisiaj. Ale każdy stał się 
cząstką mojej osobowości.
Dziękuję Panu za rozmowę.
(Zainteresowanych esperantem odsyłamy do Dol-
nośląskiego Związku Esperanckiego, ul Dubois 3/1, 
50-208 Wrocław, tel. 71/329 69 54. Uczestnictwem 
w kursowczasach w Szczawnie Zdroju 6-14 sierpnia 
2011 r. zajmuje się Teresa Pomorska – 606 995 113.)
  Rozmawiała Danuta Sosa.

Michał Sabat, chemik, pracownik naukowy na Uniwersytecie Wirginia 
w Charlott esville, USA:

Kiedy w 1960 r. zostałem uczniem 8-mej klasy naszego Liceum, nawiedzały 
mnie pewne obawy związane z paroma przedmiotami. Przyznam szczerze, ma-
tematyka była jednym z tych przedmiotów. Miałem więc ogromne szczęście, że 
trafi łem do klasy, w której Pan Rydzik był nie tylko nauczycielem matematyki ale 
i wychowawcą. 

Jego lekcje były naprawdę doskonałe. Zawsze dobrze przygotowany i gotowy 
pomóc nawet najbardziej zatwardziałym przeciwnikom matematyki. Profesor 
Rydzik był w stanie wytworzyć atmosferę autentycznego zainteresowania tym 
przedmiotem. Do tej pory pamiętam te lekcje, które później wielokrotnie służy-
ły mi jako wzór do naśladowania w moich własnych wykładach początkowo na 
Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie we Włoszech i w Stanach Zjednoczo-
nych. Matematyka stała się moją życiową pasją i była mi ogromnie pomocna w 
ukończeniu doktoratu z chemii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jestem teraz wykładowcą chemii strukturalnej i nauki o materiałach na dwóch 
wydziałach: Wydziale Chemii i Wydziale Materiałoznawstwa Uniwersytetu Wir-

ginii (University of Virginia) w Charlott esville w Stanach Zjednoczonych. Zajmuję 
się badaniami rentgenowskimi i krystalografi ą, a więc dziedzinami, które wyma-
gają dobrej znajomości matematyki, zwłaszcza algebry, teorii grup i topologii. 
Dość często w czasie dyskusji z moimi studentami, którzy wiedzą, że jestem Pola-
kiem, ktoś mi mówi: Panie profesorze – myślę, że miał Pan w Polsce doskonałych 
nauczycieli matematyki! Czy istnieje lepsza pochwała dla profesora, który mnie 
tego uczył?! Trudno mi powiedzieć, czy wybrałbym karierę naukową bez tego 
znakomitego wprowadzenia do przedmiotu przez Profesora Rydzika.

 Profesor Rydzik był też doskonałym wychowawcą. Zawsze traktował swoją 
funkcję z rzetelnością i dobrocią człowieka o ogromnym sercu. Uczył nas sza-
cunku – nie tylko do nauki ale też do innych ludzi. Należę do tego dużego grona 
osób, które mają mu wiele do zawdzięczenia – osobiście przede wszystkim moje 
zainteresowania i sukcesy naukowe.

Ukończyłem Liceum 46 lat temu. Czas zaciera wiele wspomnień, inne znów 
pozostają na zawsze. Moje własne zmagania z równaniami algebraicznymi nale-
żą do tej drugiej kategorii. Los jednakże potraktował mnie dobrze, z dumą więc 
donoszę, że byłem uczniem Profesora Rydzika, najlepszego nauczyciela i wspa-
niałego człowieka.

ciąg dalszy ze strony 3.

Fot. Danuta Sosa
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Pod koniec sierpnia 
odbyła się uroczy-

sta sesja Rady Miejskiej, 
podczas której  wręczono 
Małgorzacie Szmajdziń-
skiej uchwałę, nadającą 
pośmiertnie tytuł Hono-
rowego Obywatela Mia-
sta Złotoryja Panu Jerze-
mu Szmajdzińskiemu. 

Tytuł został przyznany 
Jerzemu Szmajdzińskie-
mu jako wraz uznania 
oraz wdzięczności za wie-
loletnią pomoc naszemu 
miastu i Ziemi Złotoryj-
skiej w realizacji ważnych 
przedsięwzięć sportowych, kulturalnych oraz gospo-
darczych.

Jednym z bardziej widocznych efektów pomocy 
Jerzego Szmajdzińskiego dla naszego miasta jest 
Hala Sportowa „Tęcza”, która bez jego wsparcia 
prawdopodobnie  nie powstałaby tak szybko. Kuli-
sy jej budowy wspominał Mieczysław Pluta, Prezes 
Złotoryjskiego Towarzystwa Tenisowego – Trochę 
tak jest, że we wszystkich papierach, związanych z 
budową hali, trudno odnaleźć nazwisko ówczesne-
go Ministra Obrony Narodowej, bo to nie polegało 
na tym, że on cokolwiek podpisywał. Jednak bez 
jego pomocy projekt ten nie znalazłby poparcia w 
Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Dzięki 
temu hala powstała bardzo szybko. Obecnie projekt 
ten bardzo jest dobrze rozwijany przez władze miej-
skiej. Wokół niego powstał zespół obiektów sporto-
wych. Hala służy bardzo dobrze zarówno uczniom 
szkół, klubom sportowym i zwykłym mieszkańcom

Wielu gości, przybyłych na uroczystą sesję wspo-
minało nie tylko to, co Jerzy Szmajdziński zrobił 
dla Złotoryi, ale równie to, jakim był człowiekiem. 
- Mimo tego, że poseł Jerzy Szmajdziński najczę-
ściej bywał w Złotoryi jako stolicy powiatu, gdzie 
skupiają się władze samorządowe i najaktywniej-
sze środowisko lewicowe,  to był obecny w życiu 
całego powiatu złotoryjskiego. - powiedział Józef 
Sudoł i przypomniał zebranym jedną z jego wizyt 
w Lubiechowej. - Podczas zlotu Kobiet Czarujących, 
małego wiejskiego festynu, niespodziewanie poja-
wił się ówczesny Minister Obrony Narodowej Jerzy 
Szmajdziński. Nie przyjechał wielkim służbowym 
samochodem, tylko z kolegą z Jeleniej Góry. Na 
festynie były ustawiane składane krzesełka i kiedy 
na jednym z nich usiadł Jerzy Szmajdziński, z prze-
rażeniem patrzyłem, jak stare krzesło przy każdym 
ruchu niszczy mu marynarkę. Pewnie po tej wizycie 
w Lubiechowej marynarka była już do wyrzuce-
nia. Była to bardzo ciepła i normalna wizyta. Jerzy 
Szmajdziński powiedział wtedy, że „może i w Lubie-
chowej byli książęta i hrabiowie, ale Ministra Obro-
ny Narodowej tu pewnie jeszcze nie było”. W ten 
niespodziewany sposób bardzo ciepło zapisał się w 
pamięci mieszkańców Lubiechowej i Świerzawy.

Na koniec sesji głos zabrała Małgorzat Szmajdziń-
ska. - Jak patrzę na otaczający nasz świat polityczny, 
to stwierdzam, że mój mąż był absolutnie wzoro-
wym politykiem. Mam prawo to tego stwierdzenia, 
nie tylko jako żona, ale jako obywatelka. Mój mąż 
potrafi ł rozmawiać ze wszystkimi, czego dowodem 
są częste telefony, nawet od posłów Prawa i Spra-
wiedliwości, których Państwo o takie sympati e by 
nie posądzali. Jerzy szanował wszystkich i nigdy do 
domu nie przynosił złych emocji. Jestem dumna, 
że przez 24 lata byłam jego żoną. Chciałabym, żeby 
młodzi ludzie, wchodzący w dorosłe życie, przyjęli 
takie wzorce zachowania, jak szacunek dla innego 
człowieka, skromność, pogoda ducha, pracowitość 
i bardzo duże wymagania wobec siebie. Słowa te 
kieruję bardzo często do młodych ludzi, żeby brali 

przykład z takich osób, które w ten sposób sprawują 
swój publiczny mandat.

- Mój mąż oprócz polityki, a może nawet bardziej 
od niej, ukochał sport. I dlatego tak wspierał wszyst-
ko, co ze sportem i jego ukochanym tenisem było 
związane. Nie ma chyba lepszego sposobu wycho-
wania dzieci i młodzieży niż przez sport. Uczenie róż-
nych zachowań w stosunku do innych osób, cierpli-
wości, tężyzny fi zycznej i systematyczności, najlepiej 
wychodzi przez sport. Widziałam wiosną tego roku, 
jak na Hali Sportowej Tęcza dzieci walczą podczas 
turnieju, któremu miałam zaszczyt patronować.

Wdowa po Wicemarszałku Sejmu RP odniosła 
się również do katastrofy pod Smoleńskiem. - Zgi-
nęło tam wielu wspaniałych ludzi. Parlamentarzy-
ści, działacze społeczni i ta wyrwa jest ogromna. 
Musimy z tego wyciągnąć konsekwencje i wnioski. 
Sposób zachowania wielu z tych osób był wzorowy, 
a mój mąż był tego przykładem. Był człowiekiem 
prostolinijnym, szczerym i  skromnym. Mógł sie-
dzieć na tym krześle w Lubiechowej nawet jak mu 
niszczyło marynarkę. I takie cnoty powinien pre-
zentować polityk. Chciałabym, aby pamięć o moim 
mężu i innych, którzy odeszli od nas 10. kwietnia 
2010 r. nas nie opuściła. Niezależnie, jak się ko-
tłuje w życiu politycznym, jak ludzie skaczą sobie 
do gardeł. To mija, kiedyś się kończy, a pamięć 
o tych szlachetnych ludziach z Prezydentem Lechem 
Kaczyńskim i jego małżonką na czele, powinna w nas 
pozostać. Dziękuję Państwu za pamięć i proszę pa-
miętać o Jurusiu.

Uchwałę w sprawie nadania pośmiertnie tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja Panu Je-
rzemu Szmajdzińskiemu radni podjęli na początku 
czerwca bieżącego roku mimo negatywnej opinii 
burmistrza Ireneusza Żurawskiego. Według bur-
mistrza wnioskodawcy nie wykazali szczególnych 
powodów, dla których Jerzy Szmajdziński powinien 
pośmiertnie otrzymać tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta Złotoryja. W swojej opinii do uchwały 
Ireneusz Żurawski napisał również, że - Od listopa-
da 2002 roku (kiedy to Ireneusz Żurawski rozpoczął 
urzędowanie na stanowisku burmistrza – red.) nie 
otrzymałem żadnej pomocy ani wsparcia od kan-
dydata do tytułu oraz nie rozmawiałem z nim w 
sposób ofi cjalny lub jakikolwiek inny o problemach 
miasta i pomocy w ich rozwiązaniu. Trudno mi sobie 
wyobrazić aktywną i skuteczną pracę na rzecz mia-
sta z pominięciem jego władz.

Wyraz swojej dezaprobaty wobec decyzji Rady 
Miasta burmistrz wyraził również poprzez nie-
uczestniczenie w uroczystej sesji Rady Miejskiej, 
na której Małgorzata Szmajdzińska odbierała tytuł 
przyznany pośmiertnie jej mężowi. Władze miasta 
nie udostępniły też Złotej Księgi, do której cztery 
dni wcześniej mógł wpisać się Herbert Helmrich a 
Małgorzata Szmajdzińska już nie. Dobrze, że przy-
najmniej została udostępniona sala, w której odbyła 
się sesja oraz kronika miejska, do  której wpisała się 
Małgorzata Szmajdzińska.

  Bartosz Jeziorski

Magdalena Rokita jest uczennicą 
trzeciej klasy Liceum Ogólnokształ-

cącego w Złotoryi. Na facebooku, w jej 
profi lowej galerii, można znaleźć intere-
sujące fotografi e, na których prezentuje 
się w kosti umach z lat 40. XX wieku. To 
kadry z fi lmu, który kręcono wiosną w 
dolnośląskich plenerach. Wrażeniami ze 
swojej przygodzie z fi lmem postanowiła 

podzielić się z czytelnikami Echa.
Iwona Pawłowska: Jak trafi łaś na plan 
fi lmowy?
Magdalena Rokita: Od kilku lat jestem 
zarejestrowana w studio fi lmowym ABM 
we Wrocławiu, w którym poszukują sta-
tystów, epizodystów lub aktorów. Osoba, 
która posiada odpowiednie predyspozy-
cje do danej roli otrzymuje propozycje 
wzięcia udziału w konkretnej produkcji.
Jak wygląda rejestracja w studiu fi lmo-
wym?
To bardzo proste! Każdy, kto pragnie za-
znać fi lmowej przygody, może zgłosić się 
do studia, wypełnić formularz, poddać się 
sesji zdjęciowej i wziąć udział w nagraniu.
Długo czekałaś na propozycję zagrania w 
fi lmie?
Co jakiś czas otrzymywałam propozycje 
statystowania w polskich serialach, jed-

nak zdjęcia często kolidowały ze szkołą. Mój pierwszy raz miał 
miejsce w Złotoryi kilka lat temu, gdy nasze miasto w fi lmie pt. 
„Kwiat diabła” przybrało świąteczną scenerię, a ja ganiałam w 
kolorowej czapce i płaszczyku obok świętego Mikołaja. 
O czym był fi lm, w którym zagrałaś w tym roku?
Ten ostatni to „Norymberga” produkcji rosyjskiej. Przedstawia 
wydarzenia, które działy się w tle procesu norymberskiego. 
Przybierałam różne twarze, jako statystka byłam dziennikarką, 
przechodniem, dziewczyną niemieckiego ofi cera, a nawet zde-
sperowaną kobietą w ciąży, która woła swojego ukochanego- 
jeńca. Aż któregoś dnia jeden z reżyserów wręczył mi kartkę 
- krótki epizod w języku rosyjskim. Szybko nauczyłam się roli i 
zrealizowałam ją na planie fi lmowym, kiedy to podeszłam do 
rosyjskiej aktorki, błagając ją, aby zaśpiewała piosenkę.
Jakie wrażenie wywarła na tobie przygoda z fi lmem?
Niesamowite! Zawsze chciałam ujrzeć fi lm „od kuchni”. A 
współpraca z takimi aktorami jak Artyom Mikhalkov czy Mi-
khail Porechenkov, głównymi bohaterami „9 Kompanii” to za-
szczyt. Poza tym poznałam wielu ciekawych ludzi, dla których 
pojęcia takie jak fi lm czy reklama nie są obce.

Jak czułaś się w strojach z obcej ci epoki? 
Czułam się wyjątkowo, jakbym cofnęła się w czasie 
do lat 40. Bardzo podobał mi się ten klimat. Nigdy 
nie zapomnę mojego zaskoczenia, gdy weszłam 
do wielkiej garderoby, która zapełniona była mnó-
stwem strojów, mundurów, butów i innych dodat-
ków. Byłam charakteryzowana odpowiednio do roli. 
Grono charakteryzatorów dbało o uczesanie, prze-
branie oraz makijaż. Czasami wyglądałam jak mała 
dziewczynka, a innym razem jak dojrzała kobieta.
Razem z tobą grał również brat, Arek, jaka rola mu 
przypadła?
Grał rolę jeńca, kelnera oraz żołnierza amerykań-
skiego i ta podobała mu się najbardziej.
Po tych przygodach z fi lmem myślisz poważnie o 
studiach aktorskich, czy to tylko miłe i interesujące, 
aczkolwiek niezobowiązujące epizody?

Chciałabym, aby taka przygoda jeszcze się powtórzyła. Nie 
wiążę swojej przyszłości z aktorstwem, ale marzę o pracy na 
planie fi lmowym na przykład w roli charakteryzatorki.
Będziemy mieć szansę obejrzeć fi lm, w którym zagrałaś?
Jeśli tylko telewizja polska zakupi prawa do emisji, to fi lm uka-
że się pod koniec tego roku.

Na Zlotoryja.info, gdy pojawiła się relacja z nada-
nia Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotory-

ja panu Herbertowi Helmrichowi, Dzikiosioł napisał 
w komentarzu: „Pierwsze słyszę o tym Panu”. Muszę 
się przyznać, że ja dopiero cztery lata temu, przy 
okazji wywiadu, jaki miałem przyjemność przepro-
wadzić z panem Helmrichem , usłyszałem o nim. 
No coż, są po prostu ludzie, którzy robią swoje bez 
rozgłosu. 
Pan Helmrich mówi, że jest zaszczycony tytułem, ja, 
i nie jest to żadna kurtuazja, uważam, że to my, zło-
toryjanie powinniśmy być dumni z tego, że Herbert 
Helmrich został naszym współobywatelem. Myślę,  
że trudno byłoby znaleźć w naszym mieście kogoś 
równie wykształconego, znającego historię Dolnego 
Śląska, o tak wielkiej wiedzy, ale i ogromnej kultu-
rze osobistej i do tego niebywale skromnego. Każde 
moje spotkanie z panem Helmrichem to autentycz-
ne przeżycie, każde z nich daje mi nowy materiał do 
przemyśleń, nową porcję wiedzy – nie tej, którą moż-
na gdzieś tam wyczytać, ale tej, którą otrzymujemy, 
przebywając choćby chwilę z kimś nietuzinkowym.
Pan Helmrich to chodząca historia, historia rodziny 
Helmrichów, która jest ściśle związana z historią Zło-
toryi i Dolnego Śląska, Helmrichowie, którzy przybyli 
do Dobkowa w 1203 roku, w kolejnych wiekach byli 
burmistrzami Złotoryi, profesorami uczelni, którą 
założył Trozendorf, sprowadzony nota bene przez 
burmistrza Helmricha. 
Herbert Helmrich jest współprzewodniczącym Fun-
dacji Współpracy Polsko Niemieckiej. Od lat wspiera 
wiele działań na terenie miasta, promuje je również 
za granicą. Dzięki środkom pochodzącym z Funda-
cji wybudowano m.in. pałacyk nad zalewem, wyre-
montowano budynek Bacalarusa, czy budynek LO w 
Złotoryi.
Robert Pawłowski: Pragnę panu pogratulować 
wyróżnienia, a zarazem powiedzieć, że jako miesz-
kaniec Złotoryi, jestem zaszczycony, iż stał się pan 
naszym współobywatelem.
Tytuł ten mogę przyjąć tylko z największą wdzięcz-
nością, że pomimo wszystkich zaszłości związanych 
przede wszystkim z II wojną światową, zostałem tak 
dobrze przyjęty w Złotoryi. Jest to dla mnie wielki 
zaszczyt. Jest w tym wielki humanizm, stajemy się 
wobec siebie przyjaciółmi. 
Honorowe obywatelstwo to z jednej strony za-
szczyt, ale z drugiej - pewien obowiązek.
Duch złotoryjskiej szkoły przekazywany jest z poko-
lenia na pokolenie.  Mój ojciec również ma udział w 
tej sztafecie pokoleń. Kto ma choć trochę wyczucia 
historycznego, ten wie, że mamy obowiązki wobec 
naszych przodków. 
Przed stu laty nauczyciele postawili pomnik Trotzen-
dorfa. Po wojnie został on zniszczony, ale później 

kolejne pokolenie 
mieszkańców Złoto-
ryi wystawiło nowy 
pomnik założycie-
lowi złotoryjskiej 
akademii.  Upatruję 
w tym wydarzeniu 
istnienia pewnego 
historycznego ducha, 
w którym uczestni-
czyli zarówno Helm-
richowie na prze-
strzeni wieków, jak 
i obecni mieszkańcy 
Złotoryi. W ten spo-
sób czuję się zobo-
wiązany przenosić tę 
ideę, wspierać jej re-
alizację. To jest moim 
obowiązkiem wobec 
przodków. Rodzimy 
się, zakładamy rodzi-
nę, w końcu umiera-
my. I to nie jest tak, 

że nas nie ma. Swoją wiedzę, siebie, przekazujemy 
dzieciom, przekazujemy im część swojego ducha. 
Uważam się za następcę dorobku moich przodków, 
który ma obowiązek kontynuować ich dzieło.
Dlatego też bardzo chętnie byłem w szkole i opo-
wiadałem młodzieży o moim pochodzeniu, o historii 
mojej rodziny.
Wynika z tego, że również i pan wierzy w coś takie-
go jak genius loci. Gdzież więc ten złotoryjski duch 
się ukrywa?
Sądzę, że na to składa się wiele często nie-
uchwytnych czynników. To są kamienie, to jest 
ciemny las, to budynki. Dla mnie to jest Złoto-
ryja ze szkołą, do której uczęszczał mój ojciec. 
Opowiadał mi, że nie tylko uczył się tam liczyć 
i pisać, ale przede wszystkim - jak być człowiekiem. 
Kształcił swoją osobowość. 
Gdy przyjechałem tu w 1996 roku, byłem bardzo 
ciekaw tego miasta i ludzi tu żyjących. Zaprowadzo-
no mnie do krypty Helmrichów w kościele NNMP. 
Gdy tam stanąłem, zatrzęsły mi się kolana i nie mo-
głem złapać oddechu. Poczułem bardzo namacalnie 
swój związek z moimi przodkami.
Mój ojciec zawsze podkreślał, że jest dumny ze swo-
jego miejsca urodzenia. Po wielu latach zrozumia-
łem, dlaczego.
Chciałbym  jeszcze zapytać o wrażenia z majowego 
korowodu, w którym pan uczestniczył.
Byłem pod wrażeniem liczby mieszkańców, którzy 
uczestniczyli w tym wydarzeniu. Widziałem tętniącą 
życiem Złotoryję. A ja, Niemiec, gdzieś tam przebie-
gałem. Byłem zaskoczony, że historia piastowskiej, 
później niemieckiej a następnie polskiej Złotoryi sta-
nowi pewną całość.
Kiedyś, gdy panowie Gorzkowski, Banaszek i Bo-
rys byli u mnie, poprosili mnie, żebym zabrał ich 
do antykwariatu w Hamburgu. Zdziwiłem się, 
ponieważ u nas w antykwariacie sprzedaje się 
meble, jakieś starocie. Weszliśmy do jednego 
z antykwariatów, pan Banaszek spytał o kartki pocz-
towe. Sprzedawca przyniósł z zaplecza skrzynecz-
kę z pocztówkami z Dolnego Śląska i wymienili się 
kilkoma kartami. Byłem zaskoczony, że Polacy chcą 
poznawać niemiecką historię Dolnego Śląska, chcą 
wiedzieć, jak wyglądała Złotoryja, zanim znalazła się 
w granicach Polski. 
Znowu nie odbiegamy od tego ducha miejsca. Moi 
rodzice przekazali mi obraz namalowany z okazji 
700-lecia Złotoryi. Dlaczego w ogóle go zachowali? 
Przekazałem ten obraz dla Złotoryi, bo tu jest jego 
miejsce.
  Robert Pawłowski
Dziękuję panu Alfredowi Michlerowi za pomoc w 
przeprowadzeniu rozmowy.

Fot. Bartosz Jeziorski
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Borowik szlachetny

Borowik usiatkowany

Borowik sosonowy

czasem będzie coraz lepiej. A i tym razem nie było 
wcale źle, bo Polacy zdobyli dwa medale: brązowy 
Beaty Krzyżanowskiej w Amatorach i srebrny Darka 
Michalskiego w misce tradycyjnej. Już dawno z Mi-
strzostw Świata nie wracaliśmy z takim dorobkiem.
Nie było tym razem wpadki, że płukacze znajdowali 
więcej złota w piasku niż tam powinno być?
Mieliśmy taki przypadek jeszcze przed rozpoczęciem za-
wodów. Okazało się, o czym nie wiedział właściciel żwi-
rowni, że w żwirze, który na początku sprowadziliśmy, było 
złoto, które występowało tam naturalnie.  Zwrócono nam 
na to uwagę, więc czym prędzej dostawca błyskawicznie 
podmienił żwir na wolny od złota, z innej żwirowni.
Mistrzostwa dosyć niefortunnie rozpoczęły się dla 
Francuzów, których okradziono.
Takie rzeczy się niestety zdarzają i to nie tylko u nas. 
Nie mieliśmy na to wpływu. Ostrzegaliśmy ekipę 
francuską, że nie jest to dobre miejsce na rozbicie 
namiotu. Chcieliśmy, żeby  uczyniła to na Złotej Łące, 
która była odpowiednio zabezpieczona i strzeżona. 
Uparli się jednak i rozbili się przy kempingach. W do-
datku zostawili otwarte namioty – po prostu zaprosi-
li złodziei. Po fakcie nie mieli jednak do nas pretensji. 
Stwierdzili bowiem, że pomimo ostrzeżeń, postano-
wili postawić na swoim. Wobec nas, jako organizato-
rów, nie mieli żadnych pretensji.
Ilu zawodników przybyło w tym roku na mistrzo-
stwa?
Od paru lat na mistrzostwa przyjeżdża mniej więcej 
taka sama liczba zawodników. 2000 rok jest pod tym 
względem nie do pobicia. Frekwencja trochę spadła, 
ponieważ mistrzostwa strasznie się rozrosły. O ile 
kiedyś trwało to od czwartku do niedzieli, to teraz 
jest już cały tydzień. Wszyscy ludzie gdzieś tam pra-
cują i trudno jest im wyrwać się na tak długi okres.
Czy na takiej imprezie jest miejsce na jakieś nowo-

ści?  Nowe dyscypliny?
W tym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy 
Puchar Mistrzów, w którym wystartowali mi-
strzowie wszystkich konkurencji z lat ubiegłych. 
Płukanie złota nie jest dyscypliną, w której wiek 
zawodnika odgrywa większą rolę, więc  taka 
rywalizacja miała sens. Tym bardziej, że obcho-
dzimy właśnie trzydziestolecie federacji WGA, 
a w dodatku były to XXXV Mistrzostwa Świata 
w Płukaniu Złota. A wszystko zaczęło się w Fin-
landii – trzydzieści pięć lat temu. W Pucharze 
wzięło udział 28 osób, więc stosunkowo dużo.
Jak wypada taka impreza w porównaniu z 
innymi mistrzostwami  świata, w innych dys-
cyplinach?
Płukanie złota jest dyscypliną bardziej rekreacyj-
ną, choć wszyscy płukacze zauważają, że idzie to 
w dość takim, może nawet niebezpiecznym kie-
runku, w kierunku czystej rywalizacji sportowej. 

Wspominałem już o tym smarowaniu misek…
Ale nie ma jeszcze transferów między klubami?
Nie, transferów nie ma. Aczkolwiek idzie to w kie-
runku sportowym. Kładzie się duży nacisk na pomiar 
czasu. W czasie tych mistrzostwa chwalono nas wła-
śnie za nowatorskie rozwiązania w tym zakresie. 
W przyszłym roku będą znowu mistrzostwa Polski. 
Już rusza ta maszyna organizacyjna powoli, czy 
jeszcze odpoczywacie?
Na razie odpoczywamy. Kiedyś przygotowanie mi-
strzostw Polski od strony sportowej wymagało dużo 
pracy. Dzisiaj, zwłaszcza po tych mistrzostwach, zarów-
no sprzętowo jak i organizacyjnie, takie mistrzostwa 
jesteśmy w stanie przygotować od strony sportowej, 
mówiąc tak trochę żartobliwie – z piątku na sobotę. 
Wszystko mamy w zasadzie gotowe. Kiedyś zawody 
odbywały się w zalewie, trzeba było wszystko budować 
za każdym razem od podstaw. Dzisiaj mamy już płucz-
nię. Aczkolwiek zazdrościmy Finom, którzy mają całe 
miasteczko ciągle gotowe do takiej imprezy. W tym 
kierunku chcielibyśmy dążyć, ale to sprawa przyszłości. 
Co sprawiło wam największą trudność przy organi-
zacji?
Już po, mogę powiedzieć, że nie było niczego takiego, 
co spędzałoby nam sen z oczu. To dzięki pracy bardzo 
wielu ludzi, fi rm i instytucji, które nam pomagały i 
którym chcę serdecznie za wszystko podziękować.   
Dziękuję za rozmowę i życzę równie udanych im-
prez w przyszłości
   Robert Pawłowski

Złotoryjscy grzybiarze narzekać nie mogą. Lasów 
wokół pod dostatkiem. Do wyboru do koloru. Każ-

dy coś dla siebie znajdzie. Pół godziny samochodem 
autostradą na zachód i już jesteśmy w ciągnących 
się dziesiątkami kilometrów Borach Dolnośląskich. 
Za daleko? Proszę bardzo. Ledwie parę kilometrów  
od miasta czekają na nas piękne mieszane lasy, roz-
pościerające się wokół  Wilkowa, Leszczyny, Gozdna 
czy Czapli.  Jeszcze bliżej?  Też się znajdzie.  Spacer-
kiem w kilka minut dotrzemy  w ciepłolubne dębiny 
na wzgórzach wokół  Zalewu, brzeziny przy Stawie 
Osadowym, czy w któryś ze  śródpolnych zagajni-
ków, których pełno na obrzeżach Złotoryi.  Wszędzie 
tam, dalej i bliżej, od maja do listopada, gdy tylko 
dość ciepła i wilgoci, pojawiają się nasze upragnione  
grzyby jadalne. Poszukując ich w tychże miejscach 

przeżywamy nasze wielkie 
grzybiarskie przygody. Ileż 
potem o tym fascynują-
cych opowieści. O lesz-
czyńskich świerkowych 
młodnikach z poszyciem 
rudym od tysięcy rydzów, 
o czapelskich czerwonych 
kozakach wielkich jak dno 
od wiadra, o majowych 
smardzach z łopianowych 
chaszczy przy Lenie, o  
podgrzybkach  z  Wilko-
cina, kształtnych niczym 
wielkie kasztany, czy póź-
nojesiennym wysypie zie-
lonek na świętoszowskich 
piachach.  Jakich by  jed-
nak przygód nie wspomi-
nać, sukcesów nie przy-
woływać, każdy zdrowo 
„grzybnięty”  tak napraw-
dę myśli tylko o jednym 
– o obiekcie nieustanne-
go pożądania, zimowych 
tęsknot, marzeń sennych 
i  obsesyjnej zazdrości. Myśli o grzybowym cesarzu, 
królu królów, niepodzielnie panującym na leśnych 
ściółkach – o prawdziwku.  Dopaść go, napełnić nim 
wielkie kosze, nasycić się do nieprzytomności  – oto 
prawdziwy sens naszych grzybiarskich  pasji.

Każdy doświadczony grzybiarz wie o nim niemal 
wszystko. Bez trudu rozpozna - choć bywa bardzo 
różny, nieomylnie wskaże las, w którym rośnie, a w 
nim jego mikoryzowych wspólników - dęby, buki, 
świerki  czy sosny.  Jednym słowem: fraszka. Czyż-
by?  Pozornie tylko, bo to,  czym jest prawdziwek,  
jest  nieco  bardziej zawiłe, niż mogłoby się zdawać. 
Za to na tyle ciekawe, że warto poświęcić tej kwesti i 
kilka zdań. 

Nasz prawdziwek to w rzeczywistości trzy odręb-
ne gatunki grzybów: borowik szlachetny, borowik 

usiatkowany i borowik sosnowy. Słowem to  praw-
dziwek po trzykroć. Spróbujmy je od siebie odróż-
nić, korzystając z  krótkich opisów i załączonych fo-
tek typowych przedstawicieli w/w gatunków.    

Prawdziwek, zwany też borowikiem, czy też rza-
dziej grzybem prawym, to  po pierwsze borownik 
szlachetny  Boletus edulis (fot.1).   Częstszy w górach 
i pogórzach, nieco rzadszy na niżu. Zwykle można go 
znaleźć pod świerkami , ale w odróżnieniu od pozo-
stałych dwóch gatunków, nie jest tak mocno zwią-
zany tylko z jednym środowiskiem i  całkiem często 
rośnie także pod  dębami i sosnami. Lubi drzewosta-
ny w średnim wieku. Gdy całkiem młody - póki nie 
przebije się całkowicie przez ściółkę - bywa białawy, 
później zwykle jego kapelusz matowieje i marszczy 
się przybierając   przeróżne odcienie brązu. Biało-
brązową siateczkę posiada  tylko w górnej części 
trzonu. Gdy warunki sprzyjają, pełno go wszędzie 
wokół. Z nim wiążą się moje najwspanialsze wspo-
mnienia. Zawsze go skrupulatnie liczę. Mój rekord?  
313 szt. jednego dnia. Znam jednak kogoś (jakże mu 
zazdroszczę), kto zebrał ponad 500 szt. Widziałem 
to na własne oczy. 

Prawdziwek to także borowik usiatkowany  Bo-
letus reti culatus  (fot.2).  Ten z kolei związany jest 
tylko z lasami liściastymi, dębowymi i bukowymi, 
niekiedy także grabowymi i lipowymi. Więcej go dla-
tego też  na niżu. Kapelusze młodych owocników są 
zwykle ciemnobrązowe, zamszowe. Na starość moc-
no płowieją, często przy tym, pod czas suszy, marsz-
cząc się i pękając.  W odróżnieniu od poprzednika  
biało-brązową siateczką jego trzon przystrojony jest 
na całej wysokości. Sporo go  okolicznych dębinach. 
Ja szukam go najczęściej w Gozdnie. Lubi zaskoczyć. 

Zdarzało się, że przemie-
rzyłem pół lasu i nic, by 
nagle  w jakimś zupełnie 
niepozornym miejscu  
znaleźć nawet 70 sztuk. 

Prawdziwek to wreszcie 
borowik sosnowy Boletus 
pinophilus (fot.3).  Naj-
piękniejszy i najrzadszy  
z całej trójki. Za młodu 
zwarty i pękaty. Kape-
lusz pokryty cudownym 
czerwonym zamszem,  
trzon czerwonobrązowy, 
twardy jak kamień. Jest 
bardziej odporny na zaro-
baczywienie od konkuren-
tów. Występuje tylko w 
lasach sosnowych. Znam 
miejsca  w Borach Dolno-
śląskich gdzie „bordowik” 
- bo tak go nazywamy z 
przyjaciółmi – pojawia się 
w niektórych sezonach  w 
całkiem sporych ilościach. 
I do tego  czasami bardzo 
wcześnie, bo bywało, że 
znajdowałem go już w 

pierwszej dekadzie maja.   
Wszystkie opisane prawdziwki radują tak samo, 

bo równie piękne i smaczne zarazem.  Jak im tam z 
osobna na imię, to sprawa drugorzędna. Mam tego 
świadomość.  Być może  jednak komuś przyjdzie od 
dzisiaj ochota, aby  je próbować rozróżniać. Na tym 
koniec prawdziwkowych rozważań. Sporo w nich - z 
konieczności - uproszczeń, za co bardziej wnikliwych  
miłośników grzybów wyższych  przepraszam. A te-
raz,  jako, że sezon w pełni, chwytam kosz do ręki, 
do kieszeni wkładam kozik i pędzę na świętoszow-
skie poligony do moich prawdziwków. Niech mnie 
tam czołg rozjedzie, pocisk rozszarpie czy straż leśna 
zastrzeli. Byle choć kilka sztuk. Byle do lasu. Darz 
grzyb.   

   Marek Sarna

 Robert Pawłowski: Po raz pierwszy w 
Złotoryi Mistrzostwa Świata w Płu-
kaniu Złota odbyły się w 2000 roku. 
Jak wtedy udało się wam, bardzo 
młodej wówczas federacji, wywal-
czyć organizację dla naszego miasta 
i to w takim symbolicznym roku?
Zbigniew Soja, Kanclerz Polskiego 
Bractwa Kopaczy Złota: Fakt, byli-
śmy młodą federacją, ale sprzyjała 
nam atmosfera zaciekawienia oraz 
otwarcia się na wschód. Wykorzysta-
liśmy to w Austrii, prezentując siebie 
oraz to, co dzieje się w czasie mistrzostw Polski w 
Złotoryi. Do 2000 roku mistrzostwa odbywały się w 
gronie samych płukaczy. To co działo się w Złotoryi, 
było zupełnym novum:  korowód, duży udział miesz-
kańców miasta, mnóstwo kibiców.  Robiło to duże 
wrażenie na delegacjach z innych krajów, które od-
wiedzały nas przed 2000 rokiem. 
Nie było oporów ze strony płukaczy, że dosyć kameral-
ne zajęcie, jakiemu się oddawali, nagle stało się wido-
wiskiem, że ludzie patrzą im na ręce, jak szukają złota?
Myślę, że nie. Każdej dyscyplinie tego typu zależy, 
żeby się rozwijała, a do tego potrzebna jest widow-
nia. Mistrzostwa w 2000 roku idealnie wytyczyły 
zupełnie nowy kierunek. Pokazały, że może to być 
dyscyplina atrakcyjna również dla widzów. Przy tym, 
podczas tych mistrzostw podnieśliśmy bardzo wyso-
ko poprzeczkę, jeśli chodzi o poziom organizacji.
W tym roku mistrzostwa świata zbiegły się z jubile-
uszem naszego miasta. Czyniliście jakieś specjalne 
zabiegi, żeby odbyły się właśnie w tym roku?
Tak. To  było zaplanowane, długofalowe działanie. 

Pierwszy raz ubiegaliśmy się o mistrzostwa w RPA, 
mając raczej świadomość, że ich nie dostaniemy, ale 
już sygnalizując swoją gotowość. Oczywiście, to od-
bywa się na zasadzie pewnych przetargów, więc, gdy 
nie otrzymaliśmy prawa organizacji w 2010 roku, 
mieliśmy dodatkowy argument, by ubiegać się o nie 
w 2011 roku. Jubileusz miasta związanego z wydo-
byciem złota był w tym wypadku kartą nie do prze-
cenienia. W Kanadzie praktycznie już nie mieliśmy 
konkurencji – wszyscy zostali oswojeni z faktem, że 
w 2011 roku mistrzostwa muszą odbyć się w Złotoryi 
i będą częścią obchodów jubileuszu naszego miasta. 
Na początku zainteresowanie mistrzostwami orga-
nizowanymi w Złotoryi było bardzo duże, z czasem 
chyba jednak trochę osłabło.
Mieszkańcy na pewno przyzwyczaili się trochę do tego. 
Ale w przypadku każdej takiej imprezy najpierw jest entu-
zjazm, który osiąga  jakieś apogeum, później to powsze-
dnieje. Siła jednak leży w wypracowaniu pewnej tradycji, 
opartej na historii miasta. Dobrze to widać na zachodzie 
Europy, gdzie imprezy w mieście odbywają się tak samo 
od stu lat i wszyscy wiedzą, co ich czeka i wszyscy do-
brze się bawią. Pewnie tak samo będzie odbywało się i 
u nas. My oparliśmy naszą imprezę na złocie, na nas 
wzorowały się Targi Chleba w Jaworze, czy Agatowe Lato 
we Lwówku.
W czasie płuczek zamiera centrum i ożywa Zalew. 
Oczywiście bardzo dobrze, że większość imprez 
odbywa się z na obrzeżach miasta, ale jednak po-

zostaje niewykorzystany potencjał 
naszej starówki.
Muszę się tutaj nie zgodzić. Mamy 
naprawdę piękny rejon przy Zale-
wie, co podkreślają wszyscy przyjeż-
dżający.
Ale mamy również piękne miasto.
Miasto, choćby ze względów orga-
nizacyjnych, nie za bardzo nadaje 
się do tego typu imprez. W mieście 
organizujemy korowód, który prze-
chodzi z Rynku nad Zalew.
Przechodzi i znika, a centrum za-
miera.
Myślę, że to trochę rzecz gustu. 
Obserwując to, co dzieje się na Za-
chodzie przy okazji takiego święta, 
mieszkańcy tym żyją, przebierają 
się w regionalne stroje, dekorowa-
ne są wystawy. Sądzę jednak, że bę-
dzie się to rozwijać właśnie w tym 
kierunku, żeby część dodatkowych 

imprez odbywała się właśnie w centrum. Na to po-
trzeba jednak czasu oraz większego zaangażowania 
ludzi. My robimy to, co jesteśmy własnymi siłami w 
stanie zrobić. Cieszy nas, co podkreślają inne fede-
racje, że doskonale potrafi my zagospodarować mło-
dzież. Jest jej naprawdę bardzo dużo w naszych sze-
regach i pomaga nam przy organizacji mistrzostw. 
To oni kiedyś będą decydować o bractwie i kształcie 
między innymi tej imprezy. 
Z uporem jednak wracam do centrum. Przy okazji 
mistrzostw na ulicach Złotoryi można było zoba-
czyć wielu płukaczy, wielu turystów, którym poza 
ładnymi widokami nic nie zaoferowaliśmy. W in-
nych miejscowościach, jeśli już nie imprezy towa-
rzyszące, to odbywają się jakieś tematyczne targi.
Mamy to na uwadze. Powoli trwają prace w tym kie-
runku. Myślimy nad czymś takim jak giełda jubilerska. 
Nie jest to łatwe, ponieważ w tym przypadku, wiąże się 
to z koniecznością zapewnienia szczególnego poziomu 
bezpieczeństwa. Niemniej takie pomysły są i może kie-
dyś będzie nas stać na ich realizację.

Na pewno zasługą Bractwa są 
korowody, które wpisały się 
już na trwałe w kalendarz zło-
toryjskich wydarzeń. Na pew-
no, gdyby nie systematyczne 
korowody w ubiegłych latach, 
ten majowy, na jubileusz mia-
sta, nie byłby tak efektowny. 
Co zrobić, żeby kolejne prze-
marsze były świętem całego 
miasta?
Ciągle pracujemy nad tym, aby 
korowód się rozrastał i osiągną 

wielkość tego jubileuszowego majowego korowodu. 
Może uda nam się w końcu zaangażować w to inne 
środowiska.
 Wielu ludzi, którzy brali udział w majowym koro-
wodzie, chętnie by poszło i w tym otwierającym 
mistrzostwa, ale nie wiedziało, czy byliby tam mile 
widziani, czy to impreza zamknięta… Brakowało ta-
kich starań, jakie czynił pan Burmistrz przez majo-
wym przemarszem.
Myślę, że to nieuprawnione opinie. Zawsze zaprasza-
my wszystkich do korowodu. Majowy korowód zmo-
bilizował ludzi, bo była okazja, która zdarza się raz na 
sto lat. Bardzo mi się podobał, aczkolwiek mało wi-
działem, bo byłem gdzieś w środku. Ciągle pracuje-
my nad tym, jak wciągnąć do niego największą liczbę 
organizacji. Ale trzeba mieć na uwadze, że jesteśmy 
stowarzyszeniem, każdy ma również swoje zajęcia. 
Jesteśmy w stanie spiąć się na krótki okres, żeby coś 
przygotować, ale bez pomocy z zewnątrz trudno jest 
wszystko zorganizować tak, jak byśmy chcieli. Cały 
czas myślimy nad tym, jak tych ludzi, którzy już raz 
zasmakowali udziału w tym przemarszu, namówić, 
żeby w przyszłym roku też założyli uszyte przez siebie 
stroje i włączyli się do korowodu. Zobaczymy, jak to 
uda się w przyszłym roku. To będzie taki rok testowy.
Jaki był odbiór tegorocznych mistrzostw wśród 
uczestników?
Jeżeli chodzi o zawodników, to odbiór jest rewelacyjny. 
Nawet się nie spodziewaliśmy tak dobrych ocen. Pod 
względem i sportowym, i przygotowania całej imprezy 
zostaliśmy ocenieni bardzo wysoko. Znowu podnieśli-
śmy poprzeczkę. Bardzo dobrze został oceniony nasz 
system informatyczny, który panował nad całymi zawo-
dami. Pod względem sportowym było super. Ważnym 
czynnikiem jest pogoda, a ona dopisała nam znakomi-
cie. Wszyscy podkreślali również walory naszego miasta, 

a ci, co byli u nas w roku 2000, przeżyli mały szok i gra-
tulowali nam zadbanego i piękniejącego w takim tem-
pie miasta. Podkreślali również, że zostali bardzo ciepło 
przyjęci przez samych złotoryjan.  Generalnie wszystkie 
federacje wyjechały stąd zadowolone i wydaje mi się, że 
jest to najważniejsze. My, złotoryjanie, byliśmy więc do-
brymi ambasadorami naszej małej ojczyzny w świecie. 
Był taki moment w czasie tych mistrzostw, gdy my-
ślałeś: kiedy one wreszcie się skończą?
Była obawa, że coś się może nie udać, coś się może 
zawalić i człowiek myślał, żeby już był ten poniedzia-
łek po mistrzostwach, żeby wszystko było w porząd-
ku. Była niesamowita adrenalina, wielka praca wielu 
osób, które spały po dwie, trzy godziny na dobę. Ale 
wszystko się udało zrobić perfekcyjnie. 
Złotoryjanie niezbyt dobrze wypadli w tych zawo-
dach. Za mało trenowali, za wysoki był poziom?
 To bierze się między innymi stąd, że ta grupa płuka-
czy, która brała udział w zawodach, była równocze-
śnie wśród organizatorów i ciężko pracowała. Byli 
po prostu zmęczeni. Poza tym nie ukrywajmy,  nie 
jesteśmy w tej dziedzinie nie wiadomo jakimi fa-
chowcami. Trudno nam się porównywać z Finami czy 
innymi znacznie starszymi od nas federacjami, któ-
re rzeczywiście od lat doskonalą techniki. My trak-
tujemy to bardziej rekreacyjnie. Gdy dochodzą nas 
sygnały, że zawodnicy potrafi ą sprawdzać twardość 
wody i odpowiednio smarować miski, żeby szybciej 
wypłukiwać złoto, to oczy przecieramy ze zdumienia, 
bo jeszcze do tego nie doszliśmy. Myślę jednak, że z 
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Tak było przecież za pierwszym razem.
Co nowego pojawiło się na ostatnich mistrzo-
stwach w porównaniu z ubiegłym rokiem?
Wszystko znacznie ruszyło do przodu. Promocja 
miała zasięg ogólnopolski. Już od stycznia nad 
tym pracowałam, jeżdżąc po rozmaitych tar-
gach: poznańskich, gdańskich. Wszędzie, gdzie 
się dało, promowałam imprezę. Jako Polskie Sto-
warzyszenie Nordic Walking zabezpieczaliśmy 
na targach strefę nordic walking. Za-
chęcaliśmy zwiedzających do udziału 
w szkoleniach, warsztatach, konkursach, fun-
dowaliśmy nagrody, rozdawaliśmy upominki. 
Myślę, ze te działania przyczyniły sie do wzro-
stu popularności imprezy. Bilbord bilbordem, 
to tylko sucha, sztywna reklama, a kontakt 
z drugim człowiekiem to jest podsta-
wa promocji. Już podjęliśmy współpracę 
z Biegiem Piastów i na zasadzie impre-
zy towarzyszącej będziemy reklamo-
wać nasze przyszłoroczne mistrzostwa. 
Musimy ludzi przekonać do chodzenia 
z kijami. To nowa dziedzina. Niektórzy podcho-
dzą do niej z rezerwą, część się wstydzi…
No właśnie, sama tego doświadczyłam. Kiedy 
podczas wakacji próbowałam chodzenia z kija-
mi, syn za każdym razem, gdy wracałam pytał 
z trwogą: mamo, ale nikt cię nie widział? Co 
zrobić, by zmieniło się sceptyczne lub nawet 
ironiczne nastawienie ludzi do nordic walking? 
Trudno zrozumieć, że to nie jest wstyd. W Pol-
sce jeszcze opór jest częsty, w innych krajach 
tego nie ma. Co robić, aby zmienić nastawienie 
ludzi do nordic walking? Zacząć od młodych. Ja 
pracuję w szkole i na lekcji w-f uczę chodzenia. 
Okazuje się, że dzieciaki to lubią. Na począt-
ku myślałam, że jak dostaną kije, to zaczną się 
nimi okładać, a tu nic z tego. Wzięły kije, poszły 
w pola i byłam bardzo zadowolona, ze im się 
to podoba. Nawet dopominają się kiedy zno-
wu będą chodzić. Myślę, że takie dzieciaki już 
nie będą się z nikogo maszerującego z kijami 
wyśmiewać, że ukradli mu narty. Ale to kropla 
w morzu. Najlepiej byłoby stworzyć jakąś społecz-
ną kampanię, zrealizować projekty upowszechnia-
jące ten sposób rekreacji. Myślę, że pomogą w tym 

autorytety, jak na przykład Tomasz Brzeski, który został 
mistrzem świata czy Maciej Dawidziak – wicemistrz świa-
ta. To są faceci, ładnie wyglądają i swoim wizerunkiem 
mogą zachęcić do chodzenia z kijami. Nawet młodzież.
Może trzeba mówić o walorach zdrowotnych tego 
sportu?
Trzeba mówić o tym, że to jest sport, który nikomu nie 
zaszkodzi. Jestem osobą, która dość sceptycznie podcho-
dzi do różnych nowinek i wolę je przetestować na sobie, 
zanim się o tym wypowiem. Tak było z nordic walking. 
Wcześniej biegałam maratony i biegi średnie. Kiedy po-
stanowiłam przejść na nordic walking, nie było to dla 
mnie na początku proste, ale po pierwszych treningach 
zobaczyłam, że pracuje mi całe ciało, a odciążam stawy. 
Ostatnio miałam zawody w Austrii – szliśmy1700 metrów 
w górę , przewyższenia ogromne, odnosiłam wrażenie, że 
przed oczami mam ziemię, natomiast nic nie czułam, ani 
kolana ani inne stawy mnie nie bolały. Wiadomo, byłam 
zmęczona, ale nie cierpiąca. A kiedy 2 – 3 kilometry bie-
gnę , od razu czuję kłucia, bóle…
Jest jakieś zalecenie dotyczące tempa, czasu, często-
tliwości chodzenia z kijami?
Prowadzę w Złotoryi treningi (od października znów 
ruszamy) chodzimy trasami do nordic walking (są ta-
kie trzy w mieście). Dwa razy w tygodniu pokonujemy 
po 6 – 7 kilometrów. Zwykle idziemy bez zadyszki, 
rozmawiając, bo mam taka zasadę, że nordic walking 
to przede wszystkim rekreacja. Oczywiście profesjo-
naliści maja inne zalecenia i trenują znacznie częściej, 
na dłuższych dystansach.
Ścigała się pani z profesjonalistami ostatnio w Au-
strii. Z jakim efektem?
Byłam 4 w swojej kategorii wiekowej. Trasa, którą 
przeszłam w 2 godziny, prawie już nic nie widząc na 
oczy, inni pokonali pół godziny szybciej. To dla mnie 
niewiarygodne. Ale Polacy byli najlepsi! Nie odda-
liśmy nikomu miejsca na podium. Żadnego innego 
hymnu nie grali, tylko nasz.
I niech tak zostanie.
 Rozmawiała Iwona Pawłowska 

Złotoryja żyje sportem, można by stwierdzić, 
patrząc na kalendarz imprez odbywających 

się w mieście. Do listy dołączyły ostatnio Re-
gionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez 
Przeszkody „Koniarz Cup” wymyślone i zorga-
nizowane przez Mateusza Osickiego, właści-
ciela sklepu ze sprzętem jeździeckim. Jako, że 
Mateusza znam od kilku lat, 
a jego wyczyny na parkurze 
nie umknęły mojej uwagi, wy-
brałam się na stadion w nie-
dzielny poranek, by przekonać 
się naocznie, jak radzi sobie 
organizator z raczkującą im-
prezą i jak wyglądają konie w 
galopie, bo wszyscy mówią, że 
są wtedy najpiękniejsze. I jak 
przyszłam, tak zostałam nie-
mal do samego końca, choć 
słońce prażyło niemiłosiernie, 
a nogi bolały od kilkugodzin-
nego stania. Nie, nie skarżę 
się wcale, bo co zobaczyłam, 
to moje. Tyle wdzięku w jed-
nym miejscu nie ma nawet 
na wyborach Miss Universe. 
Piękne, wypielęgnowane  ko-
nie z gracją poruszające się po 
parkurze, amazonki prosto jak 
struna trzymające się w siodle 
i jeszcze łagodna muzyka nie-

nachalnie sącząca się 
z głośników - to była 
uczta dla ducha. Nic 
dziwnego, że aparaty 
szły w ruch, a człon-
kowie Złotoryjskiego 
Klubu Fotografi cz-
nego, jak nigdy, ma-
sowo zbiegli się na 
stadion, bo jak Zło-
toryja Złotoryją, ta-
kiej okazji jeszcze nie 
było. Widowisko za-
chwyciło wszystkich, 
niektórych do tego 
stopnia, że o mały 
włos doszłoby do rę-
koczynów, gdyż jedna 
grupa publiczności 
zasłoniła widok innej 
grupce publiczności, co wyraźnie nie spodobało się 
tej ostatniej. Jednak chyba ekskluzywność sportu i 
wspomniana już siła wdzięku wyhamowały emocje 
oglądających. Potem już wszystko potoczyło się bez-
wypadkowo. Dosłownie – bezwypadkowo, bo choć 

skakanie przez przeszkody to 
sport, w którym o upadki nie-
trudno, do groźnych sytuacji 
na parkurze nie doszło. Co 
prawda konie kilka razy pró-
bowały pozbyć się z grzbietu 
jeźdźca, ale chirurg nie był ni-
komu potrzebny. Co najwyżej 
sędzia musiał wyeliminować 
niepokorne zwierzę, a przy 
okazji jeźdźca, z zawodów. 

Stojąc kilka godzin przy par-
kurze mogłam się przekonać, 
że nie tylko jesteśmy specjali-

stami od uprawiania polityki czy medycy-
ny, ale wszyscy znamy się na koniach i z 
miną profesjonalisty komentujemy prze-
bieg zawodów. Tylu ekspertów w jednym 
miasteczku - zakrawa na cud. To chyba 
efekt ułańskich genów. Nie brakowało 
również malkontentów, dla których par-
kur był niefachowo ustawiony, a trawa za 
zielona. Dobrze, że tego Mateusz Osicki 
nie słyszał, bo mógłby się zrazić i za rok 
nie zorganizować nam kolejnych zawo-
dów. I byłoby szkoda.

A tak na marginesie: dobrze jest, jeśli 

pasję łączy się z zarabianiem pieniędzy, ale jeszcze 
lepiej, kiedy wychodzi się z nią do ludzi. Brawo, 
Mateuszu! 

Iwona Pawłowska: 
Niedawno Złotoryję 
oblegali amatorzy 
maszerowania z kij-
kami. Zorganizowa-
ła pani, jak słysza-
łam, największe na 
świecie zawody nor-
dic walking. Mowa o 
Międzynarodowych 
Mistrzostwach Pol-
ski w Nordic Wal-
king. Jak z perspek-
tywy czasu ocenia 
pani tę imprezę?
Paulina Ruta – Kacz-
marska: Oceniam 
dość dobrze. Oczywi-
ście pojawiły się pewne 
niedociągnięcia, nato-
miast patrząc ogólnie, 
rozpoczynając od promocji a skończywszy na tym, ilu 
zawodników stanęło na mecie, oceniam pozytywnie. 
Nie ukrywamy, że była to największa pod względem 
ilości uczestników tego typu impreza na świecie.
Ilu zawodników stanęło na starcie?
W sumie to były 494 osoby dorosłe i ponad 30 dzie-
ci. Mieliśmy co prawda około 600 zgłoszeń, ale część 
osób nie dojechała, część zapisywała się kilka miesię-
cy wcześniej (nawet w styczniu), ale życie zweryfi ko-
wało ich plany. Teraz postanowiłam uruchomić zapisy 
trochę później. Najpewniej ruszymy z tym od marca. 
Ilość startujących przełożyła się na jakość zawodów?
Mam porównanie do innych imprez tego typu, cho-
ciażby do zawodów, które odbyły się dwa tygodnie 
przed naszymi, w Polanicy. Tam na starcie stanęło 
około 200 osób. Pakiet startowy, czyli to, co zawod-
nik otrzymuje na początku imprezy tam był bardzo 
skromny. U nas każdy dostawał koszulkę oddychającą 
z logotypami, które są dla zawodników bardzo cenne 
(godło polski, logo ministerstwa sportu), w pakiecie 
też były medale (o większej średnicy niż ostatnio wy-
lewane z indywidualnego projektu), statuetki – bar-
dzo oryginalny wzór przedstawiający kijkarza. Pierwsi 
w Polsce takie zrobiliśmy. Ocenić też wypada pozy-
tywnie organizację całej imprezy, począwszy od sani-
tariatów, a skończywszy na pomiarze czasu. Myślę, że 
presti ż imprezy był wysoki i jestem z niej zadowolona.
Jaką opłatę wnosił zawodnik, aby to wszystko 
otrzymać?
40 złotych, a w dniu zawodów 50. O dziesięć złotych 
podnieśliśmy kwotę w stosunku do poprzedniego 
roku, ale np. koszulki były lepszej jakości niż ostatnio.

Ile osób liczył sztab organizacyjny zawodów?
Było to około 20 wolontariuszy oraz organizatorzy i ich 
współpracownicy w liczbie 30 osób. Wszyscy praco-
wali bardzo ciężko. Wolontariusze zgłaszali się z całej 
Polski, z Olsztyna, z Warszawy… Było ich prawie 150. 
Trzeba było przeprowadzać weryfi kację chętnych. Wy-
glądało to tak, że zgłaszający się do Fundacji v4sport 
musieli podać swój życiorys, wykazać się doświad-
czeniem, określić zainteresowania i wskazać miejsce, 
gdzie chcieliby pracować podczas mistrzostw. I na tej 
podstawie dokonałam wyboru. Po zakończeniu za-
wodów mogę powiedzieć, że podziwiam wszystkie te 
osoby, które mi pomagały. Wystarczy przypomnieć so-
bie, jaka była wtedy pogoda. Słońce prażyło, było nie-
samowicie gorąco, a oni w tej temperaturze cały czas 
pracowali. Umowa była taka, że jeśli byli zaangażo-
wani przy imprezie dwa dni, to dostawali kijki, pakiet 
startowy i medale. W ten sposób doceniłam ich wkład.
Nie słyszała pani żadnych krytycznych uwag na te-
mat organizacji czy przebiegu mistrzostw? Do mnie 
dotarły głosy, że impreza zamieniła sie w wyścig 

chartów i amatorzy nie mieli 
żadnych szans na wygraną. 
Skarżono się również na 
łamanie regulaminu przez 
zawodników, którzy pod-
biegali, a jednak nie zostali 
zdyskwalifi kowanie, bo sę-
dzia nie widział naruszenia 
zasad.
To jest właśnie moja bolącz-
ka, ponieważ ciężko mi było 
stworzyć kategorie dla ama-
torów i dla profesjonalistów 
osobno. Jak podzielić zawod-
ników, według jakiego kryte-
rium? Skąd mogę wiedzieć, 
że w kategorii dla amatorów 
nie weźmie udziału profesjo-
nalista, który w ten sposób 
ma ułatwione zadanie i pew-
ne zwycięstwo, bo ściga się 
ze słabszymi? Tacy są ludzie 

i z tym już się 
spotkałam na 
zawodach w 
Austrii, gdzie 
paradoksal-
nie amatorzy 
mieli lepsze 
czasy niż ka-
tegoria profi . 
W Polsce nie 
ma związku 
nordic wal-
king, który 
w yd a wa ł b y 
licencje dla 
profesjonali-
stów i dlate-
go ten pro-
blem istnieje. 
Ja myślałam tak, że ludzie znając swoje 
możliwości wybiorą sobie dystans: na 4 
kilometry pójdą amatorzy, na 8 – śred-
niozaawansowani, a na 16 pójdą same 
„charty”. Miałam taką cichą nadzieję, 
że poprzez nagrody łatwiej dokona się 
klasyfi kacja, bo wartościowsze nagrody 
były za dłuższe dystanse. Jeżeli tak się nie 
stało, to przykre. A jeśli chodzi o sędzio-
wanie, to zrobiłam, co mogłam. Zwerbo-
wałam ludzi zaufanych, którzy znają się na 
rzeczy i potrafi ą wychwycić tzw. fazę lotu, 
czyli moment podbiegania. Może było ich 
za mało. Starałam się tak ich rozmieścić, 
aby jeden z drugim mieli kontakt wzro-

kowy. U nas nie było pustych 
odcinków, ale mogło być tak, 
że sędzia patrzyła na jedne-
go zawodnika, a drugi w tym 
czasie podbiegał. Wszystko 
było nagrywane, były 3 lub 4 
kamery i jest ośmiogodzinny 
fi lm z całych zawodów. Obec-
nie przeglądam ten fi lm, ale 
nawet jeśli wychwycimy naru-
szenie regulaminu, to nagród 
nie odbierzemy, bo w regula-
minie jest zapis, że reklamacje 
są uznawane tylko przez 15 
minut od przybycia na metę.
Mówiła pani, że w mistrzo-
stwach brały również dzieci.
Tak, miały do pokonania dy-
stans na stadionie przy Lu-
belskiej. Mogły iść z kijkami 
lub bez. Były tam maluchy, 
które dopiero co nauczyły 
się chodzić i te szły w to-
warzystwie rodziców. Każ-
dy mały zawodnik również 
dostawał medal, koszulkę, i 
lizaka. A ośmiu pierwszych 
- nagrody. I tu też niestety, 
zdarzały się sytuacje, że ro-
dzice wołali do dzieci: bie-
gnij, będziesz pierwszy.
Taka impreza musiała chyba 
dużo kosztować. Wpisowe 
zawodników zapewne nie 
pokryło kosztów mistrzostw. 
Mieliśmy głównego spon-
sora Benevitę, jak również 
srebrnego sponsora Auta-
ruta Urzędowe Złomowanie 
Pojazdów. Oni wyłożyli pie-
niądze, ale również współfi -
nansowali nas Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Urząd 
Marszałkowski. Napisałam projekty, które pozytywnie 
oceniono i dostałam dotację. Ile w sumie kosztowała 
impreza? Jeszcze wciąż jestem na etapie zliczania, 
ciągle jeszcze spływają faktury, ale myślę, ze będzie 
to koszt 80 – 90 tysięcy. Same koszulki bez nadruków 
kosztowały 15 tysięcy.
Proszę zdradzić, jak się pozyskuje sponsorów na 
taką imprezę?
Mam dużo szczęścia. Nie chodzę od fi rmy do fi rmy, 
chociaż gdybym nie miała dotacji z projektu, to pew-
nie wyglądałoby inaczej. Główny sponsor sam się do 
mnie zgłosił. Zadzwonił  do mnie przedstawiciel Bene-
vity, a ja, przyznam szczerze, nie bardzo wiedziałam, 
z kim rozmawiam. Rozmówca zapytał mnie, czy jego 
fi rma mogłaby coś zasponsorować, więc powiedzia-
łam mu, że 500 złotych mogliby przesłać. Wtedy on 
powiedział mi, żebym nie żartowała, tylko poważnie 
przedstawiła rozsądny kosztorys imprezy, a wtedy bę-
dziemy działać. Chyba im się spodobał mój plan, bo 
już drugi raz z rzędu nas wspierają i przystają na nasze 
warunki. Nie pozostaje mi nic innego, tylko się cieszyć. 

Jest to duże 
ułatwienie. Dla 
mnie sponsor 
nie był jakimś 
głównym pro-
blemem, bo 
wystarczyłyby 
mi pieniądze z 
projektu. Wie-
działam, że tak 
czy inaczej jakoś 
sobie poradzę, 
w najgorszym 
wypadku wyko-
rzystując opłaty 
z a w o d n i kó w. 
Najwyżej im-
preza byłaby 
skromniejsza. 

↑ Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Sylwiusz Godyń

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Iwona Pawłowska

Fot. Małgorzata Godyń

↑ Fot. Robert Pawłowski ↑
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Katarzyna Łuc (Pietroszek) jako MIss LO

Uczennica Aleksandra Karst (Stępień)

Urszula Bednarczyk ze swoją klasą

Iwona Pawłowska (Tokarz) podczas wymiany w NRD

Iwona Pawłowska (Tokarz) - powitanie wiosny

lecz bardzo dziękuje za zaproszenie. W liceum wybu-
chła mała afera, a o naszym wybryku mówiono nawet 
w „Teleexpresie” .

∞
Aleksandra Karst, germanistka, rok ukończenia LO - 
1981
Pamięta Pani swoje pierwsze wagary ? 
Szczerze powiem tak… chodziłam do klasy, gdzie nie 
opłacało się wagarować. Mieliśmy wspaniałą wycho-
wawczynię, ale trzymała nas trochę w ryzach. Na wa-
garach na pewno byliśmy, to było nieuniknione. 
Zdarzało się pani ściągać kiedykolwiek? Tak, zdarzało 
mi się ściągać na języku rosyjskim… Chodziłam do klasy 
matematyczno-fi zycznej, uczyliśmy się języka niemiec-
kiego i rosyjskiego. Ogólnie języki nigdy nie były dla 
mnie problemem, natomiast trudności w języku rosyj-
skimi sprawiał mi „miękki i twardy znak”, na szczęście 
siedziałam w ławce z koleżanką, która była wybitna z 
tego języka, więc nie ukrywam, że na rosyjskim, szcze-
gólnie na dyktandzie, ściągałam.(śmiech) Atmosfera w 
liceum kiedyś różniła się od dzisiejszej? Przyszłam do 
pracy prosto po studiach. W momencie, kiedy wró-
ciłam tutaj, byłam pierwszą „młodą” osobą w gronie 
moich byłych nauczycieli. Na początku wydawało mi 

się, że jest to nie do przebrnięcia. Przez pierwsze trzy 
tygodnie nie wchodziłam do pokoju nauczycielskiego, 
ponieważ strasznie się bałam, nie wiem dlaczego. Czu-
łam respekt przed tym miejscem. Łatwiej było mi się 
zaklimatyzować jako nauczyciel, ponieważ dostałam 
wsparcie od grona pedagogicznego. W szkole kiedyś 
była inna atmosfera, przede wszystkim było mniej klas, 
mniej uczniów. My tak naprawdę wiedzieliśmy, że przy-
chodzimy tutaj, bo koniecznie musimy studiować. Cho-
dziłam do bardzo dobrej klasy. Mieliśmy sześć godzin 
matematyki i cztery fi zyki tygodniowo. Z czego na fi zy-
ce dwie godziny wykładów, a dwie ćwiczeń laborato-
ryjnych. Nie zapomnę nigdy jak raz nie przygotowałam 
się na te ćwiczenia i ze wstydem muszę przyznać-pan 
mi kazał wyjść z tych zajęć razem z koleżanką. Myślę, że 
czuliśmy większy respekt przed nauczyciela-
mi, mieliśmy dla nich więcej szacunku. Pa-
miętam naszą polonistkę. Mieliśmy do niej 
żal, że ciągle musimy się uczyć, lecz później 
do matury byliśmy świetnie przygotowani. 
Jest jeszcze coś, czego do dziś mi brakuje: 
klasy kiedyś były bardziej zgrane. Kiedyś co 
miesiąc organizowaliśmy dyskoteki klasowe. 
Przychodziło się wcześniej, zaciemniało kla-
sę, chłopcy przygotowywali muzykę. Razem 
z klasą złożyliśmy się kiedyś na farby i przez 
weekend malowaliśmy pracownię. Chcieli-
śmy sami coś w tej szkole zmieniać. Bardzo 
miło wracam do tych wspomnień. Było bar-
dzo dużo wyjazdów. Pamiętam, jak w nagro-
dę wyjechaliśmy do Darłówka. Sprzątaliśmy 
ośrodek, później szliśmy na plażę opalać się, 
sprawiało nam to ogromną frajdę. Spotyka-
liśmy się też ze sobą popołudniami, nie było 
tak, że szkoła kojarzyła nam się tylko z na-
uką, ale spędzaliśmy w niej też dużo czasu 
poza zajęciami. Nie mogę powiedzieć, że 
byliśmy przykładną klasą bo tak nie było, 

rozrabialiśmy i  to czasami porządnie. Na 
lekcjach wychowania fi zycznego ciągle py-
skowałyśmy do naszej profesorki, później 
ciągle ją przepraszałyśmy; bardzo wiele od 
nas wymagała. Nie raz po zajęciach wyko-
nywaliśmy „za karę” ćwiczenia, po których 
nie czuło się nóg. Atmosfera w szkole była 
taka bardziej „rodzinna”, byliśmy bardzo 
zgrani, dobrze czuliśmy się w szkole. Jaki 
był Pani ulubiony przedmiot? Do ulubio-
nych przedmiotów należała na pewno 
matematyka i fi zyka, lecz w klasie trzeciej 
moja germanistka wszczepiła mi miłość do 
j. niemieckiego. Na początku chciałam iść 
na Politechnikę Wrocławską, aczkolwiek 
wybrałam j. niemiecki, niemały wpływ 
na to miało zatrudnienie mnie w liceum 
jako tłumacza pomocniczego. I wybrałam 
germanistykę. Czasami są takie momenty,  
gdy żałuję, że nie poszłam na Politechnikę. 
Bałam się jej, zawsze uważałam, że jest 
ona bardziej dla chłopców niż dziewczyn. 

miotem był język niemiecki?
Wbrew pozorom język niemiecki nie był moim ulubio-
nym przedmiotem, choć należał oczywiście do lubia-
nych przeze mnie. Najbardziej lubiłam lekcje języka 
polskiego prowadzone przez panią profesor Barbarę 
Mendochę, która nawet nieciekawą lekturę potrafi ła 
przedstawić w taki sposób, że natychmiast miało się 
ochotę ją przeczytać.
Jakiej pani słuchała wtedy muzyki ?
W czasach liceum słuchałam takich zespołów jak Ge-
nesis, Nirvana, Bon Jovi, Green Day i polski Hey.
Do dziś przechowuję kasety, choć są już prawie zdarte. 
Kiedy chodziłam do liceum, działała szkolna radiola i pod-
czas przerw mogliśmy na korytarzach słuchać muzyki.
Co takiego według pani zmieniło się w  przez te lata w 
liceum ? Czy zmienił się pani stosunek do szkoły ?
 Na pewno zmieniło się wyposażenie techniczne. My 
informatyki uczyliśmy się jeszcze na komputerach 
Amiga, których dziś już chyba nikt nie pamięta. Tylko 
w kilku pracowniach był magnetowid, ksero było dość 
drogie i słabej jakości, a Internetu i komórek wcale 
nie było. W porównaniu z latami dziewięćdziesiątymi 
obecne wyposażenie szkoły jest supernowoczesne. 
Ciekawsza jest teraz oferta profi li klas i zajęć pozalek-
cyjnych. Uczniowie mają więcej możliwości rozwoju 
swoich zainteresowań i umiejętności.
Wydaje mi się  natomiast, że atmosfera szkoły i rela-
cje międzyludzkie tak bardzo się nie zmieniły, mimo że 
uczą się i pracują tu kolejne pokolenia.
 Z upływem czasu zmienia się nasze postrzeganie szko-
ły. Zapomina się to, co było niemiłe, pamięta się rzeczy 
wesołe i przyjemne. Lekcje z najbardziej wymagają-
cymi i „ostrymi” nauczycielami wspomina się teraz z 
uśmiechem, choć kiedyś drżało się na ich widok. Kie-
dy zapytałam rodzinę, jak wspominają nasze liceum, 
usłyszałam od jednej z osób następującą historię. 
Wiele lat temu jeden z nauczycieli, słynący z olbrzy-
mich wymagań i ciętego dowcipu, umieścił na swoim 
biurku kartkę z napisem często wówczas spotykanym 
w sklepach: „PO ODEJŚCIU OD KASY REKLAMACJI NIE 
UWZGLĘDNIA SIĘ”. Miało to odstraszyć uczniów narze-
kających na zbyt trudne pytania i chcących poprawiać 
oceny z odpowiedzi. Ale profesor nie docenił pomysło-
wości swoich uczniów, którzy parę dni później dołożyli 
inną kartkę upolowaną w sklepie: „KLIENT NASZ PAN, 
KLIENT MA ZAWSZE RACJĘ”. Wkrótce obie kartki znik-
nęły i nikt już o nich nie wspominał. 

∞
Anna Rabenda, anglistka, rok ukończenia LO - 1997
Jakie było nasze liceum, kiedy pani była jego uczennicą?
Miałam sympatyczną klasę. Byliśmy zżyci i zawsze zgra-
ni. Myślę, że to dzięki nim wspominam szkołę średnią 
z łezką w oku.
Które wydarzenie z tamtych lat najbardziej zapadło 
Pani w pamięci?
W klasie maturalnej, kiedy zbliżała się studniówka, 
wpadliśmy z moją klasą na pomysł, żeby wysłać zapro-
szenia sławnym osobom. W sumie zaprosiliśmy kilka-
dziesiąt polskich sław, w tym ówczesnego prezydenta 
– Aleksandra Kwaśniewskiego, który ku naszemu za-
skoczeniu jako jedyny odpowiedział na zaproszenie. Do 
szkolnego sekretariatu przyszła korespondencja z Kan-
celarii Prezydenckiej, która wywołała wśród dyrekcji 
ogromne zaskoczenie. Kancelaria w imieniu prezyden-
ta odpisała, iż głowa państwa przez nawał obowiązków 
nie będzie mogła uczestniczyć w naszej studniówce, 

Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi kończy w tym roku 
60 lat. Ten piękny jubileusz skłania na pewno do wielu 

refl eksji, ale przede wszystkim sprzyja wspomnieniom. 
Obecni uczniowie z klas humanistycznych LO wykorzystali 
tę sytuację i przepytali swoich nauczycieli, będących jed-
nocześnie absolwentami liceum przy Kolejowej, jak to on-
giś bywało. Okazało się, że szanowani profesorowie ogól-
niaka nie zawsze byli poważni i zdarzały się im przygody, o 
udział w których nikt by ich nie podejrzewał. 

∞
Urszula Bednarczyk, germanistka – ukończyła LO w 1995 
roku
Zdarzyło się pani chodzić na wagary?
Od czasu do czasu zdarzało się, ale nie za często. Najmi-
lej wspominam ,,wagary’’ na wymianie, gdzie zamiast 
chodzić na zajęcia w szkole partnerskiej, odwiedziłyśmy 
niemieckie sklepy, pełne towarów w Polsce wtedy jeszcze 
niedostępnych.
Którego nauczyciela wspomina 
pani najmilej?
Patrząc z perspektywy czasu mia-
łam raczej fajnych i przyjaznych 
nauczycieli. Miło wspominam lek-
cje matematyki z panią profesor 
Anną Radzicką, która nawet naj-
bardziej opornym humanistom 
potrafi ła wytłumaczyć skompli-
kowane zadania matematyczne. 
Wesoło bywało też na niemieckim 
z panią profesor Wiesławą  Jacak, 
ale najciekawiej i najśmieszniej 
było chyba na języku angielskim 
prowadzonym przez Gareth’a, 
nauczyciela z Wielkiej Brytanii, 
który, nie mówiąc ani słowa po 
polsku, musiał się nieźle nagim-
nastykować, by wytłumaczyć nam 
zasady gramatyczne.
Czy zawsze pani ulubionym przed-

∞
Marcin Rabenda, nauczyciel wychowania fi zycznego, 
LO ukończył w 1994 roku
Jakie zmiany zaszły od czasów, kiedy to Pan uczył się 
w naszym LO ?
Na pewno zmieniła się karda nauczycielska, mamy wy-
remontowane klasy, nowoczesne pracownie kompute-
rowe, wszystko zmierza ku lepszemu.
Pan sam jest obecnie nauczycielem. Jak wspomina Pan 
swoich mentorów?
Bardzo dobrze. Lubiłem bardzo swoja wychowawczynię 
– Alinę Skowrońską, z którą obecnie pracuję. Rozwijała 
nasze zainteresowania, pomagała nam w każdej sferze. 
Wspominam bardzo dobrze niepracującą już panią Jo-
lantę Kielar – nauczycielkę języka polskiego, panią Wie-
sławę Jacak, pana Karola Łąka, który co lekcję swoimi 
doświadczeniami, eksperymentami nas fascynował. 
Zdarzały się Panu wybryki za czasów licealnych? 
Moje wybryki może pomińmy, ale pamiętam, jak z ko-
legami
co lekcję prosiliśmy Pana Karola Łąka, żeby nam opo-
wiedział o swoim pobycie na wczasach w Argentynie. 
I praktycznie dziesięć zajęć pod rząd pokazywał nam 

monety i te same slajdy. 
A jakim był pan uczniem ? 
Raczej zdyscyplinowanym, poukładanym, ale wiado-
mo, że lata młodzieńcze mają swoje 5 minut, trochę 
się rozrabiało, ale kiedy był moment, że trzeba było się 
pouczyć, to człowiek siadał i próbował podołać. 
Czy jako licealista wiedział pan, jaki kierunek studiów 
obrać, co chce robić ? 
Aj, to już wiedziałem w podstawówce. Sport był moją 
wielką pasją. Rozwijałem się pod okiem taty, który był 
tutaj nauczycielem wychowania fi zycznego i jest do 
dziś. I to on mnie zainspirował do tego, abym podjął 
tutaj pracę.

∞
Iwona Pawłowska, polonistka, rok ukończenia LO 
1989
Z jakimi zdarzeniami kojarzy pani swoją naukę w li-
ceum?
Pierwsze dni w liceum pamiętam jak przez mgłę, ale 
w tym wszystkim najbardziej wyraźnie widzę pierwszą 
lekcję polskiego z moją polonistką, wychowawczynią 
i jednocześnie ówczesną wicedyrektorką ogólniaka – 
profesor Zenoną Chołoniewską. Kiedy wyczytywała 
listę obecności, przy moim nazwisku zatrzymała się 
na chwilę i zapytała, a raczej  stwierdziła: Wiesz, że 
jesteś moją wnuczką. Poczułam pewien dysonans po-
znawczy, ponieważ dobrze znałam swoje dwie babcie 
i żadna z nich nie przypominała pani Chołoniewskiej. 
Jednak byłam na tyle przestraszona całą sytuacja i 
spłoszona nową szkołą, że nie zapytałam, o co chodzi 
(wtedy uczeń czuł respekt przed nauczycielem).  Do-
piero po paru dniach wyjaśniła się cała sprawa. Wtedy 
sama polonistka objaśniła mi, że jest uprawniona do 
nazywania mnie wnuczką, ponieważ dwie dekady wcze-

śniej była wychowawczynią mojego 
ojca. W ten sposób rodzina powiększy-
ła mi się o nową babcię. 
Jak pani wspomina swoją polonistkę?
Pani Chołoniewska to niezwykle ele-
gancka i dystyngowana kobieta. Do 
dziś pamiętam jej krwistoczerwone 
paznokcie i starannie ułożone kru-
czoczarne włosy. I jeszcze kresową 
wymowę z dźwięcznym „h” . Na dyk-
tandach mieliśmy ułatwione zadanie, 
bo zawsze wiedzieliśmy, kiedy zapisać 
„ch” a kiedy „h”. Cenię moją licealną 
wychowawczynię za ogromny dystans 
do samej siebie i rzadko spotykaną 
autoironię. Pamiętam, jak pojecha-
łam z nią na olimpiadę polonistyczną 
do Wrocławia. W przeddzień zawo-
dów p. Chołoniewska zabrała mnie 
do restauracji na obiad. To chyba była 
Piwnica Świdnicka. Wówczas, a było 
to 23 lata temu, byłam strasznym 
niejadkiem. Dodatkowo stres przed 
olimpiadą sprawił, że nic nie mogłam 
przełknąć z tego, co miałam na talerzu 
(leżał tam ogromny kotlet schabowy). 
Wtedy moja polonistka uciekła się do 
szantażu i powiedziała: Iwona, jeśli 
nie zjesz tego kotleta, to będziesz cho-
dzić do szkoły w tym, co ja teraz robię 
na drutach. No i cóż mogłam uczynić 
w sytuacji, kiedy dziergana przez nią 
czerwona kamizelka była okrutnie 
brzydka i nieforemna? Bez słowa 
skargi wcisnęłam w siebie ten kotlet. 
To była dopiero skuteczna perswazja! 
Nasza polonistka miała ogromny po-
słuch wśród swoich uczniów. Potrafi -
ła przyjść na lekcję i zakomunikować: 
Iwona na jutro musisz dostarczyć 
cztery wiersze na konkurs.
Na nic były moje tłumaczenia: pani profesor, ale ja nie 
mam żadnych wierszy. Jak p. Chołoniewska rzekła, tak 
miało być. Siadałam zatem wieczorem przy biurku i 
tworzyłam poezję. Rodzice się śmiali, że piszę produk-
cyjniaki. Ale bez fałszywej skromności muszę przyznać, 

że za te produkcyjniaki zazwyczaj zbierałam na-
grody. Raz nawet jako obiecująca poetka byłam 
bohaterką audycji radiowej i zdarzyło mi się 
udzielać wywiadu w TV. Lokalnej, niestety. Po 
skończeniu liceum jakoś przeszła mi poetycka 
choroba. Zabrakło pewnie motywacji ze strony 
polonistki :) 

∞
Katarzyna Łuc, nauczycielka wychowania fi -
zycznego, rok ukończenia LO - 1986
Z sentymentem myśli pani o czasach licealnych?
Oczywiście. Liceum wspominam najmilej z cza-
sów mojej edukacji. Chodziłam do klasy spor-
towej, w klasie maturalnej było nas zaledwie 
jedenastu. Najmilej wspominam liczne obozy 
sportowe, na które jeździliśmy nawet trzy razy 
w roku szkolnym.
Jakich zdarzeń, sytuacji nigdy Pani nie zapomni?
Kiedy byłam w trzeciej  klasie, w naszej szkole 
odbył się konkurs piękności (w Polsce wówczas 
nastała moda na podobnego rodzaju wybory). 
Jury składało się oczywiście z samych chłopców, 

którzy głosowali na dziewczęta. Uzyskałam największą 
ilość głosów i zostałam „Miss Ogólniaka’85”. 
Pamiętam również moją studniówkę. W tamtych cza-
sach wszystkie dziewczęta musiały być ubrane na ga-
lowo: obowiązkowa biała bluzka i czarna spódnica. Nie 
do pomyślenia było założenie wieczorowej sukienki, 
jak jest dziś. Jedna z moich koleżanek zamiast śnieżno-
białej koszuli włożyła niebieską, za co wylądowała na 
dywaniku u dyrekcji. 

∞
Beata Franczak, polonistka, rok ukończenia LO – 1992
Do Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi uczęszczałam w 
latach 1988-1992. Wtedy to powstała klasa o bardzo cieka-
wym profi lu – pedagogicznym. Od dzieciństwa wiedziałam, 
że zwiążę swoją przyszłość z pedagogiką. 
Bardzo miło wspominam licealne lata. Moja klasa była spe-
cyfi czna – typowe humanistki z jednym, a po pewnym cza-
sie dwoma humanistami. Dwa lata temu zorganizowaliśmy 
spotkanie klasowe. Z niektórymi rówieśnikami ze szkoły 
średniej do tej pory utrzymuję kontakt. 

Obecna pani dyrektor Barbara Mendocha była moją wy-
chowawczynią, wtedy to zaczynała pracę w naszym li-
ceum. Moimi ulubionymi nauczycielami była pani Anna 
Radzicka, nauczycielka matematyki oraz pan Szewczak – 
nauczyciel fi zyki.
Jako studentka odbywałam praktyki w naszym liceum.  
Pracę w szkolnictwie rozpoczęłam w Zespole Szkół Zawo-
dowych, a następnie w Gimnazjum nr 1. Z naszą szkołą na 
stałe związałam się od września 2000 roku. 
Byłam zdyscyplinowaną uczennicą. Jednak pewnego dnia 
przed lekcją historii moja koleżanka Agnieszka mówi:
- Nic nie umiem! Chodź idziemy z lekcji!
- Ale jak to?! My? Przecież nigdy nie chodziłyśmy na wa-
gary.
Po chwili opuściłyśmy teren szkoły…

∞
Tomasz Szymaniak, historyk, LO ukończył w 1999 roku
Jak wspomina Pan swoje licealne lata spędzone w naszej 
szkole ?
Chodziłem przede wszystkim do liceum czteroletniego, 
więc było zupełnie inaczej niż teraz. Znajomości i przy-
jaźnie moim zdaniem były trwalsze, ludzie się bardziej 
zżywali ze sobą przez te cztery lata. Ogólnie bardzo miło 
wspominam szkolne lata oraz nauczycieli, z większością 
których przyszło mi teraz współpracować, co też jest bar-
dzo sympatyczne.
Dużo zmian nastąpiło po tamtym okresie ?
Uważam, że bardzo dużo się zmieniło. Przede wszystkim 
młodzież mentalnie jest zupełnie inna, niż za moich cza-
sów. Jest bardziej bezpośrednia, ale nie wiem do końca, 
czy jest tak bardzo ambitna, jak my byliśmy kiedyś. Oczy-
wiście nie wszyscy, ale większości osób. Brak im takich, jak 
by to powiedzieć..... aspiracji ? Za moich czasów, w więk-
szości wiedzieliśmy, co będziemy robić w życiu, mieliśmy 
sprecyzowane plany, a teraz niestety nawet w klasie ma-
turalnej młodzież nie ma pomysłów na swoją przyszłość.
Poza tym „do przodu” poszła technika. Telefony komórkowe 
miało dwóch kolegów w klasie, i były to dosyć wielkie „cegły”. 
Internet, itd. to wszystko jest teraz bardziej dostępne, niż kie-
dyś.
Jeżeli chodzi o naukę - na pewno mieliśmy jej więcej niż 
Wy, ograniczono teraz wiele lektur. W każdym razie szcze-
rze mówiąc- to nie to, że chcę sie komuś przypodobać, ale 
uważam, że w naszym liceum jest fajna młodzież. 
Pamięta Pan swoich profesorów ze szkolnych lat ? Wzoru-
je sie Pan na którymś z nich?
Oczywiście, że pamiętam. Bardzo miło wspominam lekcję 
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Magdalena Karbowiak (Misztur) na imieninach klasy

Matura 1986 - Katarzyna Łuc (Pietroszek) Barbara Pawłowska ze swoją klasą

Aleksander Pecyna: Już od 
początku można było do-
strzec, że Kacper ma silną 
osobowość. Jasno przedstawiał 
swoje racje i zdecydowanie bro-
nił swojego zdania. Miał wiele pasji, 
mnóstwo znajomych i bardzo ciekawe 
życie. Dał się poznać jako inicjator i spraw-
ny organizator wielu przedsięwzięć w szkole. Po 
ukończeniu liceum studiował pedagogikę i praco-
wał w jerzmanickim poprawczaku z trudną młodzie-
żą. Jednak powołanie było silniejsze.
Kacper Radzki: do pilnych uczniów nie należałem, 
po prostu – ze wszystkim było mi po drodze, w gło-
wie kłębiły się plany: liceum, studia… Do ogólniaka 
przyszedłem z zamiarem wstąpienia do seminarium 
duchownego. Plan ten przez okres szkoły zmieniał 
się, ale ostatecznie został zrealizowany.
Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, którego na-
uczyciela lubiłem, odpowiedziałbym - mojego wy-
chowawcę, jednak z upływem lat uważam, że całe 
grono pedagogiczne.
Ubieraliśmy się swobodnie, jednak obowiązywał 
identyfi kator ze zdjęciem i personaliami. Przedmio-
tów było wiele, na każdy trzeba się było przygotować, 
ale do moich ulubionych należały: biologia, język pol-
ski, geografi a. Wtedy nie podejmowałem nauki przez 
pryzmat planowanych studiów. Przyznaję się: nie 
brałem czynnego udziały w życiu sportowym szko-
ły, ale poza szkołą uprawiałem Ju Jitsu. Klasę wspo-
minam mile, przyjaźń przeplatała się z rywalizacją, 
z pewnością te obydwa elementy były nieodzow-
ne. Gdybym miał ułożyć listę obecności w dzienni-
ku, zrobiłbym to bez trudu. Pamiętam wszystkich. 
Najwięcej łączyło mnie z ówczesnym samorządem 
uczniowskim (Tomek Polakiewicz, Mietek Trzciński, 
Wojtek Baliński, Iwona Tyc, Justyna Oziębłowska, 
Janek Matecki, Ania Bryłkowska i ja) Do najbardziej 
karkołomnych przedsięwzięć, ze szczególnym udzia-
łem Tomka, Mietka i moim, było wyprowadzenie 
całej szkoły na wagary (tak, wagary!) -  jako wyraz 
protestu przeciwko niedotrzymaniu przez dyrekcję 
obietnic złożonych przy okazji zmiany ogrzewania, 
a których konsekwencją były niskie temperatury 
w salach w całej szkole. Były to dobre czasy dla sa-
morządu tym bardziej, że moja klasa tworzyła cały 
SU. Wydawaliśmy dwutygodnik WIZJER (kosztował 
1000 zł), redaktorem naczelnym był Tomek Polakie-
wicz a zastępcą Magda Mierzwa. Pomagali im Mirek 
Gładkojć, Mietek Trzciński, Paweł Hutyra, a ja robi-
łem skład komputerowy.
Reporterka „Echa” dotarła do archiwalnych nume-
rów Wizjera. Tematyka była różna, na przykład w 1 
numerze (1993 r.) czytamy w rubryce „Nasze wieści”: 
Wywiad z profesorem Andrzejem Frąckiewiczem. 
jest też krótka relacja na temat pożaru sali gimna-
stycznej OSW, „Luźne strony”: Z gwary uczniowskiej 
wzięte, oświadczyny matematyka, „Rozrywka dla 
umysłu”: krzyżówka, sport, muzyka, ogłoszenia (za 
których treść redakcja nie odpowiadała). 
Kacper Radzki: Prowadziliśmy punkt ksero, brali-
śmy udział w radach pedagogicznych w charakterze 
obserwatorów, prowadziliśmy radiowęzeł, organi-
zowaliśmy dyskoteki, byliśmy posłami Parlamentu 
Uczniowskiego Województwa Legnickiego. Pamię-
tam wszystkie wycieczki, które były bardzo udane, 
jednak niektórych sekretów nie można zdradzać 
nawet po latach.
A studniówka?

z panią profesor Bielecką. Uważam że była wspania-
łą humanistką, bardzo dobrze uczyła.
A czy się na kimś wzoruję? Nie. Wiecie, że jestem.. 
oryginalny.

∞
Jolanta Zarębska, polonistka, ukończyła LO w 1978 
roku
Jak wspomina Pani lata spędzone w liceum?
Jako uczennica byłam niezwykle aktywna. Rozrabia-
łam strasznie. Właściwie niczego nie żałuję. Może 
jedynie tego, że się nie zorientowałam w trzeciej 
klasie, że kończy mi się PO i na świadectwie matu-
ralnym mam tróję, a przecież bardzo lubiłam ten 
przedmiot i byłam w stanie się go nauczyć, ale mi 
to umknęło. Może dlatego, że stanowiliśmy klasę 
(właściwie stanowiłyśmy), bo to była babska klasa, 
mocno aktywną, rozrabiającą i dlatego nauka „z 
każdego” przedmiotu była mniej ważna. Wybrałam 
polski, muzykę, i w tym wytrwałam. Gdybym mogła 
cofnąć czas,  na pewno bardziej bym się skupiła na 
nauce „michałków”.
Były jakieś pierwsze miłości? Zauroczenia?
Taka miłość w szkole mi się nie zdarzyła, ale oczy-
wiście fascynacje, może nie tyle urodą, co osobo-
wością,  czy talentami kolegów, to tak. Bardzo mile 
wspominam wszystkich moich kolegów, akompa-
niatorów. Miałam zwyczaj tworzenia duetów, kiedy 
śpiewałam w szkole poezję. Byli to pianiści i gitarzy-
ści. Najmilej wspominam (i to taka moja fascynacja, 
tak jak mówiłam, nie miłość, ale naprawdę wielkie, 
wielkie zauroczenie, to Mirek Górny - doskonały gi-
tarzysta i Zdzisiu Byczko, który cudnie grał na piani-
nie. Wyśpiewywaliśmy prócz poezji śpiewanej takie 
hiciory, jak  „Schody do nieba”, przeboje węgier-
skich grup bardzo wówczas topowych, śpiewałam 
piosenki Faridy, Roberty Flack, pisaliśmy własne. 
Zdradzi nam pani, jak się bawiła na swojej stud-
niówce? Ma pani miłe wspomnienia?
Tak. Przede wszystkim – miałam zaszczyt w pierw-
szej parze z dyrektorem tańczyć poloneza! Wspo-
mnienia – cudne, z przesłaniem: Uparłam się, że 
pójdę na studniówkę z bardzo przystojnym męż-
czyzną. Nie miałam wtedy chłopca, więc poszłam z 
kolegą, którego mało znałam. Niezwykle przystojna 
besti a.  Około godziny 21:00 nie „nadawał się do 
użytku”. Odprowadziłam faceta na alejki, posadzi-
łam na ławce i wróciłam na bal do szkoły. Bawiłam 
się świetnie z gronem pedagogicznym, koleżankami 
i kolegami z klasy. Obiecałam sobie, że będę zawsze 
moim uczennicom powtarzać: „jeśli twój partner 
przychodzi na studniówkę, żeby się napić, to lepiej 
idź sama”.
Jak ocenia Pani atmosferę, która panowała w szkole 
kiedyś, a dziś?
Jest różnica: Podlegaliśmy rygorom. Dzisiaj wam się 
nie mieści w głowie że np. przed szkołą może stać 
dyrektor i sprawdzać, czy masz przyszytą do płasz-
czyka tarczę. Musieliśmy chodzić w mundurkach. 
Nie było tak dużej sali gimnastycznej, więc część 
zajęć odbywała się na korytarzach. Zupełnie nor-
malne było, że w trakcie lekcji słychać było, jak po 
schodach biegnie tabun młodzieży, albo profesorka 
wychowania fi zycznego głośno rzuca komendy „wy-
żej nogi”. Ale nie narzekaliśmy na tę dyscyplinę, 
bo w zamian zdarzały się takie atrakcje, jak wykop-

ki. Klasami zbieraliśmy ziemniaki, 
śpiewając i rozrabiając, a do domu 
wracaliśmy pachnący dymem z 
ogniska, bo na koniec musiało się 
przecież odbyć pieczenie ziemnia-
ków. Oczywiście jechaliśmy na pola 
za miastem ciężarówkami, na przy-
czepach ciągników. Z uśmiechem 
wspominam także cykliczny rajd 
„Wielisławka”, mocno edukacyjny, 
ale też radosny i rozśpiewany. Co 
najmniej raz w miesiącu nasz Sa-
morząd Uczniowski urządzał w piw-
nicy dawnego internatu dyskoteki. 
Pomagał nam w tym nasz nowy hi-
storyk, niewiele od nas starszy prof. 
Gorzkowski. Dyrektor B. Maciejak 
bardzo dbał, by nam zrekompen-
sować codzienną dyscyplinę. Oj, 
działo się! Cudownie wspominam 

lekcje z prof. Rydzikiem. Dzięki niemu babska klasa 
humanistyczna nie miała problemów ze zrozumie-
niem matematyki. Bardzo bałyśmy się fi zyki z prof. 
B. Szewczykiem, jak się na koniec okazało, zupełnie 
niepotrzebnie, bo przejawił wobec nas wrażliwość i 
dobroć, podobnie jak geograf – prof. A. Frąckiewicz. 
Przygotowania do Olimpiady Literatury odbywały 
się w domu naszej polonistki, i otrzymałam wów-
czas lekcje prawdziwej fi lologii. Herbatę i ciasteczka 
przygotowywał nam mąż pani profesor – wówczas 
jeden z dyrektorów liceum, prof. T. Kopczak. Kiedy 
już po I etapie olimpiady we Wrocławiu „drużyna” 
profesorki Teresy Kopczak awansowała sporą grupą 
do następnego etapu, prof. Uniwersytetu M. Inglot 
uroczyście, wobec wszystkich uczestników i ich na-
uczycieli, wręczył naszej polonistce wielki bukiet róż 
z gratulacjami i podziękowaniem za to, że rokrocznie 
„przywozi” mocną ekipę. Byłam wówczas szczerze 
dumna i wzruszona. 

∞
Małgorzata Wróbel, nauczycielka chemii, rok 
ukończenia LO – 1985
Zdarza się Pani wspominać czasy szkoły?
Czasy szkolne jeszcze się dla mnie nie skończyły i ra-
czej nie wspominam przeszłości, może jeszcze na to 
za wcześnie?
Co z perspektywy lat zmieniło się w naszej szkole?
Szkoła wypiękniała, złagodziła nieco swój wize-
runek, zmieniła się kadra, jest bardziej przyjazna 
uczniom.
A czy nasze liceum w jakiś sposób pomogło Pani roz-
winąć swoje zainteresowania?
Myślę, że szkoła utwierdziła mnie w przekonaniu, 
że  chcę studiować na kierunkach przyrodniczych 
i podjęłam decyzję o wyborze uczelni  - Akademia 
Rolnicza we Wrocławiu ( od kilku lat Uniwersytet 
Przyrodniczy ). Moim marzeniem od zawsze była 
weterynaria. Zniechęcono mnie jednak argumen-
tując, że nie jest to łatwy zawód, tym bardziej dla 
dziewczyny… Dzisiaj z pewnością nie słuchałabym 
rad innych. Na szczęście fascynował mnie bardzo 
kierunek, który wybrałam i studia, choć ciężkie i 
pracowite, spełniły moje oczekiwania.
Jakich przedmiotów lubiła się Pani uczyć, czy były 
takie, za którymi Pani nie przepadała?
Lubiłam zarówno przedmioty humanistyczne, szcze-

gólnie język polski i język niemiecki, a ze ścisłych - 
biologię, chemię, matematykę, a także plastykę.
Miała Pani jakieś szkolne przezwisko?
Miałam bardzo miłe przezwisko: Wróbelek, przywią-
załam się do niego i odbierałam jako wyraz sympati i.
Dziś jest Pani nauczycielką. Czy patrzy Pani na 
uczniów przez pryzmat swoich szkolnych doświad-
czeń?
Staram się służyć uczniom wiedzą i pomocą, może 
nie zawsze wychodzi, są sukcesy i porażki, ale to jest 
już chyba wpisane w nasz zawód. Czasem trudno mi 
zrozumieć niskie ambicje uczniów, chyba zmieniły 
się czasy.
Obowiązki związane z pracą zapewne pochłaniają 
ogromną większość Pani czasu. Czy mimo to, znaj-
duje Pani chwile na aktywny wypoczynek, rozwija-
nie swoich pasji?
Moją pasją od kilku lat jest fotografowanie, zwłasz-
cza przyrody, są to cudowne chwile spędzone w 
lesie, na polu, w górach, nad morzem. Zachwycają 
mnie nie tylko piękne, polskie krajobrazy, których 
często nie doceniamy, ale także fauną i fl orą w skali 
makro.

∞
Magdalena Karbowiak – matematyczka, ukończyła 
LO w 1991 roku
Oprócz nauki najbardziej w pamięci zapisały się 
przyjaźnie, miłości, wspólne zabawy, wycieczki 
oraz nauczyciele, którzy wiernie wspierali swoich 
uczniów. 
Pani Magdalena Krabowiak najchętniej opowiada 
m.in. o Pani prof. Małgorzacie Zielińskiej, nauczy-
cielce chemii oraz wychowawcy klasy biologiczno-
chemicznej, do której uczęszczała. Zawsze pomaga-
ła rozwiązywać problemy, chętnie tłumaczyła treści 

przedmiotu, którego uczyła i inten-
sywnie uczestniczyła w 
życiu klasy. Pani prof. 
Anna Radzicka wykazy-
wała niezwykłe zamiło-
wanie do matematyki, 
dzięki czemu przedmiot 
ten był o wiele bardziej 
zrozumiały. Pani prof. 
Zenona Chołoniewska , 
oprócz materiału zwią-
zanego  z językiem pol-
skim, nauczyła odpo-
wiedniego zachowania 
się w wielu sytuacjach. 
Danuta Kwaśniak to 
znowu wrażliwa i 
bardzo wyrozumiała 
nauczycielka języka 
niemieckiego, u której 
zawsze panowała przy-

jazna atmosfera  na lekcji, dzięki czemu łatwiej było 
zrozumieć ten język. 
Klasa, do której uczęszczała pani Magdalena Kar-
bowiak była bardzo zgrana i zżyta ze sobą, przez 
co wspólnie organizowali wiele zabaw i wycieczek. 
Jedną z nich były „Imieniny klasy”, na które ucznio-
wie przebrali się w wypożyczone stroje. Dzień ten 
zaczął się uroczystym apelem, po którym wszyscy 
udali się na mały poczęstunek. Pamiątką uwiecznia-
jącą przebranych uczniów jest wspólna fotografi a. 
Kolejną mile wspominaną chwilą jest wycieczka do 
Kotliny Kłodzkiej. Wiąże się z nią dość śmieszna hi-
storia. Podczas jednego ze spacerów opiekun klasy 
zgubił w śniegu ślubną obrączkę. Przejęci tym fak-
tem uczniowie zorganizowali poszukiwania, dzięki 
czemu  udało się ją odnaleźć. Rocznik  Magdaleny 
Karbowiak po raz pierwszy w historii szkoły zrobił 
studniówkę poza jej murami. Odbyła się ona w Zło-
toryjskim Ośrodku Kultury. Dzięki rodzicom i gronu 
pedagogicznemu chętnie wspomina się okres ostat-
nich miesięcy szkoły.  Po ciężkich egzaminach matu-
ralnych  klasa biologiczno-chemiczna, chcąc spędzić 
ostatnie wspólne chwile, relaksowała się w takich 
miejscach jak „Swatka” , „Kalipso”, „Hotelowa” .

∞
Barbara Pawłowska, nauczycielka matematyki, rok 
ukończenia LO - 1988
Czym się różniło „pani liceum” od tego dzisiejszego?

Kac-
p e r 
R a d z k i : 
Bal odbył się w 
sali szkolnej. O trzeciej nad ranem zabrakło prądu 
i już do rana nie powrócił. Pamiętam, że od muzy-
ków zespołu muzycznego przejęliśmy instrumenty. 
Bawiliśmy się świetnie. Potem matura, egzaminy. 
Wybrałem język polski, język angielski, biologię. Tra-
fi liśmy na wizytację z kuratorium, więc było trochę 
stresująco. Przecieków nie było! Maturę zdaliśmy 
wszyscy. Czy zmieniłbym coś w swojej szkole? Nic, 
zdecydowanie nic! Do dnia dzisiejszego utrzymuję 
żywe kontakty z niektórymi kolegami. Nie mogę nie 
wspomnieć o życzliwości sekretariatu trwającej do 
dziś.
Aleksander Pecyna: Byłem początkującym nauczy-
cielem, wspólnie rozpoczęliśmy start.  Oni, jako 
uczniowie LO, a ja jako wychowawca. W grupie byli 
bardzo zgrani, przejawiali talenty organizatorskie. 
Wystarczyło tylko wspomnieć o wycieczce, a wszyst-
ko było zorganizowane w najmniejszym szczególe. 
Jeździliśmy pociągami, autobusami podmiejskimi, 
tramwajami lub pokonywaliśmy trasy pieszo. Po-
trafi liśmy na przykład przejść z bazy w Złotym Po-
toku pod Gryfowem do zamku Czocha i z powro-
tem. Fakt, po powrocie zmęczeni marzyliśmy tylko 
o posiłku i odpoczynku. Ale i wtedy potrafi li mnie 
zaskoczyć. Usłyszałem hałas obok domku, w którym 
odpoczywałem. A to moi chłopcy grali w piłkę nożną 
w basenie bez wody! Kolejne wspomnienie to zwie-
dzanie Muzeum Poczty, gdy nagle na błyszczącym 
parkiecie rozsypały się setki małych słodkich grosz-
ków. Innym razem, w środku nocy, ktoś postanowił 
rozegrać pojedynek zabytkowymi szachami - goniec 
gonił wieżę,  skoczek szykował się do skoku, tyle że 
pojedynek odbywał się na podłodze. Dobrze, że tych 
scen nie widział właściciel pensjonatu, zapalony sza-
chista i kolekcjoner.
 Uczniowska bierność była im całkiem obca. Wymy-
ślili, że Samorząd Uczniowski będzie się składał wy-
łącznie z osób z ich klasy. I tak się stało. Byli konse-
kwentni. Zanim wybrali się na rozmowę z dyrekcją, 
dobrze się do niej przygotowali, prawa ucznia znali 
jak własną kieszeń. Wiele razy rozmowy kończyły 
się sukcesem lub, co najmniej kompromisowym roz-
wiązaniem.
A studniówka? To była pamiętna „ciemna studniów-
ka” nazwana tak z powodu awarii prądu. Pamiętam, 
jak sami śpiewali melodię walczyka i tańczyli w jego 
rytmie. W ten sposób zabawa trwała aż do usunię-
cia usterki, a potem bal trwał do rana. 
Do dziś mam kontakt z moimi dorosłymi absolwen-
tami i śledzę, jak poukładali sobie w życiu. Jedni pra-
cują w wybranych zawodach, drudzy wyemigrowali, 
jeszcze inni prowadzą własne biznesy, a Kacper zo-
stał księdzem.
   Jana Kałuża

Szkoła w latach 80. wyglądała inaczej. Obowiązywa-
ło nas więcej nakazów niż praw. W pierwszej klasie 
mieliśmy obowiązek noszenia mundurków. Jako, 
że trudno było dostać te mundurki, jedna z mam 
załatwiła belę materiału, która została podzielona 
i każdy uszył sobie właściwy strój. Mieliśmy także 
obowiązek noszenia tarcz, zarówno na mundurkach, 
jak i na kurtkach. Później zniesiono ten wymóg, co 
przyjęliśmy z radością. Wtedy zrobiło się naprawdę 
kolorowo. 
Była większa dyscyplina? 
W każdy poniedziałek dyrektor szkoły sprawdzał na 
pierwszej lekcji uczennicom paznokcie, gdyż obo-
wiązywał całkowity zakaz ich malowania. Dotyczyło 
to również makijażu. Do dziś pamiętam, jak moja 
koleżanka musiała zimną wodą zmywać tusz do rzęs. 
Nasz wychowawca - prof. Szewczyk poinformował 
nas na pierwszej godzinie wychowawczej, iż może-
my przebywać poza domem bez opieki dorosłych 
tylko do 21 w lecie, a do 20 w zimie. Były tzw. trój-
ki klasowe, które sprawdzały przestrzeganie zasad 
przez uczniów. 
To dość surowe reguły? 
O tak. Mieliśmy również obowiązek dbać o czystość 
terenu szkolnego. Każda klasa miała przydzieloną 
część, np. park. Na zastępstwach każdy dostawał 
grabie i szliśmy sprzątać. Dzisiejszy park nie jest tak 
piękny i czysty jat ten „nasz”. Ale pamiętam, że tak 
jak każdy otrzymywał grabie do sprzątania, tak rów-
nież w szkole były dla każdego narty biegówki, z któ-
rych korzystaliśmy na lekcji w-f. 
Jaka była pani klasa?

Moja klasa była zespołem zgranym (do dziś się 
chętnie ze sobą spotykamy). Było nas niewielu. 
Cały rocznik liczył sobie chyba 50 osób. Wszyscy w 
szkole znaliśmy się. Dobrze czuliśmy się w swoim 
towarzystwie, umieliśmy także wspólnie pracować. 
Pamiętam, jak nasi chłopcy co roku organizowali w 
szkole wybory miss. Korzystając z radiowęzła szkol-
nego stworzyliśmy też listę przebojów, dzięki czemu 
przerwy były atrakcyjniejsze.
Część moich wspomnień została zatarta w wyniku 
zmiany statusu z ucznia na nauczyciela LO. 

∞
Fenomenem na skalę kraju jest pewnie fakt, że na 
30 zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym 
nauczycieli, 18 jest absolwentami tej szkoły. Jak 
widać, uczniowie chętnie tu wracają. Jest w tym 
jakaś magia. I dowód na to, że w ogólniaku nie jest 
źle :)

Ze swoimi nauczycielami rozmawiali: Kinga Burzyń-
ska, Rafał Kozłowski, Aleksandra Sobol, Aleksandra 
Kowalewska, Katarzyna Traczyk, Barbara Skorup-
ska, Martyna Cetera, Patrycja Matuszewska, Ange-
lika Wnęk, Ewelina Wójcik, Katarzyna Bielska, Ilona 
Stańczyk, Karolina Łuc, Magdalena Rokita
 Opracowała Iwona Pawłowska
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Autorka tekstu z pomysłodawcą Gliniady 
Bogdanem Nowakiem fot. Tomasz Gołba

Rozmowa z Ryszardem Zbrzyznym, posłem, kandy-
datem na posła RP, przewodniczącym Związku Za-
wodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego:
Od wielu lat patronuje pan różnym imprezom spor-
towym. Przykładem niech będzie Międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej w Olszanicy czy też niedawno 
rozegrane Otwarte Mistrzostwa w Tenisie Ziem-
nym w Złotoryi. Wspiera pan również Koła Gospo-
dyń Wiejskich i szkoły naszego regionu. Nie są to 
raczej środowiska skupiające członków Związku 
Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedzio-
wego, którego jest pan przewodniczącym. W tej 
sytuacji nie sposób zadać pytania o motywy takiej 
aktywności.
W tych przypadkach nie występuję w roli lidera 
związkowego, ale posła ziemi dolnośląskiej. Tam, 
gdzie jest to możliwe, staram się pomóc. Zwłaszcza 
tym lokalnym społecznościom, które nie tylko ocze-
kują na wsparcie, ale same starają się zmieniać na 
lepsze swoją rzeczywistość. Przykładem niech bę-
dzie klub sportowy w Olszanicy. Tam boisko i całe 
zaplecze ludzie wyremontowali i unowocześnili w 
znacznym stopniu w oparciu o swoją własną pracę. 
Moja pomoc polegała 
na zakupie materia-
łów, sprzętu sporto-
wego czy też strojów 
piłkarskich. Również 
bardzo sobie cenię współpracę ze Złotoryjskim To-
warzystwem Tenisowym. Od wielu lat obserwuję i 
podziwiam dokonania tego klubu. Już po raz ósmy 
miałem zaszczyt patronować Otwartym Mistrzo-
stwom Zagłębia Miedziowego które rozegrano na 
początku września. Muszę przyznać, że jestem pod 
wrażeniem zaangażowania zarówno działaczy jak i 
zawodników. To przekłada się na wyniki sportowe 
oraz doskonałe efekty pracy szkoleniowej i wycho-
wawczej z młodzieżą. Upowszechnianie idei sportu 
wśród młodego pokolenia to wartość , która powin-
na być wspierana. 
Już niektórzy się śmieją, że większość drużyn pił-
karskich z naszego regionu występuje na meczach 
w koszulkach z pana nazwiskiem na plecach. 
Dla mnie to powód do dumy, że tylu wspaniałych 
młodych ludzi je nosi. Mam świadomość, że to, co 
robię, jest niewystarczające. Oni zasługują na zdecy-
dowanie więcej. Na miejsca pracy i perspektywę na 
przyszłość. Do tego potrzebne są jednak rozwiąza-
nia systemowe i inwestycje w całym regionie. Mam 
tu na myśli rozwój przemysłu wydobywczego oraz 
turystycznego. Te pojęcia nie muszą być sobie prze-
ciwstawne. Pogórze Kaczawskie natura wyjątkowo 
hojnie wyposażyła zarówno w różnorodne surow-
ce mineralne, jak i bardzo atrakcyjne tereny rekre-
acyjne. Nie brak też zabytków o ogromnej wartości 
historycznej. Niektóre kościoły pochodzące jeszcze 
z czasów romańskich to przecież unikaty na skalę 
światową. Nie brak niespotykanych formacji geo-
logicznych. Wszystkie te atuty powinny być wyko-
rzystane. Oczywiście bez odpowiednich nakładów 
fi nansowych niewiele się w tym zakresie uda zrobić. 
O to trudno jest w dzisiejszych czasach. Nawet tak 
bogata fi rma jak KGHM prawie w ogóle się nie in-
teresuje naszym regionem. 
Ubolewam nad tym, że Polska Miedź już wiele lat 
temu odwróciła się plecami od Starego Zagłębia. 
Przecież podwaliny potęgi tej fi rmy tworzyli przed 
laty mieszkańcy między innymi powiatów: złotoryj-
skiego, bolesławickiego czy też jaworskiego. To z tych 
okolic pochodziła większość pracowników pierw-
szych kopalni. Dzisiaj to już historia, która wymaga 
pielęgnacji i ochrony przed zapomnieniem. Złotoryj-
skie Towarzystwo Tradycji Górniczych powinno mieć 

Glinoludy to istoty, które mieszkają w Bolesławcu, 
ale chętnie też zwiedzają świat. Powstały pew-

nego dnia z glinki, która służy do produkcji słynnej 
ceramiki bolesławieckiej. Ty też możesz zostać Glino-
ludem – bo wszyscy jesteśmy z tej samej gliny.

Drugiego dnia Śląskich Targów Ceramiki, czyli 
Tippelmarktu, do Görlitz zawitały Glinoludy z Bole-
sławca. To pomysł Bogdana Nowaka, mima, miesz-
kańca Bolesławca, który przez wiele lat mieszkał we 
Francji. Był tam asystentem legendarnego mistrza 
mimów, Marcela Marceaux. Pan Bogdan pierw-
szy raz pomalował się gliną jeszcze w czasie pobytu 
w szkole Marcela – pomysł podsunęły mu koleżanki, 
które glinianą maseczką wysmarowały oprócz twa-
rzy całe ciało. Pomysł został wykorzystany w jednej 
z eti ud i wzbudził wielkie zainteresowanie. Po latach 
Robert Makłowicz, goszczący w Bolesławcu ze swoim 
programem kulinarnym, poprosił o jakiś element zwią-
zany z ceramiką i gliną, żeby zapełnić tematycznie tło. 
Pan Bogdan spontanicznie zaproponował, że razem z 
paroma kolegami wysmarują się glinką ceramiczną i 
będą działać w tle. Robertowi Makłowiczowi bardzo 
się to spodobało. Tak narodził się pomysł Glinoludów 
i Gliniady – wtedy jeszcze nienazwanych.  Zasada jest 
prosta – artyści malują się gliną zmieszaną z wodą i 
zapraszają do tego publiczność. Hasło jest chwytliwe: 
Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny. 

Glinoludy i Gliniada to już rozpoznawalna w Euro-
pie marka. Do tej pory gościły w wielu miastach Pol-
ski, także we Francji i Niemczech. W Görlitz Gliniada 
odbyła się 17 lipca na zaproszenie organizatorów Ślą-
skich Targów Ceramiki.

W czasie Gliniady w Görlitz artyści – około dwudzie-
stu osób – przebierali się jeden po drugim w swoje 
stroje: suknie balowo-ślubne, zwykłe spodnie i koszule, 
długie płaszcze i kapelusze. Potem zaczęli nanosić na 
siebie glinę. Służyła do tego specjalna sprężarka, któ-
ra napryskiwała na nich mieszaninę glinki ceramicznej 
i wody. Gotowe Glinoludy wyglądały niesamowicie: 
sklejone gliną rzęsy, włosy lub peruki, spod których 
spoglądały oczy w różnych barwach –  jak żywe posągi. 
Najlepsze w Gliniadzie jest to, że może w niej uczestni-
czyć każdy, spryskanie gliną jest całkowicie bezpłatne.

Przez cały czas Glinoludy rozdawały ulotki, infor-
mujące po polsku i po niemiecku o Bolesławcu oraz o 
nich samych. Czy może być lepsza promocja miasta?

Bardzo ciągnęło mnie do zostania Glinoludem. Mia-
łam pewne obawy, przede wszystkim dotyczące wysy-
chającej gliny, kruszącej się i wpadającej do oczu, co 
w moim przypadku (noszę szkła kontaktowe) niosłoby 
za sobą pewne problemy. Poza tym nie byłam pewna, 
czy w czasie pryskania gliną w ogóle można oddychać. 
Ale postanowiłam spróbować. Dostałam od artystów 
zgrzebną sukieneczkę i już przebrana ustawiłam się tak, 
jak podpatrzyłam u innych: w rozkroku, z zamkniętymi 
oczami i szeroko rozłożonymi rękami. Samo pryska-
nie gliną nie różni się zbytnio od mocnego strumienia 
prysznica, tyle tylko, że ten prysznic jest skierowany po-
ziomo, prosto w oczy i w usta, które to usta nieopatrz-
nie otworzyłam, żeby zaczerpnąć oddechu. Na szczęście 
odwróciłam nieco głowę, ale i tak poczułam smak glinki 
ceramicznej. Chwilę później byłam już Glinoludem. 

W tym dniu słońce mocno 
grzało i po kilku minutach po-
czułam, że jestem już sucha, a na 
skórze mam jeszcze jedną war-
stwę, która przylgnęła do niej 
bardzo mocno, nieco ją usztyw-
niając, chociaż pozostawiając ją 
elastyczną. Mogłam podnieść 
rękę czy nogę, ale skóra marsz-
czyła się i naciągała zupełnie 
inaczej niż u zwykłych ludzi. W 
końcu Glinolud to co innego! Na 
świat patrzyłam spod glinianych 
rzęs, moje włosy zwisały gliniano 
z tyłu głowy. Na początku miałam 
trudności z mówieniem – glinia-
ne usta formują słowa inaczej, 
wolniej. Inne Glinoludy obstąpiły 
mnie, pytając, jak się czuję. Przed 
przemianą nie znałam ich – teraz 
nagle poczułam z nimi wspólno-
tę. To było wspaniałe uczucie!

Do parady zostało jeszcze tro-
chę czasu, więc ruszyliśmy za 
Bogdanem-Glinoludem, który w 

długim płaszczu i cylindrze prezentował się bardzo god-
nie, w dół ulicy Brüderstraße, na Dolny Rynek. Towa-
rzyszył nam tłum fotografów, rejestrujący każdą pozę, 
każde poruszenie. Dopiero wtedy zobaczyłam kunszt 
Glinoludów. Nawet siedząc, przyjmowali efektowne 
pozy, ogrywali nieliczne sprzęty, znajdujące się na sce-
nie – starą walizkę, pojedyncze buty, konika-zabawkę. 
Niektóre Glinoludy rozdawały ulotki lub spacerowały. 
Towarzyszyła nam odpowiednio nagłośniona muzyka. 
W tłumie zobaczyłam kilkoro znajomych, więc pode-
szłam do nich. Mieli trudności z rozpoznaniem mnie. 

W pewnym momencie artyści zaczęli tań-
czyć. Każdy z nich tak, jak chciał i umiał. Jeden 
z nich skakał i wywijał fl agą Gliniady, inni tańczy-
li tango, jeszcze inni ruszali się w rytm muzyki. Była 
Glinoludka przebrana za motyla, która podskaki-
wała i machała glinianymi skrzydłami. Nagle utwo-
rzyło się kółko, które stawało się coraz większe, 
zaczęliśmy wciągać do niego publiczność. Jedna ko-
bieta z Glinoludów chodziła z pędzlem i każdemu 
z tańczących zostawiała na twarzy lub na ramieniu 
ślad glinki ceramicznej. Potem powtórzyła to wśród 
publiczności. Nikt się nie odsuwał.

Po jakimś czasie glinka zaczęła się kruszyć i odpadać. 
„Sypiemy się” – stwierdzili artyści, poprawiając nieco 
„makijaż”, bo zbliżała się godzina Gliniady. Mężczyzna 
prowadzący całe Targi Ceramiki też się dał przemienić 
w Glinoluda, w co nie mogli uwierzyć stali bywalcy 
imprezy. Tak odmienionego Śpiewającego Garncarza 
jeszcze nie widzieli. Ale dla Günthera Meißnera to nie 
pierwszyzna – jest w końcu garncarzem i używa bole-
sławieckiej glinki ceramicznej na co dzień. „Jeśli śląska 
ceramika, to tylko z Bolesławca” – jak często powtarza. 

Glinoludy ruszyły, tym razem w stronę Wieży Re-
ichenbach. Paradę otwierał Bogdan Nowak na gigan-
tycznym trójkołowym rowerze, za nim szli w parach 
inni, wszystko przy dźwiękach piosenek wykonywanych 
przez Śpiewającego Garncarza przeistoczonego w Gli-
noluda oraz bębnów, w które uderzały też Glinoludy. 
Nad pochodem powiewały fl agi Gliniady. Obeszliśmy 
wkoło wszystkie kramy. Garncarze byli zachwyceni, 
goście też. W końcu nie na co dzień widzi się ożywioną 
glinkę ceramiczną spacerującą po ulicach! Zbieraliśmy 
oklaski, gdzie tylko się pojawiliśmy. To było wspaniałe, 
niepowtarzalne uczucie. Po Gliniadzie zostało już tylko 
posprzątać po sobie i umyć się. Glina schodzi z ciała 
z łatwością, działa jak maseczka, nie zatyka rur odpły-
wowych, można ją zmyć pod prysznicem. Tym razem 
dla dwudziestu osób były dwa prysznice z ciepłą wodą. 
Artyści twierdzili, że to wspaniałe warunki, bo były już 
Gliniady, po których zmywali z siebie glinę przeraźli-
wie zimną wodą z węża strażackiego. Po prysznicu 
poczułam się jak nowo narodzona. Wreszcie mogłam 
dotknąć twarzy i poczuć pod palcami skórę, a nie sko-
rupę! 

Po Gliniadzie w Görlitz stwierdziłam, że koniecz-
nie muszę wziąć udział w paradzie Glinoludów, która 
jest ważną częścią Dni Bolesławca. Przynajmniej na 
tydzień przez tym kompletowałam garderobę. Wysty-
lizowałam się na Glinoludkę z Kwiatem. Przekonałam 
też do Gliniady mamę, która postanowiła być Glino-
ludką Średniowieczną. 

W wyznaczony dzień, czyli 20. sierpnia, przybyłam 

do Bolesławca z wielką torbą, w której było: ubranie 
Glinoludki, ręcznik i ubranie na po Gliniadzie, gdybym 
zdecydowała się jeszcze zostać, wliczając w to szal do 
zakrycia glinianych włosów – nie wiedziałam, czy bę-
dzie się można gdzieś umyć.

Na miejscu przebrałam się w moje rzeczy Glinoluda 
i razem z mamą pospieszyłam przez zastawiony kra-
mami z ceramiką rynek do Miasteczka Glinoludów. 
Kręciło się tam już sporo osób. Ziemię pokrywała tak 
gruba warstwa sproszkowanej gliny, że większość osób 
chodziła boso. Oczywiście, wszystko odbywało się pod 
gołym niebem. Jak mówili starzy bywalcy Gliniady, w 
Bolesławcu jeszcze nigdy w czasie tego święta nie pa-
dało. Tym razem też niebiosa okazały się dla amatorów 
gliny łaskawe, była prawdziwie letnia temperatura. 
W Miasteczku Glinoludów był już specjal-
ny kompresor do napryskiwania gliny, bajorko 
z płynną gliną, znany mi już ogromny rower na trzech 
kołach, jeden normalnej wielkości, ale za to z kwadra-
towymi kołami, dwa stare traktory, ozdobione śladami 
glinianych dłoni i wielki beczkowóz. Świetnie – będzie 
można się umyć! Był też Glinosklep z koszulkami oraz 
kubkami z logo Gliniady. 

Wszędzie było już mnóstwo Glinoludów, również 
tych doświadczonych, które wzajemnie się malowały 

i pomagały adeptom tej trudnej sztuki. Glinę nakłada-
no w różny sposób – można było potaplać się w ba-
jorku z gliną (wymarzona atrakcja dla najmłodszych), 
skorzystać z napryskiwania lub nanieść na siebie glinę 
pędzlem lub dłońmi. Przyszła kolej na mnie. Kompresor 
w kilkanaście sekund zrobił ze mnie Glinoludkę z Kwia-
tem. Po paru minutach dołączyła do mnie Glinoludka 
Średniowieczna. W słońcu i wietrze szybko schłyśmy, 
spoglądając na siebie i starając się nie śmiać, bo glina 
ściąga twarz jak maseczka. Ależ zabawnie wyglądały-
śmy! 

Parada się rozpoczęła. Tłum Glinoludów ruszył na 
Rynek. Pochód otwierał Bogdan Nowak na rowerze z 
kwadratowymi kołami, po nim szli akrobaci, wykonu-
jący co kilkanaście metrów karkołomne ewolucje, a za 
nimi reszta uczestników wymazanych gliną. Zauważy-
łam wśród nich Wiedźmę i Wiedźmina w strasznych 
maskach i z miotłami brzozowymi, straszących fotogra-
fów i publiczność, Damy Dworu w sukniach z epoki i 
koafi urach na głowach, Rodzinę Indian z atrybutami ni-
czym z bajki o Pocahontas, Faraona, który zawstydziłby 
Jerzego Zelnika, Kamerzystę zawzięcie wszystko fi lmu-
jącego – oczywiście ogromne narzędzie pracy również 
pomalowane było gliną, Kominiarza w autentycznym 
(czarnym!) mundurze i cylindrze, z pomalowaną tylko 
twarzą… W czasie trwającej około trzech kwadransów 
parady mieliśmy chwilami tylko około półtora metra 
miejsca, tak tłoczyła się publiczność, żeby nas zoba-
czyć. I wszyscy robili zdjęcia. Publiczność głośno ko-
mentowała nasze stroje, fl agi Gliniady powiewały na 
wietrze, ludzie uśmiechali się do siebie i do Glinoludów 
– atmosfera była wspaniała! Zauważyłam parę osób ze 
Złotoryi, w tym Naczelnego z nieodłącznym aparatem. 
On by się pewnie nie dał pomalować – kto by wtedy 
robił zdjęcia? 

Bycie Glinoludem uzależnia. Tworzy również poczu-
cie wspólnoty z innymi Glinoludami. Pozwala dostrzec 
piękno ludzkiego ciała. Odpręża i męczy jednocześnie 
– w końcu jest się cały czas pod obstrzałem obiekty-
wów. Po euforii przychodzi zmęczenie, ale satysfakcja 
pozostaje. 

Na pewno wezmę udział w następnej Gliniadzie. Mam 
już nawet pomysł na przebranie. Ale to tajemnica...

               Glinoludka Magdalena Maruck

pełne wsparcie 
Polskiej Mie-
dzi. Choćby w 
formie dotacji 
na powstający 
w Leszczynie 
Skansen Górni-
czy. Z tego, co 
wiem, nie jest 
z tym najlepiej. 
Stworzenie ta-
kiego swoiste-
go muzeum 
przemysłu mie-
dziowego dla 
KGHM powin-
no być kwesti ą 
priorytetową. 
Każda wizyta 
zagranicznych 
kontrahentów 
Polskiej Miedzi 
mogłaby się za-
czynać właśnie 
od zwiedzania 
tego muzeum. To kwesti a budowy wizerunku spółki 
oraz tworzenia jej prawidłowych relacji z otocze-
niem. 
Ludzie mają nadzieję, że próbne odwierty, jakie 
KGHM rozpoczął w okolicach Lubiechowa, są po-
czątkiem poprawy tej sytuacji. Liczą na powrót 

przemysłu miedzio-
wego.
Obawiam się, że wię-
cej w tym jest działań 

na pokaz, zwłaszcza w okresie przedwyborczym. 
Stawia się szyb wiertniczy przy ruchliwej drodze, 
tak by wszyscy widzieli, organizuje kilka konferencji 
prasowych i przez jakiś czas można tworzyć pozory 
energicznych działań. Ważne, by w tej atmosferze 
dotrwać do października. Co będzie się później dzia-
ło, to całkiem inna sprawa. Przecież ten scenariusz 
był kilkakrotnie przerabiany przez prawicowe ugru-
powania. Najpierw dużo szumu, a potem cisza i wy-
mijające odpowiedzi, że trzeba wszystko jeszcze raz 
przeanalizować i poczekać na opinie ekspertów. 
Może tym razem naprawdę Polska Miedź powróci 
do Starego Zagłębia. Pokłady, które teraz eksplo-
atuje, powoli się kończą i trzeba zacząć myśleć o 
udostępnieniu nowych.
To prawda, że spółka, by móc się rozwijać, nie może 
zapominać o tym, co będzie wydobywać za kilka lat. 
Nie dostrzegam jednak w dotychczasowej postawie 
zarządu fi rmy rzeczywistej chęci i determinacji w 
uruchomieniu ponownej eksploatacji złóż na tym 
terenie. Prezes KGHM Herbert Wirth jest raczej zwo-
lennikiem robienia interesów poza granicami kraju. 
Kupił starą wyeksploatowaną kopalnię w Kanadzie. 
Dokumentuje złoża w Niemczech. Coraz częściej 
wspomina w swoich medialnych wypowiedziach o 
planach związanych z Ameryką Południową i Azją. 
Tymczasem Legnicką Hutę i ZG Lubin planuje znacz-
nie zredukować. Czasami odnoszę wrażenie, że go-
tów jest inwestować wszędzie, tylko nie w Polsce. W 
efekcie tworzone są miejsca pracy na drugiej półku-
li, a 40–50 kilometrów od siedziby Polskiej Miedzi 
mamy bezrobocie sięgające 20 procent.
Może jest to kwesti a opłacalności? 
Nie zgadzam się z takim argumentem. Jeśli opłaca 
się kupować kanadyjskie złoże, w którym zawar-
tość miedzi w rudzie wynosi 0,3 proc., to tym bar-
dziej powinno się inwestować w pokłady Synkliny 
Grodzieckiej, gdzie zawartość miedzi przekracza 
1 proc. To ogromny majątek, którego nie wolno 
zmarnować. Zwłaszcza że jesteśmy w okresie wy-
sokich cen na światowych rynkach metali. Powin-
no się ten okres dobrej koniunktury maksymalnie 
wykorzystać. 
 Rozmawiała Magdalena Źróbek

bardzo sobie cenię współpracę ze Złotoryjskim To-

przemysłu miedzio-
wego.
Obawiam się, że wię-
cej w tym jest działań 

na pokaz, zwłaszcza w okresie przedwyborczym. 

Teresa Kopczak: Jest Pani jedną z nielicznych mieszka-
nek Złotoryi, które miały szczęście spotkać się z Ojcem 
Świętym. 
Krystyna Sarna: Kiedy 16 X 1978 roku dzwony bijące 
we wszystkich kościołach, na całym świecie, obwieści-
ły, że na Stolicę Piotrową wstąpił papież Polak, wtedy 
pomyślałam, że bardzo chciałabym pojechać do Rzy-
mu i spotkać się z największym autorytetem świata. 
Po latach marzenia moje się spełniły. 
Od 16 do 24 czerwca 1991 roku  byłam z pielgrzym-
ką z Bolesławcaw w Rzymie, miejsce załatwiła mi 
koleżanka. Organizatorem pielgrzymki był ksiądz 
Wojciech Mroszczak z kościoła Garnizonowego p.w. 
św. Cyryla i Metodego. Mieliśmy w planie zwie-
dzanie Watykanu, spotkanie z Ojcem Świętym 
na audiencji generalnej i pobyt w Asyżu. Przyjaciel ks. 
Wojciecha, osobisty sekretarz papieski ks. Stanisław 
Dziwisz, załatwił nam audiencję prywatną 
w Sali Klementyńskiej. Jest to duża pa-
pieska sala. Każda grupa stoi oddzielnie. 
Wcześniej o. Konrad Hejmo przygotował 
nas do tego spotkania. 
Jak wyglądało spotkanie z papieżem? 
W tej Sali byli zgromadzeni pielgrzymi z 
całego świata, wszyscy z wielkim przeję-
ciem czekali na Ojca Świętego. Po chwili 
wchodzi na podium, które znajduje się 
na środku tej Sali, i każdą grupę wita od-
dzielnie w różnych językach. Polacy wi-
tają Go oklaskami, Hiszpanie śpiewem, a 
studenci rosyjscy oklaskami i śpiewem. 
Kilka słów o audiencji prywatnej? 

Grupy stoją w półkolu, Ojciec Święty do każdej pod-
chodzi oddzielnie. Przy naszej zatrzymał się najdłużej. 
Ks. Wojciech wręczył papieżowi prezent album „Mo-
nografi a Tatr”, gdyż sam pochodzi z Tatr. Ten prezent, 
jak powiedział Ojciec Święty, przypomina Mu Ojczy-
znę i Tatry, które bardzo kocha. Zrobiliśmy także pa-
miątkowe zdjęcie. Audiencja trwała krótko ponieważ, 
ze względów zdrowotnych, lekarz osobisty papieża, 
nie pozwalał na dłuższe rozmowy. 
Pani osobiste refl eksje. 
Tych chwil, przeżyć nigdy nie zapomnę. Był to człowiek 
uśmiechnięty, wesoły, pełen spokoju, dobroci, pogody 
ducha. Bardzo bogata osobowość. Duchowe owoce 
tej pielgrzymki odczuwam do dziś. W chwilach smut-
nych staje mi przed oczyma człowiek, którego słowa, 
gesty, uśmiech, sposób poruszania się, pozostaną na 
zawsze w mej pamięci. Jestem głęboko wdzięczna 
Bogu, że spotkało mnie w życiu takie wyróżnienie.   
  rozmawiała Teresa Kopczak

Fot. Henryk Młyńczak

GlinowspólnotaGlinowspólnotaGlinowspólnotaGlinowspólnotaGlinowspólnotaGlinowspólnota

AudiencjaAudiencjaAudiencja

Ta ziemia Ta ziemia Ta ziemia 
zasługujezasługujezasługuje
na więcejna więcejna więcej
Rozmowa z Ryszardem Zbrzyznym, posłem, kandy-
na więcej
Rozmowa z Ryszardem Zbrzyznym, posłem, kandy-
na więcej
Rozmowa z Ryszardem Zbrzyznym, posłem, kandy-
na więcej
Rozmowa z Ryszardem Zbrzyznym, posłem, kandy-



181818 Wrzesień 2011

PA
N

O
R

A
M

A
 G

M
IN

Y
 Ś

W
IE

R
Z

A
W

A
PA

N
O

R
A

M
A

 G
M

IN
Y

 Ś
W

IE
R

Z
A

W
A

PA
N

O
R

A
M

A
 G

M
IN

Y
 Ś

W
IE

R
Z

A
W

A

↑ Zabudowania pałacu ↑

Oryginalne, przedwojenne szatnie przy basenie

Świetlica w Nowej Kraśnicy

kół pałacu i stawu  mają walory wymarzonych ście-
żek rowerowych . Na terenie Starej Kraśnicy znajdu-
je się boisko sportowe, przedwojenny basen,  który 
miał być przygotowany pod kątem  przedwojennej 
kadry olimpijskiej Niemiec. Obecnie obiekty należą 
administracyjnie do Świerzawy.

Po zakończeniu II wojny światowej pałac został 
przejęty przez PGR i pełnił funkcję gospodarczo- 

mieszkalną. Obecnie czeka na kolejną szansę, 
aby móc się stać atrakcją turystyczną.

Stara Kraśnica jest dziś ważnym miejscem 
w strukturze administracyjnej Miasta i Gmi-
ny Świerzawa. 28. sierpnia 2011r. odbyły się 
Dożynki Powiatowo- Gminne. Była to okazja 
do zaprezentowania dorobku mieszkańców. 
Otwarto również odremontowaną świetlicę 
wiejską - dawny dom ludowy. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Miasta i 
Gminy Świerzawa Józef Kołcz, Starosta Złoto-
ryjski Józef Sudoł oraz Sołtys wsi Stara Kraśnica 
Elżbieta Chlebosz. 

Powstająca agroturystyka, lokalna inicja-
tywa przedsiębiorcza oraz powstające nowe 
domy świadczą o tym, że wieś tętni życiem i 
staje się coraz bardziej atrakcyjna turystycznie 
i gospodarczo. Być może obecnym mieszkań-
com uda się dokonać tego, czego nie  udało się 
byłym mieszkańcom, a mianowicie uczynienie 
ze Starej Kraśnicy ważnego punku turystyczne-
go Miasta i Gminy Świerzawa. 

Dzieląc się swoimi spostrzeżeniami zachęcam do 
odwiedzenia Starej Kraśnicy i naocznego podziwia-
nia  walorów turystycznych wsi.  

Powracając do poprzedniego artykułu o wsi Do-
bków chcę przekazać informację, że wieś została 

Kolejną miejscowością na mapie Miasta i Gminy 
Świerzawa, którą odwiedziłem, jest Stara Kraśni-

ca lub jak powinno brzmieć, trzymając się termino-
logii przedwojennej, Stara Świerzawa.

   Posadowiona wzdłuż Kaczawy wieś jest łączni-
kiem między Świerzawą  a Wojcieszowem. Zabudo-
wa wsi przenika przedmieścia Świerzawy i dla nie-
wprawionego turysty jest to Świerzawa. Losy miasta 

i wsi wzajemnie się uzupełniają. Być może za kilka-
naście lat Starą Kraśnicę spotka ten sam los, jaki spo-
tkał wiele miejscowości przyległych do miast. Mam 
tu na myśli połączenie, ale są to tylko moje przypusz-

czenia.
S t r u k -

tura wsi 
nie jest 
jednolita. 
Od skrzy-
ż o w a n i a 
drogi na 

Kaczorów w kierunku na Wojcieszów 
wieś ma zabudowę łańcuchową. Jadąc 
od wspomnianego skrzyżowania w kie-
runku Kaczorowa i Świerzawy zabudo-
wa nie stanowi już charakterystycznego 
porządku  znanego z  wsi sudeckich.  

Od samego początku Stara Kraśni-
ca była typową osadą wiejską. Bliskość 
miasta blokowała rozwój infrastruktury 
przemysłowej. Ten charakter wsi pozo-
stał do dnia dzisiejszego. Mieszkańcy  w 
dużym stopniu korzystają z bazy usłu-
gowej Świerzawy w mniejszym stopniu 
- Wojcieszowa.

Wieś została założona prawdopodob-
nie w pierwszej połowie XII wieku, i jest 
jedną ze starszych na tym terenie. Cie-
kawostką jest brak kościoła w tak dużej 
miejscowości. Mieszkańcy uczęszczali 
do świątyni w pobliskiej Świerzawie. Za-
łożenie  wsi przypisuje się ks. świdnic-
ko-jaworskiemu Bolkowi I. Temu same-
mu, który założył Świerzawę. Kolejnymi 
właścicielami byli von Zedlitz oraz von 
Schweinich. W  XVIII wieku we wsi znaj-
dował się warowny zamek, 2 folwarki i 3 
młyny wodne. Zachowana XIX wieczna 
zabudowa wiejska ma najczęściej struk-
turę szachulcową. Odnowione mury uka-

zują piękno architektury.
Stara Kraśnica, to nie tylko gospodarstwa rolne. 

Wieś posiada piękny renesansowy pałac, który ze 
względu na położenie bardziej przypisywany jest 

Świerzawie. Obiekt posadowiony prawdopodobnie 
w 1622 r składa się z zespołu pałacowego (nowy i 
stary pałac), przylegającego parku oraz zabudowań 
gospodarczych (stary browar). Jest jedna z okazal-
szych rezydencji w tej części Pogórza Kaczwskiego. 
Zachowana bogata kamieniarka  oraz późnorene-
sansowa brama są dziś jednymi akcentami świad-
czącymi o wielkości budowli, która po pożarze ulega 
dewastacji.

Pałac został zaprojektowany prawdopodobnie 
przez architekta Adalberta. Pierwszym właścicielem 
był Johan Sigmund von Schweinich. Do końca II woj-
ny światowej odnotowano 11 właścicieli. Ostatnim 
był Karl H. Ackerman, który w majątku produkował 
części do samolotów.

Zachowany mur obronny z basteją ( niska obron-
na baszta), która jest zwieńczona blankami (tzw. 
ozdobne zęby znajdujące się na basztach) stanowi 
dobrze zachowany element architektury pałaco-
wej. Zarówno w murze jak i bastei możemy zoba-
czyć strzelnice kluczowe. Kolejnym elementem jest 

ozdobny portal znajdujący 
się nad wejściem do sta-
rego pałacu z dwiema ko-
lumnami, podtrzymującymi 
podwójny fryz heraldyczny 
z 16 kartuszami herbowymi 
między innymi rodzin wła-
dających  Stara Kraśnicą.

Nad bramą wjazdo-
wą również widnie-
ją kartusze herbowe 
rodów von Schlewitz 
i von Schweinichen, a od 
strony dziedzińca - von 
Rebnitz i von Rothkirch.

Do końca XIX wieku była 

to siedziba pańska. Późniejsze losy pałacu nie są już 
tak ciekawe. Wieś pozostająca w cieniu Świerzawy nie 
była zbyt ciekawa dla przybywających turystów, stąd 
też mniejsze zainteresowanie dobrami pałacowymi 
w Starej Kraśnicy. Na początku XX wieku obiekt wy-
najmowany był na mieszkania.

W 1902 roku zakończono budowę nowego 
pałacu, a stary obiekt poddano renowacji. Poja-
wienie się wzmianek o atrakcjach turystycznych 
Starej Kraśnicy w ówczesnych niemieckich prze-
wodnikach ożywiło ruch turystyczny wokół pałacu. 
W tym samym czasie powstał staw, stanowiący 
atrakcję turystyczną. Na turystów czekały gondo-
le, którymi można było pływać.  Dziś jest miejscem 
spotkań miejscowych wędkarzy. Może kiedyś wrócą 
wspomniane gondole i będzie to kolejna atrakcja 
ziemi świerzawskiej.  Wąskie,  urokliwe  uliczki wo-

uznana za „Najpiękniejszą 
Wieś Dolnośląską 2011 roku” 
przez Jury Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. 

 Czesław Leśniak

13.08 Na złotoryjskim „orliku” przy ul. 
Wiosennej odbył się wakacyjny turniej 
piłki nożnej organizowany przez Urząd 
Miejski oraz animatorów pracujących na 
boisku. W obu kategoriach wiekowych: 
juniorów i seniorów zwyciężyli zawodni-
cy Emaus Zagrodno
16-17.08 Złotoryjscy nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej nr 3, w ramach 
projektu „Polsko-niemiecki dialog edu-
kacyjny”, gościli swoich kolegów zza 
Odry, z niemieckiej placówki oświatowej 
Grundschule w Pulsnitz.
20.08 Dwoje reprezentantów Polskiego 
Stowarzyszenia Nordic Walking – Pauli-
na Ruta-Kaczmarska i Marek Drapikow-
ski – wzięło udział w w ekstremalnej 
imprezie marszobiegowej pn. Wielka 
Izerska Wyrypa. Paulina Ruta-Kaczmar-
ska w kategorii open kobiet zajęła 3 
miejsce. 
20.08 W Feltre we Włoszech Maciej 
Dawidziuk został wicemistrzem Stare-
go Kontynentu podczas XI mistrzostw 
Europy strażaków w biegu ulicznym na 
10 km.
22.08 Ulicami Złotoryi przemaszerował 
wielobarwny i wielonarodowy korowód 
w związku z rozpoczynającymi się Mi-
strzostwami Świata w Płukaniu Złota.
22.08 Podczas specjalnej sesji Rady 
Miejskiej w Złotoryi przyznano pierwszy 
w naszym mieście tytuł Honorowego 
Obywatela. Otrzymał go Herbert Helm-
rich.
22.08 Franciszek Słaby złożył ślubowa-
nie i uzupełnił skład Rady Miejskiej w 
Złotoryi
22-28 Odbywały się w Złotoryi XXXV 
Mistrzostwa Świata w Płukaniu Złota.
27.08 12-letni zawodnik Złotoryjskiego 
Towarzystwa Tenisowego Wiktor Kubicz 
zwyciężył we Wrocławiu podczas OTK 
młodzików do 14 lat w tenisie ziemnym.
28.08 Anna Ficner zwyciężyła w VII 
Biegu Katorżnika, zorganizowanym pod 
Patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego w miejscowości Lubliniec-
Kokotek.
28.08 Konrad Mularczyk z ZTT Złoto-
ryja zwyciężył na złotoryjskich kortach 
w ogólnopolskim turnieju juniorów w 
tenisie ziemnym.
28.08 W Starej Kraśnicy odbyły się do-
żynki powiatowo-gminne.
25.08 Mecz polskich płukaczy z drużyną 
złożoną z amatorów płukania, przyby-
łych z całego świata zakończył się poraż-
ką złotoryjskiej drużyny 1:4.
26.08 Animacja „Czarna godzina” Anety 
Babiak zwyciężyła podczas Wałbrzyskie-
go Przeglądu Filmów Niekonwencjonal-
nych. (ZKF)
26.08 Odbyły się „Tenisowe Mistrzostwa 
Powiatu Złotoryjskiego Krasnali” o Pu-
char Starosty Złotoryjskiego..
26.08 Pośmiertnie nadano Jerzemu 
Szmajdzińskiemu tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Złotoryi.
26.08 Dr Janusz Prus wygłosił odczyt 
„Gospodarka Złotoryi po 1945 r.” (TMZZ)
27.08 W Dobkowie odbyły się Kaczaw-
skie Warsztaty Artystyczne. 
27.08 W Rokitnicy przedstawiono in-
scenizację bitwy z 1813 r. o wzgórze 
kościelne. (TMZZ)
27.08 Przez Złotoryję przemaszerowały 
oddziały wojskowe w strojach z epoki 
napoleońskiej. (TMZZ)
28.08 Starej Kraśnicy odbyły się Dożynki 
Powiatowo – Gminne
28.08 W Jerzmanicach Zdr. zorganizowa-

no Gminne święto plonów.
30.08 Andrzej Kocyła zwyciężył w 
wyciskaniu sztangi leżąc, na zorgani-
zowanych w Nowym Jorku igrzyskach 
olimpijskich służb mundurowych.
1.09 Rozpoczęło działalność pierwsze 
prywatne przedszkole w Złotoryi – „Mi-
chałek”.
1.09 Około 50 delegacji władz samorzą-
dowych, zakładów pracy, szkół i stowa-
rzyszeń zebrało się pod monumentem 
na pl. Lotników Polskich aby uczcić 
bohaterów września 1939 r.
1.09 nakładem wydawnictwa UNIFOT 
Andrzeja Bobika z Chojnowa, ukazała 
się nowa publikacja historyczna „Pio-
nierskie Lata na Ziemi Złotoryjskiej 
(1945 - 1948)” autorstwa Leopolda 
Wokotruba.
3.09 Kilkunastu członków świerzaw-
skiego koła Stowarzyszenia Diabetyków, 
promując zdrowy tryb życia i dyscyplinę 
Nordic Walking, wyruszyło ze Świerza-
wy do Lubiechowej.
3.09 Na kortach Złotoryjskiego Towa-
rzystwa Tenisowego odbył się tenisowy 
turniej dla dzieci o puchar Starosty 
Złotoryjskiego.
3.09  Z okazji 60-lecie istnienia klubu 
ZKS Górnik Złotoryja, złotoryjscy pił-
karze ręczni, po raz trzeci zorganizo-
wali w Hali Sportowej „Tęcza” Turniej 
Oldbojów. Zwyciężyła drużyna ŚKPR-u 
Świdnica.
3-4.09 Radosław Zagórski z sekcji 
modelarskiej Złotoryjskiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji zwyciężył podczas 
Festi walu Modelarskiego w Świdnicy.
3-4.09 Kilkuset zawodników wystarto-
wało w Benevita Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski w Nordic Walking 
- Złotoryja.
3-4.09 W Świerzawie odbyła III Dolno-
śląska Spartakiada Abstynencka połą-
czona z XIV Biegiem Abstynentów i ich 
Rodzin im. Janusza Tworkowskiego
4.09 Na boisku sportowym w Nowym 
Kościele odbyło się Święto Chleba
9.09 W Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
przeprowadzono konsultacje społeczne 
w/s budowy obwodnicy Złotoryi
9.09 Jury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego uznało 
Dobków za najpiękniejszą dolnośląską 
wieś 2011 roku. 
10-11.09 Łuczniczki Unii Pielgrzymka: 
Iwona Orłowska, Dominika Jadach i Je-
sica Jankowska zdobyły brązowy medal 
na mistrzostwach Polski młodzików w 
Ścinawce Średniej. 
10-11.09 W austriackim Bleiburgu, 
podczas IV Mistrzostw Świata w Nordic 
Walking, wicemistrzem został Maciej 
Dawidziuk. 
10-11.09 Na kortach przy ul. Konopnic-
kiej odbyły się VIII Otwarte Mistrzostwa 
Zagłębia Miedziowego o puchar Posła 
RP Ryszarda Zbrzyznego. 
11.09 Na terenie Stadionu Sportowego 
w Złotoryi przeprowadzono I Regional-
ne Zawody Jeździeckie w Skokach przez 
Przeszkody
16.09 Nadleśnictwo Złotoryja, Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
w Rokitnicy zorganizowali X Powiatowy 
Dzień Regionalisty w Rokitnicy. Otwarto 
ofi cjalnie ścieżkę historyczno-przyrod-
niczą „Zamkowe Wzgórze”. (TMZZ)
16-18.09 Odbyła się kolejna akcja 
sprzątania świata pod hasłem „Lasy to 
życie – chrońmy je”.

Kronika roku jubileuszowego

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Sylwiusz Godyń

Fot. Sylwiusz Godyń

Fot. Sylwiusz Godyń

Fot. 
Iwona Pawłowska

Fot. Iwona Pawłowska

Fot. Sylwiusz Godyń

Fot. Sylwiusz 
Godyń
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Janina Swat, po lewej, podczas jednej z imprez 
organizowanych przez TMZZ

Nasza „Mała Ojczyzna”. Każdy znaczenie tych słów 
pojmuje inaczej. Są jednak dla nas ważne, co mani-

festujemy w obchodzonym od 10 lat Dniu Regionalisty. 
Dzień ten organizowany jest co roku w innym miejscu i 
przez inne środowisko.  X Powiatowy Dzień Regionalisty 
zorganizowany został w Rokitnicy wspólnie  przez Szkołę 
Podstawową w Rokitnicy, Gimnazjum w Rokitnicy, Nad-
leśnictwo w Złotoryi i Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej. Wzięło w nim udział ponad 200 osób.
Obchody rozpoczęły się w kościele św. Michała. Po 
krótkiej modlitwie, wprowadzeniu słownym, a także 
krótkich wypowiedziach starosty Józefa Sudoła, pani 
wójt Marii Leśnej i prezesa TMZZ Aleksandra Borysa, 
wysłuchaliśmy dwu krótkich re-
feratów. Pierwszy o św. Jadwidze 
wygłosił Alfred Michler, drugi o 
historii szkoły w Rokitnicy wygło-
siła pani Teresa Siudak. Później 
nastąpiło otwarcie edukacyjnej 
ścieżki historyczno-przyrodniczej 
„Wzgórze Zamkowe”, na wyko-
nanie której pieniądze pozyska-
ło Nadleśnictwo Złotoryja. Po 
słowie wstępnym nadleśniczego 
Jacka Kramarza, ścieżkę omówiła 
pani Elżbieta Dudek z Nadleśnic-
twa Złotoryja, po czym cała grupa 
przeszła wytyczoną trasą pod ru-
iny zamku, gdzie zorganizowano 

ognisko. Na ścieżce spotkaliśmy kierownika Legnic-
kiej Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków Zdzisława Kurzeję, który z  asystentką wizytował 
i pozytywnie ocenił społeczne działania w chronio-
nym, zabytkowym obszarze. Udzielił też kilku cen-
nych rad i wskazówek. Na wzgórzu uczestnicy za-
opatrzeni zostali foldery omawiające nowo otwartą 
ścieżkę edukacyjną.   W drodze powrotnej można 
było zwiedzić  Izbę Regionalną w Szkole Podstawowej 
w Rokitnicy, gdzie zgromadzono wiele zabytkowych 
eksponatów, które były niegdyś powszechnie używa-
ne w gospodarstwach domowych.
   Józef Banaszek

Odgłosy bitwy rozległy się ponownie. W pew-
nym momencie piechota pruska z 2. Wschodnio-
pruskiego Pułku pokonując biegiem głęboki jar 
wokół kościoła, zaatakowała bezpośrednio bramę, 
której broniła warta żołnierzy napoleońskich. Nie 
wytrzymali oni natarcia agresywnych Prusaków, 
którzy po krótkiej potyczce wdarli się na teren 
wzgórza. Tam zwarli się w bezpośrednim starciu z 
pozostałą grupą przeciwnika. Szczęk oręża i okrzyki 
bojowe wydawane przez każdą ze stron unosiły się 
nad wzgórzem kościelnym. 

Mimo, że bitwa była zaciekła, a żołnierze 
z obu stron odważni, to przecież Historia już 
dawno napisała jej zakończenie. Wojska na-
poleońskie 17 sierpnia 1813 roku przegrały 
z kretesem potyczkę o wzgórze kościelne w Rokit-
nicy, po czym salwowały się ze wzgórza sromotną 
ucieczką. 

Teraz w tym miejscu jest cicho i spokoj-
nie, dawno opadł kurz bitewny. I tylko skrzynia 
z tajemniczymi skarbami pozostała gdzieś w 
mrocznej głębi rokitnickiego kościoła. Może kiedyś 
zostanie odnaleziona?

  Agnieszka MłyńczakNajpierw była parada. Na początku  
kroczył Królewski Pruski Regiment 

Fizylierów Alt Kreytzen w srebrnych 
hełmach na głowach i w czerwono-
granatowych mundurach. Żołnierze 
dzierżyli karabiny, na których groźnie 
sterczące ostre bagnety pokazywały, 
że w czasie bitwy do nich będzie na-
leżeć zwycięstwo. Za nimi postępował 
oddział 2. Pułku Piechoty Księstwa 
Warszawskiego Ci mieli mundury gra-
natowo-białe z czerwonymi frędzla-
stymi epoletami, a ich rogate czaka z 
lśniącymi daszkami miały złote oku-
cia i kunsztownie splecione sznury. 
Na końcu szedł 3. Pułk Cudzoziemski 
Irlandzki płk Lawless w eleganckich 
ciemnooliwkowych mundurach; każdy 
żołnierz miał na głowie czako o tej sa-
mej barwie. 

Widok żołnierzy w wielobarwnych 
uniformach wzbudził zainteresowanie 
mieszczan złotoryjskich, którzy zaczęli 
się gromadzić podziwiając mundury 
i uzbrojenie. Głośne werble doboszy 
przyzywały tych, którzy jeszcze nie 
zdążyli lub nie chcieli tego oglądać. 
Nie można było jednak zignorować 
głośnych odgłosów wystrzałów kara-
binowych, które raz po raz rozlegały 
się wielokrotnym echem w wąskich 
uliczkach starego miasta. Niektórzy 
strachliwi mieszczanie z przerażeniem 
zasłaniali uszy lub umykali w popłochu 
do swych domostw. To było widowi-
sko! 

Po tej demonstracji siły żołnierzy 
czekała bitwa o wzgórze kościelne w 
Rokitnicy. Potyczka była krótka, acz 
zaciekła. Salwy armatnie, od których ziemia drżała w 
posadach, rozlegały się raz po raz, spowijając kanonie-
rów w chmury gęstego, gryzącego w oczy dymu. Dzielni 
obrońcy wzgórza, stojący za murami obronnymi, nie 
byli dłużni i oddawali częste strzały, przerywane jedynie 
dla konieczności repetowania karabinów. 

Gdy nastała krótka przerwa w działaniach bojowych, 
od strony wsi nadszedł karczmarz Schroeter wraz z 
dwoma włościanami. Targali ogromną skrzynię, która 
zawierała zapewne jakiś skarb. Wieśniacy chyżo prze-
mknęli przez plac kościelny, aby po chwili zniknąć we 
wnętrzu kościoła wraz ze skrzynią. Tam ją ukryli i po 
chwili oddalili się do swoich chałup. 

Na polu bitwy nie mogło zabraknąć służby medycz-
nej. Na rannych czekał w namiocie medyk ubrany w ofi -
cerski granatowo-czerwony mundur chirurga z okresu 
Księstwa Warszawskiego. Na głowie miał elegancką pe-
rukę przykrytą galowym bikornem. Obok niego czekały 
przygotowane nosze, a niedaleko w metalowej misie 
już leżała pierwsza zakrwawiona odcięta ręka…

Trudno mi mówić o kimś, kogo już nie ma wśród nas. Przyby-
ła do Złotoryi przed kilku laty  i szybko włączyła się w życie 

naszej społeczności. Cechą jej było wrażliwe wnętrze ukierun-
kowane artystycznie. Pomimo ciężkiej choroby chętnie włą-
czała się do prac wykonywanych w ramach Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Złotoryjskiej. Chętnie też prezentowała swoje 
prace na indywidualnych wystawach  malarstwa zarówno w 
TMZZ jak i w innych placówkach kulturalnych Złotoryi. Moim 
zdaniem najwartościowsze jej prace to piękne pejzaże. Posia-
dała ogromne umiejętności i wyczucie w dobieraniu barw. Pa-
trząc na osiągnięcia twórcze zmarłej koleżanki przywodzę w 
pamięci słowa  Horacego; „Non omnis moriar” (Nie  wszystek  
umrę).
    Józef Banaszek

Poznałam ją w Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, 
wspólnie brałyśmy udział w tworzeniu wystaw, poma-

gałyśmy w rajdach, nie wspomnę wielu innych prac. Zawsze 
chętna do pracy, lubiła przebywać wśród ludzi i oddawała im 
serce i swój prywatny czas. Miała wiele talentów: malowała, 
szydełkowała, a z papieru potrafi ła robić cudeńka. Miała kilka 
swoich wystaw prac malarskich w Bibliotece Miejskiej, w ZOK, 
w hali „Tęcza”.
    Jana Kałuża

Jasia była bardzo skryta, o sobie i o rodzinie raczej nie mó-
wiła, kiedy ją poznałam, mieszkała w małym pokoiku, z 

widokiem na ZOK, gdzie słońce nie zaglądało. Ze strzępków 
rozmów mogłam się domyśleć, że było jej bardzo ciężko, bo 
i dlaczego w pewnym momencie została sama samiuteńka w 
tym ciemnym pokoju?!  Pomimo przeciwności losu uśmiech 
często gościł na jej twarzy. Miała swoje pasje, umiała szydeł-
kować koronkowe ptaki, serwetki, z papieru stworzyć ptasi 
świat, a jej obrazy w ciepłych kolorach zawsze mnie zachwyca-
ły. W wolnym czasie siadałyśmy w ogródku na ławeczce, a ona, 
uwrażliwiona na piękno przyrody, zachwycała się kolorystyką, 
kwiatami i zachodem słońca. Była samoukiem. Pamiętam, jak 
zaczęła malować, najpierw były pastele, obowiązkowa lektu-
ra, nauczyła się mieszać farby. W ciemnym pokoiku malowała 
przy lampce. Wspominała, że nigdy nie była nad morzem, czy 
w ciepłych krajach, ale wyobraźnia malowała jej obrazy, które 

potem przenosiła na płótno. Opowiadała o 
plenerach malarskich, które uwielbiała. Tak, 
to było to, co kochała. Wraz z innymi pro-
wadziła warsztaty artystyczne dla młodzieży 
i dorosłych.
Kochała swoje dzieci, bardzo za nimi tęsk-
niła. Częste telefony pozwalały jej na kon-
takt. Czasami odwiedzała je za granicą. Była 
bardzo skromną osobą, nikomu niczego nie 
zazdrościła, ale i nie umiała zawalczyć o 
siebie. Marzyła o własnym kącie, mieszkan-
ku, w którym są przynajmniej dwa pokoiki, 
koniecznie słoneczne, gdzie mogłaby mieć 
pracownie malarską. Będzie mi jej brako-
wać, wspólnych sesji malarskich i rozmów.    
Żegnaj Jasiu, zostaniesz w naszej pamięci.
   Bożena

� ������ ������ ������
●Uczestnicy warsztatu teatralnego projektu TMZZ 
Razem przez 800 lat – 3. Pułk Cudzoziemski Irlandzki płk 
Lawless z Gminy Złotoryja w liczbie 12 żołnierzy (jeden 
zdezerterował)
●Grupa rekonstrukcyjna ze Świdnicy – Królewski Pruski 
Regiment Fizylierów Alt Kreytzen w liczbie 9 żołnierzy
●Grupa rekonstrukcyjna z Krotoszyc – 2. Pułk Piechoty 
Księstwa Warszawskiego w liczbie 17 żołnierzy
●Kazimierz Woźniak  lekarz anestezjolog ze szpitala im. 
Wolańczyka ze Złotoryi – chirurg wojskowy
●Anna Opała – sanitariuszka
●Paweł Matusz  – karczmarz Schroeter z Rokitnicy, który 
ukrył w kościele skrzynię z kosztownościami  
●Krysti an Orzechowski i Krzysztof Kozłowski – rokitniccy 
włościanie, jego pomocnicy 
●Andrzej Bossowski z Częstochowy, gość specjalny, 
autorytet w sprawach epoki napoleońskiej, autor 
opracowań, artykułów i strony internetowej w mundurze 
generała 2. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego – 
konferansjer
●Cezary Skała w mundurze podofi cera 2. Pułku Piechoty 
Księstwa Warszawskiego – scenarzysta, konferansjer i 
głównodowodzący bitwą
���� ���������� ������������
●Agnieszka Brzymowska z Lubiatowa – kierownik 
warsztatu teatralnego - krawcowa, która uszyła 12 
mundurów dla żołnierzy projektu Razem przez 800 lat 
oraz mundur medyka
●publiczność z Rokitnicy, Złotoryi i wielu okolicznych wsi 
w liczbie około 500 osób
●fotografowie, kamerzyści i dziennikarze w liczbie trudnej 
do ogarnięcia
●wielu mieszkańców Gminy Złotoryja, którzy zaangażowali 
się w projekt wykonując prace społeczne

Fot. Robert Pawłowski
Fot. Robert Pawłowski

Fot. Iwona Pawłowska

Fot. Robert Pawłowski

Fot. Robert Pawłowski

↑ Fotografie Agnieszka Młyńczak ↑
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Kilkunastu nauczycieli, pracujących pod redak-
cją Barbary Mendochy, Aleksandra Pecyny oraz 

Krystyny Zalewskiej, opracowało najobszerniejszą w 
dziejach ogólniaka publikację.  Zarys jego historii oraz 
kalendarium zebrali: B. Mendocha, A. Pecyna oraz 
R. Gorzkowski, o nauczycielach historii pisze Tomasz 
Szymaniak, anglistach - Anna Rabenda i Dawid Droń, 
nauczaniu dwujęzycznym Aleksandra Karst i Monika 
Mazur, osiągnięcia sportowe omawia Stefan Raben-
da. Poznajemy losy biblioteki szkolnej (Anna Chrza-
nowska, Krystyna Wojdyła), absolwentów (Iwona 
Pawłowska), sylwetkę patrona szkoły (B. Mendocha). 
Nie zapomniano o wykazie dyrektorów (Alfred Mi-
chler, Robert Pawłowski)  oraz wszystkich 5016 absol-
wentów, którzy opuścili mury szkoły od 1955 do 2011 
r. (A. Pecyna, S. Kaczmarski, A. Markowski). W 1955 r. 
zanotowano 14 absolwentów, najwięcej ukończyło LO 
w 2004 r. – 193. Nie zabrakło wspomnień, wywiadów 
oraz wielu ilustracji.

Mott em książki są słowa Jana Pawła II: Nie zagub-
cie pamięci, bo człowiek bez pamięci jest osobą po-
zbawioną przyszłości.

Roman Gorzkowski

Jakie imiona nosili trzynastowieczni złotoryjanie, 
czyli ci, którzy zamieszkali tutaj w pierwszym 

wieku istnienia miasta? Sprawa nie jest taka łatwa, 
trzeba bowiem przede wszystkim przejrzeć wszyst-
kie zachowane dokumenty, aby wyłowić stamtąd 
poszukiwane szczegóły. Na szczęście przez większość 
manuskryptów przebrnęli już historycy przygotowujący 
teksty do Dziejów Złotoryi, które ukazały się w 1997 r.

Zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, 
wypada zapytać, ilu w ogóle mieszkańców mogło 
wówczas liczyć nasze miasto. Lokalni kronikarze z 
XIX wieku sądzili, że w połowie XIII wieku zamieszki-
wało w mieście około 2500 samych tylko mężczyzn, 
skoro tradycja przekazywała, że mniej więcej pię-
ciuset z nich poległo w 1241 r. w bitwie z Tatarami 
pod Legnicą. Doliczając rodziny, dojdziemy do liczby 
11-12 tysięcy mieszkańców. Niestety, tych dawnych 
wyliczeń nie sposób zaakceptować. Zakładając, że 
na obszarze założonego na początku tego stulecia 
miasta wytyczono około 80 działek lokacyjnych, doj-
dziemy do liczby 400 osób na początku XIII stulecia. 
Dzięki „gorączce złota” ich liczba mogła wzrosnąć 
do 700-800 mieszkańców na koniec tego samego 
stulecia. W połowie XIV wieku przypuszczalnie za-
mieszkiwało tutaj około 1800-1900 osób.

Geneza miasta, opisana w poprzednich odcinkach 
szkiców,  skłania do wniosku, że zamieszkiwała je 
od początku w przeważającej ilości ludność pocho-
dząca z Niemiec. Zobaczymy, czy do takiej konkluzji 
prowadzą również imiona najstarszych złotoryjan.

Pierwszych wymienionych z imienia mieszkań-
ców znajdujemy w dokumencie z 1217 roku. Chodzi 
(patrz odcinek VI szkiców) o dwóch proboszczów 
– Arnolfa od kościoła św. Mikołaja i Aleksandra z 
kaplicy św. Marii. Oprócz nich znamy z tego same-
go stulecia trzech innych proboszczów, najpraw-
dopodobniej służących przy kościele Mariackim: 
Hermanna (1233), Konrada Hoborga (1255) oraz 
Konrada Hake (Haca,1268, 1277).  Ten ostatni nadał 
swemu kościołowi 3-łanową posiadłość, którą nabył 
od Benedykty, córki tutejszego wójta Tomasza.

W 1233 r. występuje pierwszy znany z imienia wójt 
miasta, Klemens, a w 1269 r. wymieniany przed chwi-
lą wójt Tomasz. Wójtowie tutejsi występują na listach 
świadków w dokumentach jeszcze kilkakrotnie: 1251 – 
Adolf, 1268-1269 – Sidelman de Salburc, zwany  „magi-
ster burgensium”, 1269 – Conrad de Schonenberg, 1276 
– Bertold. Wójt Adolf miał brata o imieniu Hermann.

W 1235 r. Arnold „de Auro”, najprawdopodobniej 
duchowny, udał się ze Złotoryi do Wrocławia.

W 1257 r. mieszczka Kunegunda zastrzegła w To-
runiu, że w razie jej bezpotomnej śmierci kilkadzie-
siąt grzywien dla Zakonu Krzyżackiego będzie wypła-
cane z dóbr, które odstąpiła wcześniej Heinrichowi 
ze Złotoryi (już wówczas trwały ożywione kontakty 
złotoryjsko-toruńskie, o których jeszcze napiszemy). 
W połowie XIII wieku pojawia się jeszcze Gerkin, a 
pod koniec stulecia w Wilkowie zamieszkiwał go-
spodarz Bertold, zwany „ze Złotoryi”.

W dokumentach z lat 1268-1269 spotykamy rów-
nież magistra Eberharda ze Złotoryi, zapewne na-
uczyciela lub prawnika.

W 1241 r. złotoryjskim oddziałem mieszczan i gór-
ników, który udał się na pomoc księciu Henrykowi 
Pobożnemu pod Legnicę miał dowodzić mistrz ce-
chowy Zachariasz Tobler.

Jak widać, wszystkich znanych nam (do tej pory) 
imion trzynastowiecznych mieszkańców Złotoryi 
jest niewiele. Wśród nich spotykamy Benedyktę, 
Tomasza i Aleksandra i Klemensa, których brzmie-
nie niekoniecznie musi wywodzić się z języka nie-
mieckiego. W tamtych czasach chrześcijanie różnych 
narodowości otrzymywali jednak podobne imiona i 
możemy tylko przypuszczać, że przynajmniej niektóre 
z noszących je osób, miały słowiańskie pochodzenie. 

W źródłach historycznych następnych dwóch stu-
leci fi guruje już kilkaset imion złotoryjan rozmaitego 
stanu oraz profesji. Trzeba byłoby poświęcić im o 
wiele obszerniejszy artykuł.

       Roman Gorzkowski

I tutaj nie może dzisiaj zabraknąć widokówki z 
Górą Zamkową. Kochana Mamo – pisał w maju 

1912 r. chłopak o imieniu Günther do Olgi Reinicke 
w Chorzowie – przesyłam teraz obiecaną kartkę z 
naszą szkołą. Przyślij, proszę długi list, na który za-
wsze z tęsknotą oczekuję. Nic dziwnego, zapewne 
długie miesiące bez rodziców, spędzane w szkol-
nym internacie, nie zawsze były radosne. Ale dzisiaj 
jest inaczej – po prostu już nikt nie pisze listów do 
rodziców, prawda? Czasem także się z nimi prawie 
wcale nie rozmawia.     
   Roman Gorzkowski

Drodzy lice-
aliści, czas na 
wspomnienia! 
Czekamy na 
rozpoznanie 
zarówno postaci 
jak i wydarzeń z 
długiej już histo-
rii złotoryjskiego 
ogólniaka. Cze-
kamy przy okazji 
na inne ciekawe 
szkolne fotogra-
fi e.
Roman 
Gorzkowski

Dlaczego akurat tym razem tutaj zawędrowali-
śmy? Ponieważ znajduje się na niej szkoła, któ-

ra w tym roku obchodzi sześćdziesięciolecie swego 
istnienia. Dlatego zachęcamy do przyjrzenia się kilku 
widokom przede wszystkim samego szkolnego gma-
chu, ale również jego otoczenia.

Na 
owalnej 
rycinie 
uwiecz-
niono 
dolinę 
Kaczawy 
z mo-
stem 
oraz 
Górę 
Zamko-
wą na 
początku 
XIX wie-
ku. Na 
szczycie 
wzniesie-
nia widzi-
my wieżę 
ciśnień 
z 1725 r. 
(której 
ruina 
jeszcze 
stoi) oraz 
niewielki domek mistrza wodnego, który obsługi-
wał miejskie wodociągi. Dwie następne fotografi e 
ukazują szkołę w pierwszej połowie XX wieku. War-
to zauważyć kamienne krzyże, wieńczące fasadę, 

inny kształt okien oraz dachu. 
 Wkrótce po zakończeniu wojny doszło do pożaru budynku, 

podczas którego decydującą rolę odegrali żołnierze radzieccy. 
Jego stan po pożarze zobaczymy na dwóch kolejnych fotogra-
fi ach. Gmach odbudowywano do 1954 r.

Roman Gorzkowski

Niektóre z pytań, 
nurtujących złoto-

ryjskich kolekcjonerów, 
dotyczą przedstawio-
nych teraz walorów. 
Mają one ząbkowanie 
typowe dla znaczków 
pocztowych, ale wiado-
mo, że w takim obiegu 
nie były. Dlaczego widać 
na nich nie tylko cen-
trum miasta, ale nawet 
jeden z przedwojennych 
pomników, przedstawia-
jących Friedrich Jahna, 
ojca niemieckiej gimna-
styki? Kiedy je wydano, 
dlaczego pojawia się na 
nich, jak można sądzić, 
nazwisko być może jakie-
goś przemysłowca? Pro-
simy o pomoc, aby móc 
wyjaśnić kolejny fakt z 
dziejów naszego miasta. 

Przemysław 
Markiewicz

W Echu lipcowo-sierpniowym pytaliśmy o po-
mnik upamiętniający bitwy w 1813 r., znaj-

dujący się niegdyś na stokach Wilkołaka. Prawidło-
wych odpowiedzi udzieliły tym razem trzy osoby: 
Katarzyna Ardelli, Anett a Chojnecka oraz Mariusz 
Lendzion, podając dodatkowo kilka ciekawych in-
formacji. Zapraszamy po nagrody książkowe!

22

Imiona pierwszych złotoryjanImiona pierwszych złotoryjanImiona pierwszych złotoryjan Dawno temu na Dawno temu na Dawno temu na 
Górze ZamkowejGórze ZamkowejGórze Zamkowej

Szkolne tęsknotySzkolne tęsknotySzkolne tęsknotySzkolne tęsknotySzkolne tęsknotySzkolne tęsknoty

Warto przeczytaćWarto przeczytaćWarto przeczytać

Kącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówki

Czytelnicy odpowiadająCzytelnicy odpowiadająCzytelnicy odpowiadają

Szkice na 800-lecie. Część VIIISzkice na 800-lecie. Część VIIISzkice na 800-lecie. Część VIII

Imiona pierwszych złotoryjanImiona pierwszych złotoryjanImiona pierwszych złotoryjan
Szkice na 800-lecie. Część VIII

Imiona pierwszych złotoryjanImiona pierwszych złotoryjanImiona pierwszych złotoryjan
Szkice na 800-lecie. Część VIII

Imiona pierwszych złotoryjanImiona pierwszych złotoryjanImiona pierwszych złotoryjan
Szkice na 800-lecie. Część VIII

Imiona pierwszych złotoryjanImiona pierwszych złotoryjanImiona pierwszych złotoryjan

Młody sześćdziesięcioletniMłody sześćdziesięcioletniMłody sześćdziesięcioletni

Drodzy lice-Drodzy lice-

Drugi
dom
czyli
szkoła

Znaczki, 
czy 
nie znaczki

Znaczki, 

nie znaczkinie znaczkinie znaczki

Znaczki, 
czy 
nie znaczkinie znaczkinie znaczki
czy 
nie znaczki
czy 

Historia Historia Historia 
jednej jednej jednej jednej jednej jednej 
fotografi ifotografi ifotografi ifotografi ifotografi ifotografi i

Zapomniane Zapomniane Zapomniane 
           - odszukane           - odszukane           - odszukane           - odszukane           - odszukane           - odszukane           - odszukane           - odszukane           - odszukane           - odszukane           - odszukane           - odszukane           - odszukane           - odszukane           - odszukane           - odszukane           - odszukane           - odszukane



Dodatkowe 8 stron Echa Złotoryi zostało wydrukowanych dzięki pienięż-Dodatkowe 8 stron Echa Złotoryi zostało wydrukowanych dzięki pienięż-Dodatkowe 8 stron Echa Złotoryi zostało wydrukowanych dzięki pienięż-
nemu wsparciunemu wsparciunemu wsparciu Leszka Leśniaka  Leszka Leśniaka  Leszka Leśniaka oraz fi rm:oraz fi rm:oraz fi rm: Arbor - Paweł Widomski,  Arbor - Paweł Widomski,  Arbor - Paweł Widomski, 
Taurus - Rafał Tokarz, Nalpol - Kazimierz Nalepka, Jet - Jarosław Taurus - Rafał Tokarz, Nalpol - Kazimierz Nalepka, Jet - Jarosław Taurus - Rafał Tokarz, Nalpol - Kazimierz Nalepka, Jet - Jarosław 
Siwak i Elwira Siwak.Siwak i Elwira Siwak.Siwak i Elwira Siwak.

G
A
L
E
R
I
A

G
A
L
E
R
I
A

S
P
O
N
S
O
R
Ó
W

S
P
O
N
S
O
R
Ó
W

NADLEŚNICTWO
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