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Gdy parę lat temu z panem Bogdanem Łosiem – strażnikiem 
leśnym, a zarazem radnym miejskim przemierzaliśmy lasy 

Nadleśnictwa Złotoryja i co chwila natrafi aliśmy na dzikie wysy-
piska śmieci, głośno marzyliśmy, żeby to gminy przejęły obowią-
zek gospodarowania odpadami. Nikomu wówczas nie opłacało-
by się wywozić pokątnie tego, co mu już niepotrzebne.

No i stało się. Nasze prośby zostały wysłuchane. Ale jest takie 
powiedzenie: uważaj, o czym marzysz, bo może się spełnić!

Od początku roku gminy żyją ustawą śmieciową.  Wolą 
wybrańców narodu określono pewne ramy i określono datę 
wprowadzenia w życie. Czyli napisano mniej więcej, co i jak, i 
kazano gminom zrobić resztę, czyli posprzątać.

Od początku roku trwał więc serial pt. przekuwamy „ustawę 
śmieciową” na realia gminne. W Złotoryi, można to było nawet 
oglądać na ekranach komputerów.

Jak zwykle w takich sprawach Urząd Miejski proponował, 
radni bez większego szemrania aprobowali. Temperatura tro-
chę wzrosła pod koniec maja. Wiadomo, termin się zbliżał, 
miasto stało przed jednym z najważniejszych zadań wynikają-
cych z realizacji ustawy – wyborem fi rmy, która będzie cały ten 
bałagan śmieciowy sprzątać.

Trudno się więc dziwić, że na pytanie pana przewodniczącego 
Rady Miejskiej Romana Gorzkowskiego odnośnie przetargu i krą-
żącej plotki na temat jego ustawienia, pan burmistrz został lekko 
wyprowadzony z równowagi i odparł: „Nie rozumiem Pana  sfor-
mułowań. Świadczą one o naruszonych zdolnościach umysłowych”.

Szczerze mówiąc, też nie rozumiem pana przewodniczącego 
i jestem zdumiony, że kwesti ę tę publicznie poruszył. To, że 
przetarg był pisany pod Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunal-
ne, jest oczywiste i nie powinno nikogo dziwić, ani tym bardziej 
oburzać. Zresztą pan burmistrz sam stwierdził, że chciałby, aby 
miejska spółka wygrała. Gdyby było inaczej, to świadczyłoby 
wręcz o „naruszonych zdolnościach umysłowych”, że posłużę 
się cytatem. Więc co w tym dziwnego, że warunki przetargu 
zostały uszyte na miarę i możliwości RPK? Gdy np., tak jak w 
gminie Świerzawa  czy w Gminie Wiejskiej Złotoryja w przetar-
gu znalazł się zapis o konieczności wyposażenia nieruchomości 
w pojemniki, to lokalne przedsiębiorstwo już miałoby pod 
górkę w walce z fi rmami większymi, które mogłyby pojemniki 
dyslokować z terenów, gdzie np. przetargu nie wygrały. Gdy-
by kazać wyposażyć mieszkańców w worki do segregacji czy 
nakazać odbiór posegregowanych śmieci bezpośrednio z nie-
ruchomości, to również mogłoby utrudnić rywalizację. W tym 
kontekście próba ograniczenia dostępu do złotoryjskiego rynku 
śmieciowego przez fi rmy nieposiadające odpowiednio długo 
certyfi katów ISO to już drobnostka, której w ogóle nie powinno 
się podnosić na forum miejskim.

Również bardzo mała różnica między opłatami za śmieci 
segregowane i niesegregowane w tej sytuacji nabiera sensu.

Ważne jest, że Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 
przetarg wygrało. Szkoda tylko, że zaniżyło trzykrotnie cenę w 
stosunku do kontrkandydatów. Zaiste, determinacja musiała 
być ogromna. Nie mówimy tu o cenie niższej o 10, 20%, ale 
o kwocie mniejszej o 65% w stosunku do drugiej najwyższej 
oferty. Jak sobie z tym poradzi RPK? Czy mieszkańcy będą na 
tyle otwarci, że będą tolerować pewne niedoróbki, naruszanie 
ustawy śmieciowej, czy łamanie uchwały Rady Miejskiej?

Realizacja ustawy śmieciowej to ważny test dla władz 
wszystkich gmin i albo będzie atutem w przyszłorocznych wy-
borach samorządowych, albo kulą u nogi. Wszystko, co nowe, 
niekoniecznie od razu musi się udawać, ale są gminy, które jak 
na razie doskonale sobie z tym radzą. Jadąc przez Wartę Bole-
sławiecką, trudno znaleźć dom, przed którym nie stoi rząd po-
jemników do segregacji śmieci. W Świerzawie od 1 lipca działa 
punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W Gminie 
Wiejskiej Złotoryja są worki na odpady segregowane.

Tylko w Złotoryi ci, co zadeklarowali selektywną zbiórkę od-
padów, jak na razie nie mogą z tej deklaracji się wywiązać, bo 
ani ich nikt nie odbiera z nieruchomości, ani nawet nie ma po-
jemników na terenie miasta, ani nawet osławionego PSZOKu.

Mam nadzieję, że tylko mały falstart i wkrótce okaże się, że 
wszystko działa sprawnie, a ceny za odpady komunalne obniżą 
się przynajmniej do średniej krajowej. No, bo jeżeli w naszym 
mieście śmieci odbiera fi rma tak tanio, to przecież opłaty nie 
mogą być wysokie.

Robert Pawłowski

Kresowe korzenie 
Aniela Lasoń urodziła się dwunaste-

go grudnia tysiąc dziewięćset trzydzie-
stego roku w Zborowie (tarnopolskie), 
jako córka Anastazji z d. Seńkowskiej i 
Stanisława Pobisów. Matka prowadziła 
dom i wynajmowała się do pracy w 
polu u bogatszych rolników, ojciec jako 
mechanik pracował w służbie drogowej 
i OHP. Z rodziną mieszkała babcia – 
Maria Seńkowska.

Z każdego zakątka domu wyziera-
ły wspomnienia, babcia opowiadała 
wnuczkom o dziadku Dymitrze, który ich 
dom własnoręcznie wybudował. Nieda-
leko Zborowa mieszkali rodzice ojca, ale 
jakoś nie utrzymywali kontaktów, cho-
ciaż brat ojca – mój chrzestny – Józef, 
okazał się wspaniałym krewnym. Z dru-
gim stryjem - Władysławem (zamiesz-
kałym w Kłodzku) miałam bliski kontakt 
do jego śmierci. Wycieczki i kolonie były 
okazją do spotkań rodzinnych, na które 
zabierałam synów: Krzyśka i Zbyszka. 
Bardzo bliski kontakt miałam z bratem 
przyrodnim – Franciszkiem z Opola, z 
drugiego małżeństwa ojca, po śmierci 
mojej mamy. 

Rodzina Seńkowskich była niemała, 
dziadkowie mieli siedmioro dzieci, które 
dorastały i łączyły się węzłem małżeń-
skim z Ukraińcami. Zwykle byli to sąsie-
dzi, którzy pomagali sobie, także razem 
świętowali. A kiedy ruszali w ostatnią 
drogę, ich szczątki składano w rodzinnej 
ziemi. I zostali tam na straży - niczym 
świadkowie polskości tych ziem. Mam 
nadzieję, że ich ukraińscy krewni dbają o 
groby – dzieli się nadzieją Pani Aniela.

W Zborowie istniała szkoła w samo-
dzielnym budynku. Do szkoły uczęsz-

czały wszystkie 
dzieci z rodziny. 
Kiedy Aniela miała 
chwilowe braki i 
kłopoty z nauką, 
skorzystała z okre-
sowej pomocy 
nauczycieli. Aniela 
nie chciała mówić 
po ukraińsku, 
nie lubiły jej za 
to inne dzieci. 
Kiedy za okupacji 
niemieckiej nadal 
mówiła tylko po 
polsku, koledzy 
jeszcze bardziej 
odsunęli się od 
niej. Bolał ją ten 
ostracyzm, ale 
była niezłomna. 
Za to, że nie mó-
wiłam po ukraiń-
sku, odsunęła się 
ode mnie kole-
żanka serdeczna, 
która potem je-
chała z nami jed-
nym transportem 
– wspomina pani 
Aniela - jej rodzi-
na, jak i moja, za-
mieszkała w Kotli. 
Byłam tak mocno 
zagniewana na tę 
koleżankę, że kie-
dy została ekspe-

dientką w naszej wsi, nie przekroczyłam 
progu jej sklepu - dodaje.
Ziemie Odzyskane 

Po wojnie osiedliliśmy się w Kotli k/
Głogowa. Po ukończeniu szkoły podsta-
wowej wyjechałam do Nowej Soli, do 
Liceum Pedagogicznego. Zamieszkałam 
w internacie, gdzie zajmowaliśmy pierw-
sze piętro, bo drugie było uszkodzone 
przez działania wojenne. Oprócz nauki 
sprzątaliśmy internat i usuwaliśmy gru-
zy w mieście. Pamiętam ciężką pracę 
przy odgruzowywaniu kościoła, który 
przeznaczono na salę gimnastyczną. 
Mieliśmy także próby chóru szkolnego, 
zajęcia muzyczne, dyżury w bibliotece 
szkolnej i w stołówce, ja jeszcze po-
magałam kolegom w nauce. Nosiliśmy 
fartuszki satynowe, także po zajęciach 
szkolnych, naszą dumą były czapki, ale 
nie każdy je miał. W liceum były po trzy 
klasy równoległe, a to z tego względu, 
że do szkoły trafi ały różne roczniki, które 
przerwały naukę albo jej nie podjęły z 
powodu wojny. Pobieranie stypendium 
wiązało się z nakazem pracy, mnie skie-
rowano na trzy lata do Złotoryi.
Azymut - Złotoryja

Pracę rozpoczęłam 1 lipca 1950 r. jako 
nauczyciel i przewodnik Organizacji Har-
cerskiej w Szkole Podstawowej nr 1. Po 
roku pracy zrezygnowałam z Organizacji 
Harcerskiej i przeszłam na etat nauczy-
cielski w wymiarze 36 godzin tygodnio-
wo. Dyrektorką szkoły była polonistka 
– Kamila Epler. Przez następne dwa lata 
szkołą zarządzała nauczycielka biologii 
– Helena Chmielnicka. W roku 1951/52 
ze szkoły wyodrębniono część uczniów i 
kadry, i utworzono dwie szkoły z odręb-

nymi wejściami. Od strony obecnego Starostwa 
mieściła się Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca 
Stopnia Podstawowego i Licealnego. Po prawej 
stronie budynku pozostała Szkoła Podstawowa 
nr 1. W pierwszym roku całością kierowała Ka-
mila Epler, zatem i kadra dość płynnie wypełnia-
ła potrzeby w obu organizmach oświatowych. 
Były to bardzo biedne lata, brakowało mieszkań, 
więc zamieszkałam w pokoju u woźnego szkol-
nego, po dwóch tygodniach u przewodniczące-
go Komitetu Rodzicielskiego, potem u pani Pi-
sarskiej (koło „małego kościoła”) – matki ucznia, 
by stamtąd przenieść się do schroniska – byłam 
już mężatką i oczekiwałam narodzin dziecka. W 
latach 1954/56 przenieśliśmy się do własnego 
budynku, gdzie dyrektorował Józef Jarosz ze 
wsparciem zastępcy – Czesława Rydzika.

Kolejne trzy lata szkołą kierował dyrektor Ma-
rian Bocian, a zastępował go Zdzisław Fałęcki. 
Pokolenie 60+ zapewne pamięta Zbigniewa Ja-
nusia, którego powołano na dwa lata na stano-
wisko dyrektorskie, a Zbigniewa Nowaka na jego 
zastępcę. Pana Janusia serdecznie wspominają 
uczniowie szkoły podstawowej, którym chętnie 
przygrywał do tańca na akordeonie. Kolejnego 
dyrektora – Edwarda Kopczaka pamięta wielu 
złotoryjan. Funkcje zastępców pełnili: Kazimierz 
Bednarski i Aniela Lasoń. Do obowiązków pani 
Anieli należała między innymi organizacja pracy 
w klasach podstawowych dla ok. 1200 uczniów 
i podział mienia na dwie szkoły LO i SP2. Jako 
przyszły zastępca dyrektora „Tysiąclatki” - Ka-
zimierza Kalwaja, Pani Aniela Lasoń współtwo-
rzyła projekt organizacji nowej szkoły. Od roku 
szkolnego 1964/65 przez 28 lat była silnym 
ogniwem w społeczności Szkoły Podstawowej 
nr 3. Pomimo różnych perypeti i życiowych pani 
Aniela sięgała do swojego nienasyconego ape-
tytu na życie, uruchamiała jakieś tajne pokłady 
energii i wciąż zaskakiwała nowymi realizacjami. 
Kiedy spojrzymy w przeszłość, zobaczymy, że 
mało komu udało się tak wiele różnorodnych 
form zrealizować, na takim wysokim poziomie 
– jak to potrafi ła Pani Aniela Lasoń. Trudno 
ocenić, czy większym motorem w życiu zawodo-

wym była ambicja, czy niezwykła pracowitość, 
która pozwalała wyprzedzić teoretyków od 
wychowania. Zdarzało się, że z wielkim hukiem, 

pt. wielkiej refor-
my wprowadzano 
jakieś formy i me-
tody pracy, ale dla 
nas to nie było nic 
nowego, bo Pani 
Aniela wcześniej od 
„mądrych głów od 
oświaty” wymyśliła 
i wprowadziła w 
życie autorskie 
projekty. Wielu 
młodych nauczycie-
li w ramach prak-
tyk zawodowych 
przygotowywała 
praktycznie, a z 
wieloma zatrud-
nionymi świetnie 
współpracowała. 
Kochała młodość, 
posiadła jakiś szyfr, 
którym świetnie 
porozumiewała 
się z ludźmi, bez 
względu na wiek, 
płeć, czy status 
społeczny. Otwie-
rając „księgę prze-
szłości” znajdziemy 
liczne ślady dzia-
łalności, której już 
nikt w szkole nie 
kontynuuje: znikło 
harcerstwo (zbiór-
ki, biwaki, obozy, 
zloty, ogniska, etc.), 
znikła Izba Pamięci 
i Tradycji Szkolnych. 
Zostały zdjęcia, dy-
plomy. W arkuszu 
oceny pracy znaj-
dziemy zdanie: ,,To 
rozumny nauczyciel 
i wychowawca, 
wspaniała druhna. 
To człowiek, który 
jak nikt zna życie 
szkoły”.

Pani Aniela 
Lasoń znana jest 
także jako wielo-
letnia opiekunka, 
czy kierowniczka 
półkolonii i kolonii 
letnich. Do dzisiaj 
udziela się w pracy 
Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, 
Związku Emerytów. Za czterdziestoczteroletnią 
pracę zawodową i społeczną otrzymała odzna-
czenia i wyróżnienia:

Krzyż Ofi cerski Orderu Odrodzenia Polski - 
1989, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski - 1981, Medal Komisji Edukacji Narodowej 
- 1982, Złoty Krzyż Zasługi - 1972, Złotą Odznakę 
ZNP - 1973, Złotą Odznakę Zasłużony dla Cho-
rągwi Legnickiej - 1982, Złoty Krzyż Zasługi dla 
ZHP - 1984 i wiele innych.

Panią Anielę Lasoń można spotkać, kiedy po-
śpiesznym krokiem podąża złotoryjskimi ulicami 
do swoich zadań. Zawsze chętna do rozmowy, 
uśmiechnięta, imponuje doskonałą pamięcią. 
Swoich ukochanych uczniów rozpoznaje nawet 
na fotografi i najmniejszego formatu, pamięta 
imiona, nazwiska, a nawet z kim siedzieli w ław-
ce. Kiedy wspomina swoich uczniów wzrusza się. 

Jest niezwykle wzmocniona i usatysfakcjonowa-
na, gdy odzywają się do Niej, przystają, zagadują. 
Jest jedna jedyna, niepowtarzalna - gigantyczna. 

Uważam Panią Anielę Lasoń za niezwykłą 
postać w złotoryjskim krajobrazie. Kiedy byłam 
uczennicą szkoły podstawowej - uczyła, kiedy 
podjęłam pracę w SP3 - była zastępcą dyrek-
tora szkoły, potem miałyśmy długą harcerską 
przygodę na wysokim ,,c”. Kiedy defi nitywnie 
odchodziła ze szkoły - żegnałam Ją jako dyrek-
tor. Ponieważ w roku 2014 Szkoła Podstawowa 
nr 3 im. Henryka Pobożnego wkroczy w swój 
jubileusz 50-lecia istnienia, rozpoczynam cykl 
wspomnieniowy przywołaniem ikony złotoryj-
skiej oświaty. 

Danuta Sosa
Dziękuję Pani Anieli za udostępnienie doku-

mentów i zdjęć oraz za opowieść o swoim życiu.
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Fot. K. Kukla

Społeczność Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej, Członkowie Zarządu, Członko-

wie Rady programowej, przedstawiciele brat-
nich organizacji społecznych, także Pani Wójt 
Maria Leśna, Pan Starosta Józef Sudoł, radni, 
przedstawiciele oświaty, przemysłu, obywatele 
zrobili mi bardzo, bardzo miła niespodziankę i 
podziękowali za wiele lat pracy społecznej na 
rzecz naszego miasta. Młodzież Liceum Ogólno-
kształcącego zaśpiewała kilka bardzo ładnych, 
melancholijnych piosenek, za co im i Pani Jo-
lancie Zarębskiej serdecznie dziękuję. Od roku 
1990 pracowałem w Zarządzie TMZZ, w tym 
wiele lat pełniłem obowiązki prezesa. Czy jed-
nak zasłużyłem na tak miłe spotkanie? 

Długą drogę przeszło Towarzystwo w ciągu 
tych lat. Dzięki władzom miejskim, gminnym i 
powiatowym, a także dzięki Fundacji Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej dorobiliśmy się zapewne 
– jednej z lepszych na Dolnym Śląsku siedzib na 
prowadzenie działalności. Siedziba tętni życiem 
kulturalnym, organizacyjnym, twórczym, współ-
pracą zagraniczną. Tutaj jest siedziba Redakcji 
Echa Złotoryi, działa Złotoryjski Klub Fotogra-
fi czny, Klub Kolekcjonera, Koło Kresowian, 
biblioteka regionalna. Wykonaliśmy kilkaset 
projektów edukacyjno – historycznych, poznaw-

Aleksander Pecyna, Jan Nowak, Jana Kałuża, 
Jadwiga Suchecka-Dyląg, Barbara Mendocha, 
Anna Chrzanowska, Waldemar Dmitrowski, 
Barbara Siwiec, Mieczysław Leszczyński, Halina 
Sobota, Anna Bednarz, Lidia Malicka, Małgorza-
ta i Mieczysław Szcześniakowie, Lidia Charyto-
niuk, Piotr Norko i wielu, wielu innych działaczy 
i mieszkańców.

Jak łatwo prowadzić działalność, gdy otwarte 
są drzwi do wszystkich szkół, do Urzędu Gminy, 
do Urzędu Miasta. Gdy i my, i uczestnicy różnych 
spotkań słyszeliśmy często słowa pociechy, uzna-
nia i akceptacji z ust Starosty Pana Józefa Sudoła. 

Mieliśmy szczęście do stażystek, które odby-
wały staże w TMZZ. Szczególne szczęście mieli-
śmy do dwóch stażystek do Magdaleny Gębali 
obecnie Przydrygi i Emilki Staronki (Emilka aktu-
alnie odbywa staż). Odbywały staże w ważnych 
dla Towarzystwa okresach, pełnych twórczej 
pracy i wywiązywały się z obowiązków dosko-
nale. Oczywiście, że mieliśmy duże szczęście do 
Powiatowego Urzędu Pracy i do Pana Dyrektora 
Krzysztofa Frankowskiego, który rozumie złoto-
ryjskie problemy. 

To ci wszyscy działacze, mieszkańcy ziemi zło-
toryjskiej swoimi pomysłami, zaangażowaniem, 
własną pracą, w prywatnym czasie spowodowa-
li, że Złotoryja to nie tylko ulice, chodniki, ele-
wacje i dachy budynków, ale to przede wszyst-
kim ludzie, nasza historia, nasza przyszłość, 
satysfakcja i dokonania w społecznej, a z czasem 
zawodowej pracy. Moja rola była niewielka. To 
Oni, to ludzie. Im dziękuję za współpracę i za 
ciepłe słowa, jakie usłyszałem w dn. 3 lipca w 
sali konferencyjnej hotelu przy Miłej.

Wspólnie rozwiązywaliśmy problemy TMZZ i 
wspólnie cieszyliśmy się z różnorodnych sukcesów. 
Bardzo Wam dziękuję za to wszystko co zrobiliście, 
gdy ja pełniłem zaszczytną funkcję Prezesa Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. To dla Was 
te piękne kwiaty, które otrzymałem. 

Nie było Cię, Teresko, na spotkaniu 3 lipca, ale 
byłaś razem ze mną i razem z TMZZ-tem przez 
wszystkie lata istnienia towarzystwa. Wspierałaś 
nas we wszystkich działaniach. Dziękuję Ci za 
obecność i pomoc, której w ciągu tych wszyst-
kich lat pracy społecznej doświadczyłem.

Aleksander Borys

stowarzyszeń z naszego miasta 
oraz przedstawiciele miejsco-
wego biznesu. Na spotkaniu 
to zagadnienie było porusza-
ne. Poprzeczka została przez 
Aleksandra Borysa ustawiona 
bardzo wysoko. Teraz trzeba 
wysiłku, aby utrzymać ten sam 
poziom, co nie musi oznaczać, 
że ten sam kierunek.  
Jesteś wyraźnie młodszy od 
poprzedniego prezesa. Czy 
to już jest zmiana pokole-
niowa? Pytam  dlatego, że 
od jakiegoś czasu słyszy się 
głosy od członków TMZZ i 
innych osób związanych z 
naszym towarzystwem, że 
TMZZ to środowisko starych 
ludzi, którzy nie mają żadnych 
nowych pomysłów. Mówi się 
też, że TMZZ nie chce współ-
pracować z młodymi ludźmi. 
Efektem tego miało być utwo-
rzenie przez grupę młodych 
ludzi, którzy chcą robić coś 
pożytecznego dla środowiska, 
stowarzyszenia Nasze RIO. 
Oni zresztą pozostali nadal 
członkami TMZZ. 
Ja członkiem TMZZ jestem od 
połowy lat dziewięćdziesią-
tych, a chcę przypomnieć, że 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
ma nowego prezesa. Z Aleksandrem Pecyną 

rozmawia Agnieszka Młyńczak. 
Witam nowego prezesa i gratuluję wyboru! 
Jak się zostaje prezesem TMZZ?
Formalnie? Na koniec trzyletniej kadencji 
zwołuje się walne zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze. Na tym zebraniu odbywają się wybory 
nowego zarządu naszego towarzystwa. Następ-
nie na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się 
Zarząd i wybiera osoby funkcyjne.
W tym roku były z tym ukonstytuowaniem się 
jakieś perturbacje? Prezes nie został wybrany 
od razu i mieliśmy swojego rodzaju bezkróle-
wie przez parę miesięcy.
Nie, to nie żadne bezkrólewie, to tylko okres 
przejściowy. To nie tak jak u zmieniających się 
kierowców, że trzeba się zatrzymać, aby unie-
ruchomić ciężarówkę. Natomiast jeśli chodzi o 
nas, to nowy Zarząd cały czas pracował, 
a Aleksander Borys pełnił rolę prezesa do czasu 
formalnego wyboru do tej funkcji nowej osoby. 
W moim życiu raz widziałem, jak kierowcy auto-
karu zmieniali się w czasie jazdy po autostradzie 
i dla pasażerów była to dodatkowa, choć raczej 
niezbyt oczekiwana atrakcja.
Zostałeś wybrany – kiedy?
Zostałem wybrany na posiedzeniu Zarządu 13 
czerwca tego roku. 
Powiedz, proszę, kilka słów o sobie.
Jestem złotoryjaninem od 25 lat, a dobiegam 
już pięćdziesiątki. Moje wykształcenie kierun-
kowe to fi zyka doświadczalna. Po skończeniu 
studiów sądziłem, że podejmę pracę w przemy-
śle. Jednak okazało się, że najlepszym miejscem 
jest szkoła. Zostałem nauczycielem fi zyki najpierw 
w szkole podstawowej, potem w szkole średniej. 
Prowadziłem też zajęcia dla młodzieży 
z informatyki, z tego przedmiotu ukończyłem też 
studia podyplomowe. Obecnie pełnię funkcję wice-
dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym w Złotoryi. 
Jak to jest zostać prezesem po Aleksandrze 
Borysie, który sprawował swoją funkcję przez 
kilka kadencji? Trudne zadanie?  
Po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu 
podziękowaliśmy Aleksandrowi Borysowi za 
dotychczasową pracę na spotkaniu, na którym 
byli jego przyjaciele, działacze zaprzyjaźnionych 

towarzystwo powstało najpierw jako grupa ludzi 
zajmujących się historią miasta. Dopiero później 
zostało obudowane różnymi innymi działaniami: 
krajoznawczymi, regionalnymi, problematyką 
społeczną, a nawet polityczną (przypomnę, że 
braliśmy udział w wyborach samorządowych). 
Nasze działania i pomysły często były przejmo-
wane i kontynuowane przez inne organizacje 
czy instytucje. Na przykład wyremontowaliśmy i 
udostępniliśmy do zwiedzania wieżę widokową 
kościoła Mariackiego, zapoczątkowaliśmy rajdy 
turystyczno – historyczne, w których bierze 
udział spora grupa młodzieży szkolnej. A zatem 
towarzystwo otworzyło się na środowisko. 
Ale faktem jest, że wśród członków TMZZ mało 
jest ludzi w przedziale wiekowym 35 – 45 lat. 
Czy nowy Zarząd będzie się nad tym zasta-
nawiał? Chodzi o to, w jaki sposób pozyskać 
młodszych i czy w ogóle nam na tym zależy?
- - - (głębokie westchnienie). Gdyby funkcja 
prezesa TMZZ była wynikiem konkursu, a ja 
ubiegałbym się o nią, to na pewno wcześniej 
stworzyłbym wizję rozwoju na najbliższe 5, 10 
lat i przedstawił ją komisji. Przewidziałbym też 
środki na realizację moich celów. Jednak tu jest 
inaczej. Towarzystwo nie jest fi rmą, nie istnieje 
zagrożenie materialnej straty przez nieudolne 
zarządzanie. Naszym majątkiem jest zaufanie 
społeczne i o jego zachowanie i pomnożenie 
będziemy się starać. 
TMZZ ma ustalony, historyczno – społeczny, 
profi l działania. Tak zostało zapoczątkowane 
i tak to trwa. Jest to zresztą uzasadnione ze 

względów historycznych. Lecz czy nie należa-
łoby pomyśleć o nowych, innych działaniach i 
kierunkach? 
Jestem zwolennikiem ewolucji, a nie rewolucji. 
Według mnie to najlepsza droga, tak w pracy 
zawodowej jak i społecznej. Natomiast mnie 
niepokoi co innego: jest mała grupa osób, która 
robi wiele rzeczy. Tu widziałbym szansę zakty-
wizowania innych członków TMZZ, by grupa 
działaczy, takich prawdziwych (bez cudzysłowu), 
się powiększała. 
Zarzucają też nam, że TMZZ-tu nie ma w prze-
strzeni internetowej. Chociaż trzeba przyznać, 
że ostatnio coś drgnęło w tej materii. 
Tak, oczywiście! Chodzi o to, żeby informacja 
trafi ała do odbiorcy dwa razy: przed i po jakimś 
działaniu, bo Internet trzeba traktować jak 
swojego rodzaju interaktywną kronikę wyda-
rzeń. Jestem zdania, żeby nie trzymać informacji 
dla siebie, lecz żeby ona trafi ała do odbiorców. I 
to się będzie zmieniać, więc powoli to wszystko 
ustawiamy w nowym wymiarze. Za ten m.in. 
wycinek działalności towarzystwa będzie odpo-
wiadał wiceprezes Tomasz Szymaniak, który już 
doskonale to robi.
Życzę nowemu prezesowi dobrzej współpracy z 
Radą Programową i członkami TMZZ. 
Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę wszystkich o 
pomoc, szczególnie w tym początkowym okresie.

Agnieszka Młyńczak
zdjęcie: Kajetan Kukla

11.06. Uprawomocnił się wyrok sądowy, uzna-
jący, że radny Leszek Antonowicz złożył zgodne 
z prawdą oświadczenie lustracyjne (patrz EZ 
04/2013 (89).
12.06. W siedzibie TMZZ otwarto wystawę 
„125-lecie języka esperanto” i przypomniano 
postać pana Adama Pleśnara, zasłużonego pro-
pagatora esperanto. (TMZZ)
13.06. Hol Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekre-
acji gościł wernisaż malarstwa Wiktora Koniwa.
14-16.06.  Odbyły się 37. Dni Świerzawy.
14.06. „Nie chowaj głowy w piasek! Przybądź!” 
– tak promowano pierwsze Święto Piasku we 
wsi Radziechów.
14.06. Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi 
uruchomiło usługę Ticketpro, ułatwiającą zakup 
biletów na krajowe imprezy kulturalne i sportowe. 
14.06. Gimnazjalista Maciej Sowiński z Wojcie-
szowa wygrał X Powiatowy Konkurs „Chemia 
w ochronie środowiska” i został chemicznym 
omnibusem ziemi złotoryjskiej. 
14.06. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizo-
wała „Festyn Wiedzy Praktycznej”. 
14.06. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Złotoryi uroczyście zakończyli rok akademicki  
2012/2013. 
16.06. Po raz 45-ty odbył się Rajd Wielisławka. 
16.06. Koncert Finałowy zamknął kolejny rok 
projektu „Złotoryja Tańczy” – „Dancin’ In the 
rain” w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji.
20.06. ,,Mniejszości narodowe na Kresach 
Wschodnich w II Rzeczpospolitej” taki tytuł 
nosiła II Złotoryjska Biesiada Kresowa zorgani-
zowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i 
Rekreacji. (TMZZ)
21.06. W siedzibie TMZZ otwarto wystawę 
rękodzieła nauczycielek z SP1: Beaty Lachiewicz, 
Ewy Pawłowskiej, Małgorzaty Szcześniak  - 
„Słupki, krzyżyki, pikotki ...” Organizatorami byli: 
Biblioteka Pedagogiczna w Złotoryi i Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. (TMZZ) 
21.06.  U podnóża Ostrzycy w Proboszczowie 
odbyła się „Czarodziejska Noc Świętojańska” z 
korowodem młodych panien, wspólnym pale-
niem wianków i koncertami zespołów Aff ect, 
Żółta Febra, i Eksces.
21.06. W Boguszowie-Gorcach odbył się 25, Gór-
ski Ultramaraton „Sudecka 100”, w którym zwy-
ciężył Marcin Pawłowski (zawodnik klubu Olaws). 
22.06. Odbył się XXVII Bieg Świerzawy, w któ-
rym uczestniczyli goście z Wałbrzycha, Legnicy, 
Jawora, Jeleniej Góry, Piechowic, Czernicy. 
22.06. Parafi a p.w. św. Jadwigi w Złotoryi gościła 
pielgrzymów  z Litwy. 
22-23.06. Odbył się IV Bieg Szlakiem Wygasłych 
Wulkanów.  
23.06. Podczas rozgrywanych Mistrzostw Polski 
w strzelectwie we Wrocławiu - Martyna Piersiak 
(zawodniczka Klubu Strzeleckiego AGAT Złotory-
ja) zdobyła srebrny medal i tytuł Wicemistrzyni 
Polski kobiet w konkurencji ppn 40.
24.06.  Złotoryjski zawodnik MMA Michał Mi-
chalski doszedł do fi nału w programie MMAster 
emitowanym na TVN Turbo. 
24.06. Impreza plenerowa „Wianki pod Wieli-
sławką” po raz 11 lat zgromadziła w Sędziszowej  
mieszkańców gminy Świerzawa, turystów i gości.
25.06. Zakończyły się I Warsztaty Fotografi czne 
zorganizowane wspólnie przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Złotoryi oraz Złotoryjski Klub 
Fotografi czny. (ZKF)
26.06.  Na sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa 
Burmistrz Józef Kołcz uzyskał absolutorium. 
27.06. Odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady 

czych, historycznych, fi lmowych. Ważny był 
program obchodów 800-lecia nadania Złotoryi 
praw miejskich magdeburskich. Zachęcaliśmy 
całą społeczność ziemi złotoryjskiej do uroczy-
stych obchodów. Długa to była droga, droga 
która nie powinna się nigdy skończyć. 

Nie wiem, który z tych projektów był najważ-
niejszy: czy pomysł o utworzeniu ścieżki św. 
Jadwigi, czy pomysł organizacyjny, że tworzymy 
Izbę Kresową. Czy może pomysł o promocji 
Gminy Złotoryjskiej i prezentacja wszystkich 
dwudziestu wiosek gminy, prezentacja społecz-
ności? Może po kilku latach te grupy autorskie, któ-
re opisywały swoje wioski, ponownie zechcą opisać 
swoją małą ojczyznę? Przykład Prusic już działa. 

A może pomysł o utworzeniu Ośrodka Doku-
mentowania i Opracowywania Dziejów Ziemi 
Złotoryjskiej był najważniejszy w tym okresie 
naszej działalności? 

Proszę Państwa! Jakże łatwo prowadzić 
działalność, kiedy wokół ma się takich ludzi jak 
Alfred Michler, Danuta Sosa, Roman Gorzkow-
ski, Józef Banaszek, Krzysztof Zamojski, Robert 
i Iwona Pawłowscy, Ryszarda i Bogusław Ce-
terowie, Wioleta Michalczyk, Zenon Bernacki, 
Agnieszka Młyńczak, Kazimiera Tuchowska, 

Miejskiej w Złotoryi, na której dokonano podsu-
mowania dotychczasowej pracy i zaproponowa-
no zmiany w statucie Rady. 
28.06. Spotkanie promujące dziewiąty tom bi-
blioteczki TMZZ pt. „Nazwy ulic, placów i osiedli 
w Złotoryi od średniowiecza do 2012 roku” w 
siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Złoto-
ryjskiej. (TMZZ)
28.06. „Płuca dla Justyny” – pod takim hasłem 
w całej Polsce odbyła się akcja zbierania pie-
niędzy dla ciężko chorej Justyny Piotrowskiej z 
Oławy. Złotoryjscy harcerze dołączyli się do akcji 
i zorganizowali kwestę w rynku.
29-30.06. Odbyły się XIV Dymarki Kaczawskie w 
Skansenie Górniczo–Hutniczy w Leszczynie.  
29.06. W półfi nale konkursu Miss Polski 2013, 
wśród 24 fi nalistek znalazła się 22-letnia Kata-
rzyna Sikorska ze Złotoryi.
01.07. Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja 
zainaugurował kolejny rok akcji „Wakacje z piłką”.
03.07. Podczas sesji rady miejskiej zatwierdzono 
wykonanie budżetu Złotoryi w roku 2012. Bur-
mistrz Ireneusz Żurawski uzyskał absolutorium.
03.07. Na Mistrzostwach Polski Juniorów Nikol Stu-
czyńska w konkurencji ksp 60 leżąc zajęła 5 miejsce.
05.07. Na wielofunkcyjnym kompleksie boisk 
przy ul. Lubelskiej w Złotoryi, odbył się festyn 
sportowo - rekreacyjny pn. „Przywitanie Lata z 
Trenerem Gminnym” pod patronatem Minister-
stwa Sportu i Turystyki i Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego. 
05.07. Odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Zło-
toryjskiego. Tematem spotkania było rozpatrze-
nie wniosku radnych o odwołanie Starosty Złoto-
ryjskiego – Józefa Sudoła. Starosty nie odwołano.
06.07. W Sokołowcu odbył się coroczny Turniej 
Samorządowy „Sprawne Sokoły”. Głównym 
punktem imprezy były rozgrywki drużyn piłkar-
skich z Krzeniowa, Soboty, Lipy i Sokołowca. 
07.07.  Uroczyście otwarto odremontowaną i 
odrestaurowaną bramę prowadzącą do cmen-
tarza w Prusicach. Fundatorem prac była dawna 
mieszkanka Prusic pani Rosel Anesorge.
08.07.  Do Złotoryi przybyła grupa miłośników 
psów i kotów, która zainteresowanym opowia-
dała o właściwym żywieniu zwierząt i opiece 
nad nimi. 
10.07. W Świerzawie odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami partnerów projektu „Et La-
bora – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w 
Euroregionie Nysa”. W spotkaniu uczestniczyli 
goście z Niemiec i władze powiatu.
11.07.  W siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Złotoryi odbyło się spotkanie Pełnomocnika 
Wojewody Dolnośląskiego ds.Cyfryzacji pana 
Jarosława Perduty z przedstawicielami samo-
rządów lokalnych  w sprawie kolejnego etapu 
procesu cyfryzacji telewizji.
14.07. Na zamku Grodziec odbyło się Święto 
Kwitnących Lip promujące pszczelarstwo. W 
programie znalazły się m. in.: występy zespołów 
folklorystycznych, degustacja potraw regional-
nych, prezentacja pasiek.
15.07. Z wizytą w niemieckim, partnerskim 
powiecie Bautzen przebywała delegacja nasze-
go powiatu. Tematem spotkania była realizacja 
wspólnego projektu „Et Labora – rehabilitacja 
osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa”.
19-20.07. Z Lwówka Śląskiego do Lubania po-
maszerowali uczestnicy Rajdu Drogą św. Jakuba 
zorganizowanego przez TMZZ. (TMZZ)
20.07. W Lubiechowej odbył się  jubileuszowy X 
Zlot Kobiet Czarujących „Czary mary nie do wiary”. 
21.07. W pubie Sekret odbył się wernisaż  ry-
sunków Barbary Biber. 

Opracowała Krystyna Zalewska
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20 czerwca 2013 roku, w gościnnym Zło-
toryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji 

odbyła się II Złotoryjska Biesiada Kresowa zorga-
nizowana przez Koło Kresowian działające przy 
Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. W 
uroczystości pod Honorowym Patronatem Bur-
mistrza Miasta Złotoryja Ireneusza Żurawskiego 
udział wzięli przedstawiciele władz samorządo-
wych: Przewodniczący Rady Miasta i Powiatu, 
dyrektorzy placówek oświatowych, bibliotek, 
Domów Kultury, mieszkańcy miasta i Ziemi 
Złotoryjskiej.

Program Biesiady osnuty został wokół lat 20. i 

30. na Kresach Wschodnich. 
Biesiadę otworzyła Danuta 
Sosa, która powitała gości, 
podała cel imprezy, przed-
stawiła jej program, i odda-
ła głos ustępującemu preze-
sowi TMZZ - Aleksandrowi 
Borysowi, który odniósł się 
do Biesiady w kontekście 
zadań statutowych TMZZ.

Następnie głos zabrał 
Tomasz Szymaniak, który w 
swoim wystąpieniu omówił 

temat: 
,,Mniejszo-
ści narodo-
we na Kresach Wschodnich w 
II Rzeczpospolitej”. Za chwilę z 
ekranu przemówiła Babcia Józia 
- bardzo wiekowa mieszkanka 
Kresów, która czystą polszczy-
zną wyrecytowała wiersz ,,Kto 
ty jesteś”, demonstrując jeden z 
elementów domowego wycho-
wania patriotycznego.

Nawiązując do refl eksji o 
przemijaniu Danuta Sosa po-
prosiła o powstanie i uczczenie 
chwilą ciszy zmarłych Kreso-
wian: Heleny Koszałkowskiej ze 
Złotoryi, Franciszki Pisarskiej i 
Zofi i Zwierzyńskiej z Nowej Wsi 
Grodziskiej oraz Józefy Jaślar.

W zapowiedzi wrocławskiego 
artysty Roberta Jarosława Kos-
sakowskiego, Tomasz Szyma-
niak podkreślił altową odmianę 
głosu tenorowego (kontra-
tenor) i dorobek artystyczny 
przybyłego gościa. Pierwsza 
piosenka to znany szlagier z 
repertuaru Mieczysława Fogga 
„Kiedy przyjdzie taka chwila”. 
Przyszedł czas na szkolne pre-
zentacje i na scenę śpiewająco 
wkroczyły uczennice – Kamila 
Jesionowicz i Emilia Nowak 
ze złotoryjskiego Gimnazjum. 
Występ R. J. Kossakowskiego 
oraz Ani i Hani Owczarków-
nych z LO przypomniał klimaty 
kawiarniane czasów Hanki 
Ordonówny, Eugeniusza Bodo 
czy Aleksandra Żabczyńskiego. 

czereśniowa Macierzanek ,- baba ziemniaczana 
z sosem śliwkowo-chrzanowym oraz nalewka 
,,czarci ogon” Samych Swoich, - kresowe gałki 
rybne oraz nalewka gruszkowa Fudżijamek, - 
knysze polańskie z serem oraz nalewka ziołowa 
,,koci pazur” Polanek i rolady wieprzowe z pie-

czarkami w boczku ora nalewka ,,przypalanka 
czaplańska” Czaplanek.

Dokoła Biesiady toczyło się drugie życie; pre-
zentowali się rękodzielnicy, producenci roślin, 
hodowcy, a kilku panów najspokojniej ,,moczyło 
wędki” w stawie - ryba brała.

Biesiadę zakończyła zabawa ludowa.
I ja tam byłam, miód i wino piłam, 

 Danuta Sosa.

Podczas Biesiady wystąpiła pani Wanda Łyżwa z 
Sędzimirowa (z kresowych Brzozdowiec), która 
skomentowała fi lm o jej działaniach w ratowa-
niu śladów polskości na Kresach i udziału w akcji 
,,Mogiła pradziada”. Pięknie a capella zaśpie-
wały Polanki, które zademonstrowały czystość 
głosów bez podpory instrumentu.

Występy zakończył Zespół Artystyczny Żołnie-
rzy Rezerwy „Rota”, który wystąpił z koncertem 
pieśni kresowych i patriotycznych. Panowie 
śpiewali, a słuchaczom spływały po twarzy łzy 
wzruszenia. Artystom widownia zgotowała owa-
cję na stojąco, brawom nie było końca. Biesiadę 
podsumował Starosta Złotoryjski Józef Sudoł, 
gratulując inicjatywy i poziomu artystyczno-hi-
storycznego organizatorom i wykonawcom. 

Uroczystość zamknął nowo wybrany prezes 
TMZZ - Aleksander Pecyna zapraszając wszyst-
kich do holu na kresowy poczęstunek. Potrawy 

Sierpień obfi tował w imprezy lokalne. W 
dniach 3 i 4 sierpnia uczestniczyliśmy w XVIII 

MIĘDZYNARODOWEJ BIESIADZIE ZESPOŁÓW 
KRESOWYCH. W pierwszym dniu tradycyjnie 
spotkano się na Zamku Grodziec. Po ulewnej 
nocy i deszczowym niedzielnym przedpołudniu, 
po mszy św. celebrowanej 
przez ks. Franciszka Wróbla 
z pielgrzymskiego kościoła 
wypłynął na ulice barwny 
korowód - wiedziony przez 
kasztelana Zamku Gro-
dziec-Zenona Bernackiego. 
Po dotarciu na stadion 
honorowi goście i gospo-
darze dokonali uroczystego 
otwarcia Biesiady hymnem 
,,Hej sokoły”. Biesiadników 
witali : Jadwiga Szeląg z 
Sejmiku Dolnośląskiego, 
Józef Sudoł - Starosta 
Złotoryjski, Stanisław Ole-
chowski, Mieczysław Słoni-
na, i Danuta Kacza 
z władz gminnych oraz Se-
basti an Dębicki - dyrektor 
GOSiR. Całość prowadziła 
Małgorzata Semeniuk, któ-
ra w prezentacje zespołów 
wplatała ich osiągnięcia 
okraszone ,,złotymi my-
ślami” na temat muzyki, 
śpiewu, kultury znanych i 
lubianych.

Jako pierwsi wystąpili 
SAMI SWOI z Wojcieszyna. 
Potem gorąco oklaskiwano 
LEŚNE NASTROJE z Do-
brej, CZAPLANKI z Czapli, 
POLANKI z Nowej Wsi 
Lubińskiej, MACIERZANKI 
z Twardocic, SOBINIAN 
z Sobina, FUDŻIJAMKI z 
Proboszczowa, WALI-
SZOWIANKI z Waliszowa, 
POLANKI z Nowej Wsi Grodziskiej, WOJCIE-
SZOWIANKI z Wojcieszowa oraz WESOŁĄ GRO-
MADKĘ z Gromadki. Z wielką radością powitano 
BOJKOWICZANKI z Kałusza na Ukrainie. Miło-
śnicy muzyki ludowej mogli nabyć płyty, a re-
gionaliści - wzbogacić swoje biblioteki o kolejne 
wydawnictwa TMZZ czy GOK i R.

Powołane jury oceniało popisy kulinarne. 
Największe rozkosze podniebieniom dostar-
czyły:- pierogi z kaszą gryczana oraz nalewka 

smakowały wybornie, kuluarowe rozmowy 
znów zbliżyły dawno widzianych znajomych, 
a niecierpliwi mogli prosto u źródła zasięgnąć 
informacji na temat rozwoju miasta i okolic. 
,,Polanki” i tym razem nie zawiodły przygoto-
wując smakołyki, a smalczyk Józefy i Ryszarda 
Szymaniaków tak smakował, że rozdzielony na 
porcje – z kiszonym ogórkiem, powędrował jako 
gościniec dla bliskich. Agnieszka Szozda znów 
poczęstowała wybornym chłodnikiem – przy-
jemnie łechcąc najwybredniejsze podniebienia. 

A kiedy podano domowe ciasta, wiadomo 
już było, że rozstania nadchodzi czas. Mistrzow-
skimi wypiekami zaprezentowali się licealiści, 
którzy tego dnia wystylizowani na lata 20. i 30. z 
wdziękiem pozowali do zdjęć. Własnego wypie-
ku słodkości dodała Aniela Bąk.

Serdecznie dziękuję sponsorom, dzięki któ-
rym dźwignęliśmy koszty organizacyjne. Są 

to: Urząd Miasta 
Złotoryja, TMZZ, 
Nadleśnictwo Zło-
toryja, Urząd Gminy 
Złotoryja, Aleksan-
der Borys, Zenon 
Bernacki i Koło Kre-
sowian. Dziękuję za 
pomoc Bogusławowi 
Ceterze, Tadeuszowi 
Oleksowowi, Kazi-
mierze Tuchowskiej i 
Krystynie Rybickiej.
Tekst: Danuta Sosa

Zdjęcia: 
E. Staronka, 

J. Sosa-Misiak

Gdy tak siedziałem w sali ZOKiRu podczas 
Biesiady poświęconej dwudziestoleciu mię-

dzywojennemu na kresach Rzeczypospolitej, w 
pewnej chwili ogarnął mnie przemożny smutek. 
Jak niewiele pozostało z jednego z najniezwy-
klejszych okresów Polski? 

Pamięć następnych pokoleń o dwudziestole-
ciu międzywojennym została skutecznie znisz-
czona najpierw przez lata okupacji, a następnie 
przez kilkadziesiąt lat socjalizmu. 

Pamiętam, że w szkole i na studiach okres ten 
traktowany był w najlepszym razie po macosze-
mu, często jednak dezawuowany, jako ciemna 
karta historii naszej Ojczyzny. Tymczasem był 
to czas niesamowitych wydarzeń, przemian 
społecznych, zespalania trzech różnych orga-
nizmów, wielu kultur, wyznań i narodowości w 
jeden sprawnie działający mechanizm państwo-
wy; czas odradzania się idei patriotycznych, 
polskości, czas walki o przetrwanie, kształt 
granic, ale również niesamowity czas rozwoju 
kulturalnego, naukowego i gospodarczego. 

Były też i ciemne strony dwudziestolecia: po-
lityka wynaradawiania mniejszości narodowych, 
panosząca się korupcja czy owiana złą sławą 
Bereza Kartuska.

Możemy się śmiać ze sławojek, chat krytych 
strzechą, dróg, którymi jesienią, czy wczesną 
wiosną trudno było podróżować, ale rok po 
roku państwo polskie wstawało z kolan i dum-
nie, może trochę przesadnie, prężyło się.

Dziś, gdy patrzymy na ostanie 24 lata funk-
cjonowania Polski, gdy wpadamy w zachwyt, ile 
udało nam się dokonać przez ten czas, zapo-
minamy, że po 1918 roku Polska startowała z 
poziomu zrujnowanego przez I wojnę światową, 
zdegradowanego przez 123 lata zaborów zlepka 
prowincji wielkich mocarstw. I robiła to prak-
tycznie bez żadnej pomocy z zewnątrz a pod 
koniec lat trzydziestych w wielu dziedzinach 
zaczęła powoli doganiać państwa Europy.

Trudno nam sobie to dzisiaj wyobrazić, w 
państwie jednolitym etnicznie, że w latach 
dwudziestych i trzydziestych XX w. 1/3 ludności 
należała do mniejszości narodowych. Rodziło to 
konfl ikty, ale było to też wielką wartością i siłą. 
Ta różnorodność, ten tygiel wrzał energią, inspi-
rował kulturalnie, naukowo i gospodarczo. Ten 
tygiel stanął do egzaminu w 1939 roku. Czy go 
zdał? Z jednej strony długie listy Niemców, Ży-
dów, Ukraińców, którzy oddali życie za Polskę, z 
drugiej strony pogromy wołyńskie, antagonizmy 
na Litwie, trudne stosunki polsko-żydowskie.

Było - minęło.
Chciałoby się, żeby przy okazji takich przed-

sięwzięć, jak Biesiada Kresowa, tych akcentów 
tematycznych było jak najwięcej, by móc zanu-
rzyć się w pełni w klimacie tamtych dni, a nie 
tylko musnąć po powierzchni.  Smutno więc mi, 
że pamięć o tym okresie jest tak niewielka, że 
łatwiej nam pielęgnować wartości przejęte niż 
własne korzenie. 

Robert Pawłowski

NA KRESOWĄ NUTĘNA KRESOWĄ NUTĘNA KRESOWĄ NUTĘ

Echa II Biesiady KresowejEcha II Biesiady KresowejEcha II Biesiady Kresowej
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To niezwykłe DwudziestolecieTo niezwykłe DwudziestolecieTo niezwykłe Dwudziestolecie

Pełnoletnia BiesiadaPełnoletnia BiesiadaPełnoletnia Biesiada
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Z archiwum autorki.

Z archiwum Barbary Stolarczyk

Z archiwum autorki.

Z archiwum Tomka Szymaniaka

Z archiwum autorki.

Z archiwum autorki.

Z archiwum Barbary Stolarczyk

Z archiwum Barbary Stolarczyk

Z archiwum Jadwigi Kaliciak

Z archiwum Jadwigi Kaliciak

Po wielomiesięcznych trudach szkolnych i za-
wodowych przychodzi pora na odpoczynek. 

Wakacje w powojennej rzeczywistości mało któ-
remu dziecku kojarzyły się z wyjazdem. Był to 
najczęściej czas wolny spędzany w miejscu osie-
dlenia, w otoczeniu domu i dzieci z sąsiedztwa. 
Prawdziwa turystyka rodziła się, jak wszystko 
wówczas, z popiołów. Nieco lepsza była sytuacja 
na „pasie” Ziem Odzyskanych, gdzie przejęliśmy 
rozbudowaną poniemiecką bazę turystyczną. 
Trzeba jednak pamiętać, że korzystali z niej 
przeważnie lokalni sekretarze i mundurowi, 
w najlepszym wypadku ludność miejscowa. 
Najmłodsi złotoryjanie niejako „skazani” na 
rodzime atrakcje, czerpali z tego, co oferowała 
Złotoryja i jej okolice. W pamięci wielu złotoryj-
skich dzieci, których dzieciństwo przypadło na 
pierwsze lata po wojnie, zachowały się wspo-
mnienia z wakacji nad Kaczawą - szczególnie 
obleganej w okolicach jerzmanickiego wodospa-
du, zalewu i wzdłuż całej ulicy obecnie 3 Maja, a 
także okolic sztolni i pola (w miejscu dzisiejszych 
działek), gdzie znajdowało się tzw. „głębokie” 
na około dwa metry. Bywało, że wraz z Młynów-
ką do rzeki wpadały „fi lcowe” kolorowe wody 
z farbiarni. Dzieciom jednak fabryczny szlam 
kolorujący rzekę nie przeszkadzał, zwłaszcza że 
woda z czasem sama się fi ltrowała do czysta, o 
czym świadczyła obecność raków wyławianych 
chętnie przez nastoletnich śmiałków. Kolejnym 
miejscem obleganym z powodu niekończącej 
się głębi i skalistego krajobrazu było uniejo-
wickie „oczko” - wizytowane szczególnie przez 
miłośników akrobatycznych harców. I nawet 
jeśli komuś Złotoryja kojarzyła się już wówczas 
z zahumeniem (kresowym wygwizdowem) - dla 
jej mieszkańców była wciąż miastem odzyskiwa-
nym i przez dzieci nieustannie penetrowanym w 
rozmaitych zakątkach. Któż by się tu nudził...?!

Harce nad rzeką przeplatane były wizytami 
na basenie. Od rana kierowały się tam tłumy. 
Pod czujnym okiem ratownika Karwaja młodzież 
zdobywała karty pływackie, trenowała skoki z 
trampoliny, które zawsze przyciągały na brzeg 
grono ciekawskich gapiów. Dziecięce głowy 
pełne pomysłów nie zawodziły i tutaj – urządza-
no konkurencje z nurkowaniem (kto najdłużej, 
kto najdalej), ale także niemało było psot i żar-
tobliwego dokuczania – chłopcy dziewczynkom, 
starsi młodszym. Na jednym ze zdjęć wesoła 
ferajna, niezmordowanie i do zsinienia pluska-
jąca się w wodzie, na tle zieleni przylegającej 
do basenu – Wituś, Teresa, Czesio, Ela. Jeszcze 
rozpełechani (rozczochrani), ociekający wodą, 

ledwo na moment odciągnięci od hyckania 
(skakania) w wodzie i perekicków (koziołków) na 
trawie – z trudem wywołani z wody ustawiali się 
do wspólnej fotografi i. A nad Kaczawą ten sam 
Czesio, dwie Danusie w towarzystwie dorosłych 
członków rodziny. I motor, na którym każdy 
zaliczał kilkuminutową rundę z wujkiem, który 
był wielce łaskaw tego dnia dla krewniaków. 

Słoneczna pogoda i mahoniowe powietrze 
sprawiały, że posiłek „na łonie natury” smako-
wał o wiele bardziej niż pod dachem. Dorosłym 
także trudno było oprzeć się takiej pokusie, co 
uwiecznia fotografi a z mojego domowego ar-
chiwum z ciocią Janiną i Wiktorem Borawskimi 

oraz Kazimierzem Stawińskim z maleńką Elą.
Fundusz Wczasów Pracowniczych, ist-

niejący od 1949 roku, zasilał budżet waka-
cyjny nielicznych rodzin. Pierwszeństwo w 
ubieganiu się o dotacje mieli „zasłużeni” 
dla parti i i komunistycznej ideologii – przo-
downicy pracy, mistrzowie oszczędzania, 
przedstawiciele inteligencji zatrudnieni w 
sektorze produkcyjnym. Wyjazd z funduszu 
zobowiązywał do wysłania na adres zakładu 
„pocztówki pochwalnej”, którą odczytywano 
na zebraniach. Dla większości wakacyjne 
tygodnie przeplatały wizyty u rodziny – tro-
chę tu, trochę tam. Wizyta u babci, potem 
u cioci – u jednych na wsi, u drugich - w 
mieście. Przyjazd zapowiadano i „zgrywano” 
listownie. Szczęśliwi byli ci, którzy rodzinę 
mieli w znanych kurortach nadmorskich i 
górskich - było tanio (za frajer/zabezdurno 
– jakby powiedział przesiedleniec z Kresów), 
zdrowo i w gronie familijnym. Podróż do 
celu także nosiła znamiona przygody – prze-
jazd pociągiem, potem furmanką i już można 
było rozciągać mocno ramiona, by chwilę 
później zamykać je w mocnym uścisku daw-

no niewidzianych członków rodziny. Objazdy po 
ciocio-wujko-babciach były zawsze czasem spę-
dzanym na świeżym powietrzu. Dzieci ciągnęło 
do dzieci, szybko nawiązywały z miejscowymi 
kontakty, bo też i żadna technika nie zatrzymy-
wała ich w domu. Dorośli toczyli za to swoje 
poważne rozmowy, także na tematy, których w 
tamtych czasach nie należało poruszać w kore-
spondencji. Były to czasy, kiedy pewnych tema-
tów, zwłaszcza obyczajowych, przy dzieciach nie 
omawiano. Z objazdów po rodzinie wracało się 
z tobołkami pełnymi warzyw i owoców, świeżo 
ubitymi kurczakami i wyrobami masarskimi, ale 

także poniemieckimi pamiątkami. W „biednych 
czasach” ludzie chętnie dzielili się wszystkim, 
co mieli. 

Z czasem sposób spędzania sezonu wakacyj-
nego się zmieniał. Zakłady pracy dysponowały 
własnymi ośrodkami wczasowymi, uruchomio-
no kolonie i obozy harcerskie. Władza ludowa w 
ramach pogłębiania przyjaźni międzynarodowej 
i nagradzania lojalnych obywateli pozwalała 
wyjechać do NRD, ZSRR, Jugosławii, na Węgry i 
do Bułgarii. Oczywiście na paszport trzeba było 
„zasłużyć” przynależnością do parti i. Niektórzy 
złotoryjanie wizytujący kraje „demoludów”, 
choć byli różnych profesji, za granicą przeobra-
żali się w bezdusznych handlarzy. Zarobione 
pieniądze inwestowali w towar, który ponownie 
spieniężali rozprowadzając ściągnięte z zagra-
nicy telewizory, ubrania, bieliznę, galanterię 
skórzaną i skóropodobną, okulary przeciwsło-
neczne, aparaty fotografi czne, także duże ilości 
złota i medykamentów. Czasami szlak handlowy 
prowadził przez kilka granic – każdy kraj ofero-
wał inne pożądane u nas towary. W przypadku 
wielu rodzin wakacje były czasem intensywnych 
podróży handlowych, po których przychodził 
czas równie pracowity – domowe remonty i 
modernizacje.

Koniec lat 70. i całe 80. to czas przesiadki z 
pociągu do samochodu. Wiele rodzin na wczasy 
udawało się polonezami, „dużymi” i „małymi” 
fi atami, w różne – „nadjeziorne” i nadmorskie 
- zakątki Polski. Wczasowicze spragnieni ciszy 
i kontaktu z naturą gustowali w domkach z 
dykty lub przeszklonych wielkich pawilonach 
usytuowanych w lesie i zazwyczaj blisko wody. 
Spragnieni miejskich atrakcji i kontaktu z ludźmi 
udawali się do miejsc obleganych przez tury-
stów. W ośrodkach wczasowych zjeżdżający na 

wypoczynek przechodzili pod opiekę – czasem 
pomysłowych, a czasem komicznych - kaow-
ców, tj. instruktorów kulturalno-oświatowych. 
Zabawa rozpoczynała się udziałem w wieczorku 
zapoznawczym, dnie wypełniały wycieczki, 
plażowanie, a kończyły się wieczorkami tanecz-
nymi. Między tym nie mogło zabraknąć pogada-
nek o wyższości socjalizmu nad kapitalizmem, 
wykładów na temat sukcesów miejscowych 
zakładów, spotkania z lokalnymi przodownikami 
pracy. Popularne wypady pod namiot sprzyjały 

nawiązywaniu kontaktów, w końcu na polu 
namiotowym swoje płócienne domki rozkładały 
setki ludzi. Podobne warunki bytowe i bliskość 
życzliwie nastawiały ludzi ku sobie, co ujawniało 
się już w chwili zmagań z rozkładaniem namio-
tu, który z wysiłkiem targało się przez pół Polski, 
by na miejscu uporać się ze zdekompletowanym 
ekwipunkiem. Pojawiały się pierwsze przyczepy 
campingowe – fabryczne i wytwory „garażowe”. 
Kempingi tętniły życiem, ale niejeden miłośnik 
spania pod „płótnem” wspomina godziny udręki 

deszczowej pogody – okopywanie 
namiotu, ratowanie wczasowego 
dobytku, brak suchej odzieży. „Na-
miotowcy” integrowali się wokół 
ogniska, przy którym śpiewano do 
białego rana. A potem... no cóż. 
Wielu złotoryjan poczętych zostało 
podczas wakacyjnych miesięcy. 

Złotoryja nie była dla wszystkich 
„musowym” miejscem spędzania 
urlopu. Bardzo chętnie przyjeż-
dżali tu inni – zwykle do rodziny, 
czasami z roku na rok, a bywało, 
że z jednorazową wizytą. Na oko-
liczność wizyty u rodziny, w latach 
60. do Złotoryi przyjechała rodzina 
Ostrowskich ze Strzegomia. Zwró-
ciła na siebie uwagę miejscowych, 
bowiem nie było takiego, kto nie 
zachwyciłby się osobliwym „skła-
dakiem”, dziełem chłopaków ze 
smykałką do mechaniki samocho-
dowej. Kabriolet, którym odbywali 
wycieczki po okolicy, wożąc wy-
elegantowane panie, sprawiał, że 
zamierali w zapatrzeniu przechod-
nie na ulicach, chłopi w obejściu, 
a inni kierowcy zwalniali, by lepiej 
przejrzeć się temu jadącemu z 
naprzeciwka „cacku”.

Lata 80. kojarzą się jeszcze z 
innym letnim wspomnieniem. 
Kino pod chmurką. W objęciach 
betonowej „muszli koncertowej” 
na rozciągniętym białym płótnie 
zebrana licznie publiczność oglą-
dała fi lmy. Jakie? Czy ktoś jeszcze 
pamięta?

Joanna Sosa-Misiak

CZAR MINIONYCH LATCZAR MINIONYCH LATCZAR MINIONYCH LAT

Lato, lato...Lato, lato...Lato, lato...
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godz. 5.00
Moja komórka nastawiona na piątą rano gra 

przyjemną muzykę, lecz wstawać wcale nie jest 
mi przyjemnie. Nie mogę się jednak wylegiwać, 
bo o 6.30 trzeba być już w biurze zawodów. 
Robię pospieszne ablucje, przełykam lekkie 
śniadanie i o szóstej wychodzę z domu. Masze-
ruję nad zalew, gdzie mieści się biuro zawodów 
IV Biegu Wulkanów.
godz. 6.20

Słońce już wstało, na trawie pełno rosy. Wi-
dać, że będzie przyjemny dzień. Namiot, gdzie 
mieści się nasze biuro, jeszcze zamknięty. Ale już 
zbierają się mężczyźni i odsłaniają bardzo ciężką 
i grubą folię namiotu. Teraz organizujemy biuro. 
Na stołach rozkładamy segregatory 
z wpiętymi kartami zawodników, pudełka z 
numerami startowymi, agrafk i do przypięcia 
tychże. Ja jedyna przewidująco stawiam obok 
mały stołowy wentylator. Na razie jest chłodno i 
wszyscy patrzą na mnie z rozbawieniem.

Biuro zawodów to serce Biegu Wulkanów. W 

namiocie na wprost wejścia ustawiono rzędem 
stoły ze stanowiskami dla nas – wolontariuszek 
w białych koszulkach. Jest nas około ośmiu 
osób. Nasze zadanie to sprawdzenie tożsamości 
zawodnika, wręczenie mu numeru startowego i 
pakietu z różnymi rzeczami. Oraz koszulki tech-
nicznej. Oprócz nas przy bocznych stołach usa-
dowiły się księgowa z kasjerką, a tuż obok nich 
jest sekcja komputerowa, czyli Łukasz 
ze swoimi licznymi laptopami, w których ma 
wszystko na temat biegu.
godz. 7.15

Organizujemy się nadal. Kilka osób wiesza 
nad wejściem litery składające się na napis 
BIURO ZAWODÓW. Do stojących tablic przycze-
piamy wykazy zawodników. Jest ich ponad 700! 
Teraz przychodzą elektrycy i podłączają światło. 
No, gotowe. Mogą już przychodzić pierwsi za-
wodnicy.
godz. 8.20

Na razie jest spokojnie. Zawodnicy zgłaszają 

się pojedynczo i dość rzadko. Za nami stoi armia 
wolontariuszek w błękitnych koszulkach, a pod 
ścianą namiotu równiutkie rzędy kartonowych 
pudeł wypełnionych pakietami. Pudła zawierają 
też różne rozmiary i technicznych koszulek dla 
zawodników. Wygląda to trochę jak w hurtowni. 

Robi się trochę cieplej.
godz. 9.00

– Kanapki! Kto chce kanapkę! – woła rozgło-
śnie Agnieszka Kopińska i z przepastnej torby 
wydobywa mnóstwo kanapek. 

Pałaszujemy pyszne bułki z pachnącym ma-
słem, a po chwili po całym namiocie biura za-
wodów rozchodzi się rozkoszny aromat świeżo 
parzonej kawy.    
godz. 9.15

Cała przestrzeń naszego ogromnego namiotu 
wypełnia się gęstym tłumem. Do koleżanek, 
które zapisują dzieci, ustawia się kolejka rodzi-
ców wraz z dziećmi, ich rodzeństwo, które przy-
prowadzono, żeby popatrzyło oraz inni człon-
kowie rodziny. Dzieci krzyczą do siebie, rodzice 

krzyczą na dzieci, żeby się uspo-
koiły, wolontariusze krzyczą do 
rodziców, aby uzyskać informa-
cje, bo nic nie słychać.  

Do pozostałych wolonta-
riuszek podchodzą zawodnicy 
biegu open, czyli dorośli. Przed 
każdym stanowiskiem ustawia 
się kolejka. Teraz skupiamy się 
maksymalnie na swojej pracy. 
Proszę dowód osobisty… proszę 

przeczytać oświadczenie… podpisać… proszę, 
oto numer startowy, to pakiet, to koszulka. 
Aha, jeszcze agrafk i! Po co? Żeby przypiąć nu-
mer do koszulki. Następny! Dowód osobisty… 
przeczytać oświadczenie… podpis... Proszę, kto 
następny?

W tym momencie bardzo przydaje się nasza 
sprawność urzędnicza. Bo wszystkie wolonta-
riuszki w białych koszulkach to armia kobiet z 
doświadczeniem urzędniczym. Wszystkie radzi-
my sobie nadzwyczaj sprawnie z tym kłębiącym 
się i przekrzykującym tłumem. Po chwili kolejki 
znikają i na powrót robi się w namiocie pusto.

– Ja wiedziałam od początku, że bardzo do-
brze się do tego nadajecie – chwali nas i moty-
wuje Agnieszka Kopińska. 

Ale oto znów pojawiają się zawodnicy. Proszę 
dowód… to oświadczenie… podpis…
godz. 10.47

Z opóźnieniem rusza bieg dzieci. W namiocie 
biura zawodów robi się pusto. Uff ! można ode-
tchnąć. Na stole przede mną pojawił się jogurt. 
Pochłaniam go pośpiesznie, bo już zbliżają się 
kolejni zawodnicy. 

– Za chwilę będą faworki – ogłasza Agnieszka. 
– Tato robił! 

W jej rękach pojawia się ogromna torba 
wypełniona po brzegi złocistymi faworkami 
oprószonymi cukrem pudrem. Rzucamy się na 
faworki, które są tak kruche, że rozsypują się w 
rękach. Pycha! Tato robi świetne faworki.

Ale już za chwilę znów ruszamy na nasze 
miejsca, bo są kolejni zawodnicy.
godz. 11.20

Przede mną robi się pusto. Na razie brak 
zawodników. Wolontariuszka robi mi herbatę, 
a ja przeliczam, ile wydałam już numerów star-
towych. Tylko czterdzieści. Każda z nas ma do 
wydania ich aż dwieście! Przed nami jeszcze 
dużo, dużo pracy. Aż do wieczora. A potem 
jeszcze jutro. 

Robi się gorąco. Włączam wentylator na jedynkę. 
godz. 12.30

Osoby, które biorą udział w tego typu impre-
zach, to ludzie szczególni. Otwarci, dowcipni i 
bardzo sympatyczni. Podczas zapisów opowia-
dają wiele rzeczy o sobie, o biegach, w których 
brali udział poprzednio. 

Tomasz z Warszawy: – Tak, brałem udział w 
innych biegach. W tym roku biegłem w ma-
ratonie w Berlinie. To była fajna impreza, ale 
spokojna. Biegnie się w kółko po asfaltowych 
ulicach. O waszej imprezie słyszałem STRASZNE 
RZECZY! – na twarzy Tomasza rozlewa się za-
chwyt. – U was jest ekstrema i hardkor. W takim 
biegu jeszcze nie brałem udziału. Mam nadzieję, 
że będą superprzeżycia.

godz. 12.45
Do namiotu biura za-

wodów wpada zdyszana i 
zziajana Agnieszka Kopiń-
ska, która biegła razem ze 
swoją sześcioletnią córką 
w biegu przedszkolaków.

– Dziewczyny! Dajcie 
pić! Padam! Ale błoto! 
Ania jest cała czarna! Kto 
wymyślił taką trasę?! 

Dobrze, że nie słyszy 
tego dyrektor Biegu 
Wulkanów Mirosław 
Kopiński, prywatnie mąż 
Agnieszki. Bo Mirosław 
jest dumny z tego, że tyle 
błota ma dla zawodni-
ków...

godz. 13.10
Przez nasz namiot miga 

rozmazana w pędzie 
sylwetka organizatorki Basi, prywatnie siostry 
Mirka Kopińskiego. Basia w biegu pije kawę, w 
biegu uzupełnia informacje dla zawodników, 
w biegu rzuca dyspozycje dla wolontariuszy. I 
zawsze jakimś cudem znajduje się momentalnie 
tam, gdzie jej potrzebują. 

godz. 13.50
Pod naszym namiotem, mimo że otwarte 

są wszystkie boki, robi się bardzo gorąco. Mój 
wentylator ostro pracuje na drugim zakresie. 
Już nikt nie patrzy na mnie z rozbawieniem.  
Moje koleżanki i koledzy pokornie podchodzą, 
prosząc o możliwość odwrócenia wiatraczka.

– Na chwilkę, Agnieszko, można? Tak gorąco!
godz. 14.14

Zawodnicy, którzy przychodzą po numery 
startowe, noszą koszulki z napisami z innych 
biegów, w których brali udział. Czytam napisy 
niektórych z nich: CROSS STRACEŃCÓW GŁO-
GÓW, DRUŻYNA BAŁAGANU, UPADŁA BATER-
FLAJE, PRZEMYTNICY RZEŻUCHY, SORRY GRE-
GORY. Jednak wszystkim najbardziej się podoba 
drużyna o nazwie KONIE APOKALIPSY ZADYSZKI 
OŚWIĘCIM. Biedne miasto! 

Na bieg zapisuje się Tomasz z Londynu: – Nie, 
ja nie jestem Brytyjczykiem, jestem Polakiem, 
proszę pani – odpowiada na moje niezadane 
pytanie. – Ja tam tylko pracuję, w ogóle się z 
nimi nie identyfi kuję. Jak tylko trochę zarobię, 
wracam do kraju.

– Aha, to pan taki z fl agą i orłem na piersi? – 
próbuję ironizować.

– A tak, proszę pani! Jak najbardziej! – odpo-
wiada poważnie Tomasz. 

To się nazywa patriotyzm!
godz. 15.11

Organizatorzy Biegu Wulkanów nie wymagają 
żadnych zaświadczeń lekarskich o stanie zdro-
wia. Na całym świecie, i tu też stosuje się podpis 
pod oświadczeniem, że zawodnik jest zdolny do 
udziału w zawodach i startuje na własną odpo-
wiedzialność. Niektórzy czytają to dokładnie, 
inni – znawcy – wiedzą, o co chodzi i beztrosko 
podpisują się, nie czytając. Niektórzy prezentują 
czarny humor.

Andrzej z Poznania: – Co mam podpisać? Aha, 
że przewóz zwłok? Mogę mieć do pani prośbę?

– Słucham pana – odpowiadam, i już się śmieję.
– Mogę liczyć na biały worek na zwłoki, a nie czar-

ny? I jeszcze napis poproszę na worku: Żem tu był.
godz. 16.05

Gruba ciemna folia naszego namiotu jest 
mocno rozgrzana. Całe ciepło z góry przekazuje 
na dół, do środka. Jest okropnie gorąco. Wszy-
scy pocą się obfi cie, i gdy tylko można, wycho-
dzą przed namiot, bo tam jest o wiele chłod-
niej. Mój wiatraczek pracuje na najwyższych 
obrotach. Ja się nie pocę i w duchu gratuluję 
sobie pomysłu zabrania go z domu. 

Nasi młodzi wolontariusze dostają głupawki. 
Biegają wokół i polewają się wodą. 
godz. 16.30

Ogromna większość zawodników to młodzi 
mężczyźni między 18 a 35 rokiem życia. Nie 
znają rozmiarów koszulek, więc proponujemy, 

żeby przymierzyli. 
– Aha, chcecie po-

oglądać? – śmieje się 
Robert z Katowic i jed-
nym płynnym ruchem 
ściąga swoją koszulkę, 
prezentując umięśniony 
tors. – No i co? Ta bę-
dzie dobra? 

Teraz zgłasza się Jerzy 
z Poznania. Szczupła, 
wysportowana syl-
wetka. Widać, że jest 
starszy od reszty. Na 

pierwszy rzut oka oceniam go na 40 lat. 
– Ja, proszę pani, startuję już czwarty raz w 

waszym biegu. Mam 62 lata! – oznajmia z dumą. 
No tak, na drugi rzut oka zdradza go siwa 

broda, lecz nic ponadto. Wygląda świetnie. 
Wręczam mu numer startowy i gratuluję wyglą-
du, i kondycji. 
godz. 17.00

Przeliczam numery startowe, które zostały 
do wydania. Jeszcze ponad sto! Dzisiaj już nie 
wydam wiele, bo jest dość późno. Dużo zostanie 
do wydania jutro, w dzień biegu. 

Robi się kolejna przerwa. Agnieszka zaprasza 
na pieczone kiełbaski. Ich smakowity zapach 
już od jakiegoś czasu drażni mój pusty żołądek. 
Trzeba się posilić, bo przed nami jeszcze kilka 
godzin pracy. Koleżanka obok zastąpi mnie, gdy-
by w tym czasie zgłosił się jakiś zawodnik. 

Mimo, że przez cały czas dość intensywnie 
pracujemy, humory dopisują. Cały czas czuwa 
nad nami Agnieszka Kopińska, której niespo-
żyta energia, entuzjazm i pogoda ducha zaraża 
wszystkich wolontariuszy.
godz. 19.00

Wpada kilkoro zapóźnionych zawodników, 
wydajemy jeszcze po kilka numerów starto-
wych. Zaczynamy powoli się pakować. Trzeba 
poukładać w pudełkach karty zawodników, 
numery startowe, zabezpieczyć przed wilgocią. 
Wszystko zostaje w namiocie do jutra. Zjawia 
się pracownik ochrony, który przez noc będzie 
czuwał nad całym obiektem. 

Jutro kolejny dzień pracy wolontariuszy. Znów 
trzeba przyjść skoro świt i wiem, że zrobię to z 
ochotą. Agnieszka Kopińska już zapisała mnie 
na wolontariuszkę do biegu zimowego. Już nie 
mogę się doczekać.

wolontariuszka III i IV Biegu Wulkanów
Agnieszka Młyńczak

Gdy przeglądam zdjęcia z Biegu Wulkanów 
i widzę szczęśliwą i uśmiechniętą twarz 

Krzysztofa, trudno jest mi się pogodzić, że chwi-
lę później rozpocznie się bezskuteczna walka o 
jego życie.

Podziwiam ludzi, którzy wbrew wszystkiemu, 
może czasem trochę wbrew zdrowemu rozsąd-
kowi, realizują swoje życiowe pasje. Tak łatwo 
jest się poddać, zwalić wszystko na los, złe 
zdrowie, mieć do wszystkich, do całego świa-

ta pretensje. Trudno, 
naprawdę trudno jest 
podnieść się z kolan i iść 
do przodu.

Długo się zastana-
wiałem, czy wypada mi 
napisać ten tekst, bo 
przecież nie dane mi 
było poznać Krzysztofa. 
Gdzieś, podczas Biegu 
minęliśmy się, zrobiłem 
mu serię zdjęć. Myślę 
jednak , że rozumiem, 
co nim powodowało, 
gdy mimo ostrzeżeń 
lekarzy przebiegał kolej-
ny maraton, gdy po raz 
kolejny stanął do startu 
w Biegu Szlakiem Wyga-
słych Wulkanów.

Tak łatwo jest osą-
dzać, że może nie po-
winien, zwłaszcza gdy 
znamy konsekwencje. 
Tak łatwo jest skazać 
kogoś na kapcie przed 
telewizorem.  Ale każdy 

ma prawo wyboru.
Współczuję rodzinie Krzysztofa: jego żonie, 

córce i bratu oraz teściom… Myślę jednak, że 
dzięki temu, iż biegał i to dawało mu to szczę-
ście, inni przy nim również byli szczęśliwi.

Krzysztof żył pełnią życia, za to go cenię i 
szanuję.

Robert Pawłowski
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Monika Jacquinot z numerem startowym 3150

Maks Pawłowski: Dlaczego zostałyście wolon-
tariuszkami?
Ada Nawrocka:  Tak właściwie to nie wiem, rok 
temu zobaczyłam informacje o tych biegach, a że 
nie biegam za dobrze, to zapytałam koleżankę, czy 
może nie zgłosiłybyśmy się jako wolontariuszki.
Anka Czyż: W tamtym roku wolontariuszkami 
były moje koleżanki, bardzo im się to podobało, 
więc stwierdziłam, że w następnym ja też mogę, 
bo czemu nie!
Na czym polegała wasza praca?
Anka: Zapisałam się do grupy „budowy trasy”. 
Naszymi obowiązkiem było zapamiętanie trasy, 
bo po niemal każdym biegu się coś zmieniało, 
wskazywanie uczestnikom, którędy mają biec, 
no i w określonych punktach podawanie wody.
Ada: Jako obsługa startu i mety musiałyśmy 
zadbać min. o to, żeby zawodnicy wystartowali 
w wyznaczonym miejscu. Każda z nas miała kon-
kretne zadanie, jedne podawały zawodnikom 
wodę na mecie, drugie medale, trzecie czytały 
i spisywały numery, następne miały za zadanie 
wyczyścić te numery z błota, żeby były czytelne, 
a kolejne musiały dopilnować, żeby nikt się nie 
przepychał, tylko stał tak, jak przybiegł w kolej-
ce i czekał na odczytanie swojego numerka.
Jak układała się współpraca z innymi wolonta-
riuszami?
Anka: W sumie dobrze. Łatwo nawiązywali 
wszyscy kontakty ze sobą i się dogadywali.
Ada: W tym jak i w poprzednim roku trafi ła mi 
się grupa naprawdę miłych osób. Nie było mię-
dzy nami żadnych kłótni, każda starała słuchać 
się drugiej i wykonywać polecenia, żeby całość 
miała ręce i nogi.
Nauczyłyście się czegoś nowego?
Ada: Udział w wolontariacie był raczej zabawą i 
w pewnym sensie przygodą, a nie lekcją. 
Anka:  Hmmm... Ważne doświadczenia... No na 
pewno to, że zawsze trzeba mieć oczy dookoła 
głowy, bo nie wiadomo, gdzie, co i jak się coś 
dzieje. Również to, że zawsze trzeba słuchać 
„przełożonego”. I oczywiście zachowywać zimną 
krew i spokój w każdej sytuacji, nawet w tej 
najbardziej smutnej.
Ada: Biorą udział w czymś takim na pewno 
człowiek uczy się współpracy, co jest przydatne 
w życiu.
Miałyście jakieś zabawne sytuacje?
Ada:  Z pewnością zabawne było, kiedy zawod-
nicy wbiegając na metę przytulali wszystkie 
wolontariuszki. Pod koniec biegu wyglądałyśmy 
jakbyśmy przebiegły całą ta trasę,  heh.
Anka:  Gdy uczestnicy podchodzili do wolonta-

riuszy i robili tzw. „misia”, żadna z nas nie przej-
mowała się tym, że będzie cała w błocie,  tylko 
cieszyłyśmy się razem z biegaczami.
Których zawodników zapamiętałyście szcze-
gólnie?
Anka: Najbardziej zapamiętałam w sumie 
każdego przebranego uczestnika... No, bo jak 
można byłoby przeoczyć takiego anioła, świn-
kę, czy księdza? Ich zapał i humor udzielały się 
każdemu!
Ada: Osoby, które przebierają się na bieg szcze-
gólnie zapadają nam w pamięć. Ludzie potrafi ą 
wymyślić naprawdę zabawne stroje, żeby się za-
prezentować. W tym roku szczególnie zapamię-
tałam parę Żółwi Ninja, Kubusia Puchatka, pana 
w sukience i peruce, pirata. 
Zapamiętałam również panią, 
która przebiegła całą trasę ze 
swoim psem.
A jak oceniacie całą imprezę?
Anka: Impreza ogólnie świet-
na, zabawa jeszcze lepsza, 
ale jak przystało na wielkie 
wydarzenia, nie zabrakło ma-
łych niedociągnięć, z którymi 
wolontariusze i organizatorzy 
sobie szybko poradzili.
Ada: Uważam, że stworzenie 
takiego biegu było bardzo 
dobrym pomysłem. Jest to 
naprawdę trudny, a zarazem 
oryginalny bieg, ponieważ ni-
gdzie indziej chyba coś takie-
go nie jest organizowane.
Czy w przyszłym roku planu-
jesz również wziąć udział w 
Biegu jako wolontariusz? A 
może masz zamiar wystar-
tować?
Ada:  W przyszłym roku 
również chciałabym być 
wolontariuszką. Startowałam 
w pierwszej edycji, jednak 
uważam, że lepszą zabawą 
jest pomoc w organizacji tej 
imprezy.
Anka: Jak najbardziej, w tym 
roku mi się bardzo podobało, 
więc w następnym pewnie 
również będzie świetnie! 
A co do wystartowania, to 
trzeba mieć kondycję i ogól-
ną wytrzymałość, której mi 
niestety brakuje.

Maksymilian Pawłowski

Jest pani złotoryjanką, w Złotoryi ukończyła 
pani pierwsze szkoły, prawda? Teraz mieszka 

pani w Wielkiej Brytanii. Może kilka słów na 
ten temat? 

Nazywam się Monika Jacquinot (z 
domu Siwko). Po ukończeniu stu-
diów na Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu, w lutym 2004 roku wy-
jechałam do Wielkiej Brytanii, jako 
że perspektywy pracy w tym okresie 
dla absolwentów uczelni w kraju były 
marne. Poza tym zależało mi na nauce 
angielskiego. Pod koniec 2004 znala-
złam się w Brighton, gdzie poznałam 
swojego męża (pochodzenia francu-
skiego), nowych przyjaciół i dostałam 
ciekawą pracę w fi nansach. Morski 
klimat i wielokulturowe środowisko 
tego miasta bardzo mi odpowiada. Czy 
chciałabym tu zostać na zawsze? Chy-
ba nie w samym Brighton, w Anglii – 
tak. Ale mimo, że mieszkam już wiele 
lat poza granicami kraju, wciąż czuję 
się złotoryjanką i uwielbiam wracać do 
domu na Wilczej. 
Jak to się stało, że wzięła pani udział 
w maratonie? Biegała pani przedtem, 
trenowała? 
Decyzja o maratonie była bardzo 
spontaniczna. Na Facebooku zobaczy-
łam, że organizacja charytatywna Kiya 
Survivors, z którą współpracowałam, 
miała kilka wolnych miejsc na udział 
w maratonie – Brighton Marathon. 
Pomyślałam więc, że mogłabym spró-
bować swoich sił i tym samym zebrać 
trochę funduszy dla tej organizacji 
– kochanych dzieciaczków w Peru, z 
którymi przeżyłam 3 miesiące podczas 
wolontariatu w 2008. Zapisałam się w 
listopadzie 2012 i założyłam, że tre-
ning rozpocznę wraz z nowym rokiem. 

Trochę później dotarło do mnie, że to spory ka-
wałek do przebiegnięcia! Ale cóż te 26 mil (około 
42 km) znaczyło w porównaniu z codzienną walką 
o przetrwanie w tragicznych warunkach życio-
wych dzieciaków, które poznałam w Urubambie 
(Peru)!
Proszę opowiedzieć o maratonie, w którym 
wzięła pani udział.
Maraton odbył się 14 kwietnia 2013 roku, jego 
organizatorem jest The Grounded Events Com-
pany przy współpracy z urzędem miasta i spon-

sorami. Tegoroczny maraton był pokazywany 
przez stacje telewizyjne Briti sh Eurosport i Sky 
Sports. Trasa biegu prowadziła w głównej mierze 
przez asfaltowe ulice miasta i wzdłuż wybrzeża.
Z jakich krajów byli zawodnicy, ile osób wy-
startowało a ile ukończyło bieg? 
Przekrój narodowościowy był olbrzymi. Od 
Chińczyków, Koreańczyków po Brazylijczyków, 
byli też Kenijczycy. Brighton Marathon jest dru-
gi co do wielkości w Wielkiej Brytanii, ciężko 
zatem określić, ile krajów biegacze reprezento-
wali. Sporo było Polaków. Ze smutnych realiów 
maratonu wspomnę wypadek, podczas którego 
dwudziestotrzylatek z Londynu upadł, i po akcji 

ratunkowej i przewiezieniu do szpitala, zmarł. 
To przykra część maratonu 2013.
A jaki był przekrój wiekowy uczestników?
Ograniczenie wiekowe dotyczyło tylko młodych 
ludzi. Zawodnikami mogły zostać wyłącznie 
osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat. Było dużo 
kobiet, na 9157 startujących 3205 stanowiła 
płeć piękna. W maratonie brało udział również 
mnóstwo osób w wieku 60 – 65 lat.
W jaki sposób można zapisać się na taki mara-
ton? Ile kosztuje wpisowe? Co z wymaganiami 
dotyczącymi stanu zdrowia? 
Zapisów dokonuje się drogą internetową. 
Można też było już po ukończeniu maratonu 
2013 zapisać się bezpośrednio u organizatorów 
na maraton 2014. Udział w maratonie można 
wziąć także poprzez reprezentowanie wybranej 
organizacji charytatywnej. To bardzo popularna 
forma, bowiem spora ilość uczestników traktuje 
maraton jako formę zbiórki pieniędzy dla wy-
branej fundacji. Ja, jak już wcześniej wspomnia-
łam, robiłam zbiórkę pieniędzy dla Kiya Survi-
vors. Wpisowe u organizatora to ok. 45 funtów, 
poprzez organizację. Ja zapłaciłam 120 funtów. 
Nikt nie sprawdza oświadczeń zdrowotnych, 
jest to odpowiedzialność indywidualna każdego 
uczestnika. Przy rejestracji podpisuje się tylko 
oświadczenie, że zawodnik nie ma żadnych 
przeciwwskazań. Podczas maratonu widziałam 
dwóch mężczyzn na wózkach inwalidzkich, 
pchanych przez drugą osobę.
Biegliście w specjalnych koszulkach? Jaki miała 
pani numer startowy?
Każdy z uczestników na kilka dni przed mara-
tonem dostał numer startowy z chipem, który 
należało przyczepić do własnej koszulki. Ja 
otrzymałam od Kiya Survivors specjalną, w ko-
lorach organizacji, pomarańczowa narzutkę na 
koszulkę. Mój numer startowy to 3150.
Jak wygląda sama organizacja biegu? Czy na 
trasie są jakieś punkty na przykład z napoja-
mi? A punkty kontrolne? Są takie? 
Tak, na trasie maratonu były stacje z wodą, na-
pojami, żelami i batonami wzmacniającymi oraz 
punkty z WC. Oczywiście były też posterunki 
pomocy medycznej. 
W jaki sposób mierzono wam czas? Każdy z za-

wodników miał jakieś urządzenia elektroniczne?
Cały maraton jest ściśle monitorowany. Zawod-
nicy mają dostęp do danych o biegu, do zdjęć i 
fi lmów. Nawet w trakcie maratonu można było 
monitorować zawodnika, znając jego numer 
startowy. Niesamowite!
Czy podczas maratonu trzeba cały czas biec, 
czy też można przejść kilka metrów dla złapa-
nia oddechu?
Nie, nie trzeba biec. Regulamin podaje, że mi-
nimalne tempo to 4 mile na godzinę. Mnóstwo 
maratończyków w drugiej połowie szło-bie-
gło-szło. Ja ostatnie 5 mil prawie przeszłam, 

wyłączając ostatnie 200 metrów przed metą. W 
trakcie biegu słyszałam komentarze biegnących 
„najważniejsze, że przemieszczamy się do przo-
du”. Nie słyszałam też o żadnej dyskwalifi kacji 
zawodników.
Sama trochę biegam, więc interesuje mnie 
technika biegu maratońskiego. Czy trzeba się 
do niego jakoś specjalnie przygotowywać? Tre-
nować? Biegać codziennie po 10 kilometrów? 
A może potrzebna jest jakaś specjalna dieta? 
Jak się biegnie - cały czas takie samo tempo, 
czy na początku wolniej, a potem się przyspie-
sza? Czy wiadomo, jaka była średnia prędkość 
zawodników? 
Jak do każdego wysiłku fi zycznego należy się 
przygotować. W Internecie można znaleźć mnó-
stwo różnych technik w zależności od celu biegu i 
kondycji. Niektórzy biegną na określony czas – to 
jeden rodzaj treningu. Inny plan treningu będzie 
dla początkujących, których celem jest jedynie 
ukończenie biegu. W Brighton jest wiele szkółek i 
grup biegaczy, z którymi można trenować.
Ja ze względów czasowych nie ukończyłam żad-
nego planu treningowego. Biegałam z koleżanką 
mniej więcej 2 – 3 razy w tygodniu: dwa razy 
krótki dystans, ok. 5 –7 km, raz długi, około 10 
km. Miesiąc przed maratonem zachorowałam. 
Potem okazało się, że jestem w 10 tygodniu 
ciąży, dlatego trochę zaniechałam treningu. 
Maksymalna odległość, jaką udało mi się prze-
biec przed maratonem, to około 20 kilometrów. 
Mimo słabego przygotowania w dniu maratonu 
wierzyłam, że dam radę. Ogólnie należę do 
osób silnych i wytrzymałych. Poza tym uważam, 
że najważniejsza jest motywacja i pozytywne, 
psychiczne nastawienie.
Pięć godzin biegu to bardzo długi czas. Co 
zawodnicy w tym czasie robią – oprócz tego, 
że biegną ?Bo rozmawiać z sąsiadem to chyba 
raczej się nie da? 
Nie wszyscy biegną tak długo . Ale tak, moż-
na rozmawiać. Przez pierwsze 15 km biegłam 
wraz z koleżanką, więc trochę rozmawiałyśmy, 
później każda biegła własnym tempem. Dużo 
myśli przychodzi w trakcie biegu. Rozglądasz się 
wokół, jak inni sobie dają radę, dla jakiej organi-
zacji biegną. Niektórzy mieli przedziwne stroje: 
były osiołki, zawodnicy przebrani za WC, straża-

cy z drabinami, marchewki itp. Na trasie 
były punkty, gdzie grała muzyka, miejsco-
wi ludzie dopingowali, oferowali owoce, 
napoje, nawet masaż dla cierpiących . 
Były też momenty całkowitego wyłącze-
nia się i koncentracji na biegu. Był też 
ból. Na dystansie około 30 km miałam 
kryzys. Mięśnie łydek zaczęły dostawać 
skurczów, moja motywacja słabła. Ale na 
szczęście mój mąż i trzyletni synek po-
jawili się na trasie! Ich uśmiechy i wiara 
we mnie pomogły mi przetrwać kolejne 
kilometry.
Czy do biegów maratońskich trzeba 
mieć jakieś specjalne predyspozycje? 
Na przykład budowa ciała - długie nogi, 
czy też wyjątkowo zdrowe serce. A może 
wystarczy sama siła woli?
Na pewno długie nogi, świetna kondycja 
i zdrowe serce to atuty. Ale według mnie 
najważniejsza jest MOTYWACJA. Oczy-
wiście mistrzami zostali wysportowani, 

długonodzy, szczupli Kenijczycy z czasem poniżej 
dwie i pół godziny. Większość ludzi ukończyła 
bieg, będąc w średniej formie. Według mnie 
bardzo ważna była sama atmosfera podczas 
maratonu. To ludzie kibicujący na całej długości 
trasy; małe dzieci z rodzicami, którzy dodawali 
siły, otuchy i wiary. To był niezapomniany widok 
i fantastyczne doświadczenia. W przyszłości na 
pewno spróbuję ponownie swoich sił i stanę na 
mecie maratonu z lepszym wynikiem.
Czego pani serdecznie życzę. Dziękuję za roz-
mowę.

Z maratonką rozmawiała Agnieszka Młyńczak

Oj, oberwało mi się. Jeszcze czerwcowy numer spokojnie 
sobie leżał w siedzibie TMZZ, gdy w słuchawce telefonu 

usłyszałem mocno poruszony głos Czarka Skały. 
Znacie tę falę ciepła i zimna, które na przemian przebiegają 

przez grzbiet, gdy nagle uświadomicie sobie, że coś najzwyklej w 
świecie spartoliliście?

No cóż, nie da się ukryć, że pułk wojska i półka na ścianie to 
dwie różne sprawy i nie ma co żartować, że może wojsko trochę 
drewniane, to i pułk z półką się skojarzył. Błąd jest błędem i taki 
ortograf w ofi cjalnym programie IV Biegu Szlakiem Wygasłych 
Wulkanów nie tyle kole w oczy, co je wręcz wykłuwa.

Na nic zda się tłumaczenie, że niejaki Mirek K. kazał ten 
program pobrać ze swojej strony. No to pobrałem: control „c” i 
control „v” i sprawa załatwiona. A korekta? Kto by tam sprawdzał 
ofi cjalny program poważnych zawodów? Od naszej korektorki 
też mi się oberwało. I nic dziwnego, przecież swoim nazwiskiem 
fi rmuje zawartość ortografi czno-stylistyczną.

Małe to pociesznie, że kilka portali zrobiło to samo i „półki” 
namnożyły się w przestrzeni wirtualnej.

Nie dość jednak, że błąd tkwił w samej formacji, to dla pułkow-
nika Wiliama Lawlessa, to co następowało po słowie „pułk” rów-
nież kwalifi kowało się pod sąd wojenny. Tylko nieopierzony cywil, 
łachudra jakaś mogła napisać nazwę jednostki małymi literami.

No cóż, pod sąd się nie oddam, pułkownika Lawlessa (vel Ska-
łę) jakoś udobruchałem. Panią korektorkę również przeprosiłem, 
teraz więc pozostaje mi tylko prosić o wyrozumiałość naszych 
szanownych Czytelników i obiecać, że więcej się to nie powtórzy. 
Przynajmniej do następnego razu.

Robert Pawłowski
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Prusice są wsią, w której dzięki zgodnej 
współpracy Rady Sołeckiej i Urzędu Gminy 

oraz TMZZ i Proboszcza, a także przyjaznym 
kontaktom Prusiczan z Prausnitzerami, udaje 
się osiągnąć sprawy, które są mi do pomyślenia 
gdzie indziej. Są to kwesti e, które nie kończą 
się pogawędką przy kawie (chociaż to także 
jest ważne), lecz owocują trwałym dorobkiem 
Prusiczan w sensie historyczno–mentalnym oraz 
materialnym.

Prausnitzerzy przyjeżdżają do Prusic od pra-
wie 20 lat i bez przeszkód odwiedzają swoje 
domostwa – ci ludzie rozmawiają ze sobą (w 
różny sposób) w swoim wystąpie-
niu podczas ostatniego takiego 
spotkania Pani Wójt przypomniała 
niedawno przeprowadzone wspól-
ne działania – zawsze z udziałem 
instytucji wymienionych na wstę-
pie. Odbyło się nabożeństwo 
z ekumerialną modlitwą o pokój, 
pojednania narodów i współpracę. 
Do posadzonych już 
w XIX wieku (1816, 1866_ „dębów 
pokoju” Prusiczanie i Prausnitze-
rzy dosadzili wspólnie dwa na-
stępne (2008). W formie abelirku  
upamiętnili ten fakt, wykorzystu-
jąc resztki pomnika 
z okresu po I wojnie. Na kaplicy 
cmentarnej umieszczono tablicę 
pamiątkową poświęconą pocho-
wanym tu w okresie  całych dzie-
jów wsi (2012).

Najnowszym dziełem wspólne-
go działania jest gruntownie od-
restaurowana brama cmentarna 
z XIX w., którą Parusnitzerzy na-
zwali „Eingang zur Ruhe” (brama 
spokoju względnie przejście do 
spokoju). To sentymentalne wyda-
rzenie miało miejsce  7 lipca 2013 
r. Poświecenie bramy poprzedziło 
spotkanie  w Kościele św. Jadwigi, 
gdzie Prausnitzerzy i Prusiczanie 
odmówili modlitwę w intencji po-
koju, pojednania i współpracy oraz 
wysłuchali historii obu Kościołów.

Poniżej prezentujemy tekst  wy-
stąpienia szefa Kręgu Prausnitze-
rów, który użył słów,  jakie rzadko 
słyszymy z ust przedstawicieli tego narodu

Alferd Michler

Szanowna Pani Wójt Maria Leśna,
Szanowny Panie Kazimierzu Gregulski,
Szanowni Państwo Rady Sołeckiej,
Szanowni Mieszkańcy Prusic,
Szanowni Członkowie Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Złotoryjskiej,
wiele historycznych sytuacji przeżyli mieszkań-
cy Prausnitz/Prusic oraz sama wieś w ostatnim 
stuleciu; nie wszystkie z nich były pozytywne. 
Szczególnie XX wiek przyniósł ludziom zmia-
ny, których oni osobiście nie chcieli. Niemieccy 
mieszkańcy musieli odejść, przyszli polscy 
mieszkańcy, także nie zawsze z własnej woli.  

Losy ludzi wyrównały się – każdy utracił swój 
Heimat, czyli miejsce urodzenia i dzieciństwa. 

Przyczyną była woja, wywołana przez państwo 
niemieckie. Wojny to wrogowie ludzkości i 
pojedynczych ludzi. To, co osiągnęli poprzez 
żmudną pracę, zostaje zniszczone; żyjący w 
pokoju ludzie stali się dla siebie wrogami 
i wzajemnie się zabijali. Wspólnie surowo osą-
dzamy ten czas i w roku 2008 razem posadzili-
śmy dwa dęby pokoju.

Wielka liczba mieszkańców utraciła  w woj-
nie życie; zostali pochowani w obcej ziemi. Nie 
było im dane, ażeby przeniesiono  ich przez 
„Bramę do spokoju”, i aby pochowano ich 
na tutejszym cmentarzu. Ale na tym cmentarzu 
spoczywa wielu naszych przodków polskiego i 
niemieckiego pochodzenia. Im poświęcona jest 
tablica pamiątkowa  umieszczona na kaplicy 
cmentarnej. Obiektom cmentarnym poświęcali-
śmy i poświęcamy wiele uwagi. To należy 
do normalnych i zwyczajowych norm i form 
oddawania czci zmarłym.

Wiele obiektów można było utrzymać w 
należytym ładzie dzięki pracy rąk. Ale na nie-
których widać działanie  czasu, a tego nie da się  
naprawić i poprawić bez  fachowych czynności. 
A to dotyczy także pochodzącej z XIX w. bramy 
cmentarnej na początku drogi na cmentarz. W 
sposób odpowiedzialny kierowani przez Pana 
Sołtysa  i Radę Sołecką mieszkańcy Prusic, ale 
także pani Wójt Maria Leśna, zabiegali o to, 
ażeby bramę doprowadzić do odpowiednio bez-
piecznego stanu. Ale zawsze brakowało środ-
ków. Także my, będąc często w odwiedzinach, 
cieszymy się, kiedy powstaje coś nowego, albo 
uda się odrestaurować starsze obiekty.

My tutaj się urodziliśmy, tu przeżyliśmy na-
sze młode lata, miłości do miejsca urodzenia 
i dzieciństwa nie utraciliśmy. To ludzkie zacho-
wanie, tego nie da się stłumić. Ale cieszy nas 
także to, że teraz Państwo, już teraz waszą małą 
ojczyznę w sposób dogodny wam urządzacie, 

że jesteście zadowoleni z życia tutaj, a 
z nami utrzymujecie kontakty, które ce-
chuje wzajemne zrozumienie i przyjaźń. 
Dzięki tym i takim kontaktom pewnej 
Prausnitzerki (czyli b. mieszkanki Prusic) 
powstała idea, ażeby Państwa starania o 
dalszy rozwój wsi, wesprzeć pewną do-
tacją. Wszyscy tę myśl poparliśmy. Pani 
Rosel Ansorge, fundatorka, jest już w 
wysoko zaawansowanym wieku – ma 91 
lat. Przed wojną była 
w Prusicach  nauczycielką przedszkola. 
Po wojnie mieszkała w Hamburgu wraz 
z mężem, który niestety zmarł przed 
dwoma laty. Ze wspólnie zapracowanych 
i odłożonych środków, postanowiła coś 
przekazać, także dla uczczenia pamię-
ci jej męża, który swój Heimat ( czyli 
Prusice) kochał. Fundatorka nie może 
uczestniczyć  w dzisiejszym poświęceniu 
bramy cmentarnej, ponieważ nie udało 
się zorganizować bezpiecznej pod wzglę-
dem zdrowotnym podróży w czasie tak 
dalekiej jazdy. Przekazane środki zostały 
dobrze wykorzystane  - wszyscy możemy 
to dziś oglądać.

Dziękujemy pracownikom budowla-
nym i kierownictwu budowy za tak udane 
dzieło. Pomnik kultury został uratowany; 
promienieje swoją urodą  i daje dowód i 
wyraz temu, że związek między narodami 
jest możliwy.

Siegfried Winkler
Szef Kręgu Prausnitzerów
Tłumaczył Alfred Michler

Przyp. redakcji: słowo Prusiczanie pi-
szemy tu wyjątkowo wielką literą na proś-
bę naszego mentora, autora artykułu. Wg 

zasad polskiej ortografi i nazwy mieszkańców 
miast i wsi piszemy małą literą.

W siedzibie TMZZ 12 czerwca 2013 
roku odbyło się uroczyste otwarcie wy-

stawy poświęconej językowi esperanto i jego 
twórcy - Ludwikowi Zamenhoff owi. Ekspona-
ty udostępnił Śląski Związek Esperantystów 
oraz Edward Wojtakowski (członek związku od 
1956 roku). Plansze tematyczne sfi nansował 
esperantysta z Japonii. Wystawę prezentowa-

no w Sejmie, w kilku 
wyższych uczelniach, 
potem zostanie 
zaprezentowana 
w  Brukseli.

Wśród zapro-
szonych gości 
dojrzeliśmy Sekre-

tarza Miasta 
- Włodzimierza 
Bajońskiego, 
przewodni-
czących Rady 
Miejskiej i Po-
wiatowej: Ro-
mana Gorzkow-
skiego i Zenona 
Bernackiego, 

dyrektorów złotoryjskich szkół: Barbarę 
Mendochę i Bożenę Bączek,  gospodarza 
budynku - Kazimierza Karsta z dyrektor 
Biblioteki Pedagogicznej - Jolantą Wró-
blewską,  członków Zarządu TMZZ  i Rady 
Programowej ODDZZ. Witaliśmy także 
redaktorów Echa Złotoryi i Gazety Złoto-
ryjskiej, a także stałych bywalców -  na-
szych sympatyków.

Historię języka omówiła esperantystka 
- Małgorzata Komarnicka, Helena Biskup 
przedstawiła monodram Doktor Zamen-
hoff  o życiu twórcy esperanto. Podczas 
spotkania Edward Wojtakowski opowie-
dział o naszym wspólnym Przyjacielu 
- Adamie Pleśnarze (niedawno zmar-
łym) esperantyście, członku DTSK i sym-
patyku Złotoryi i jej mieszkańców.

Gromkimi brawami nagrodzono Kami-
lę  Jesionowicz,  uczennicę Gimnazjum, za 

wykonanie piosenki w języku esperanto, czym 
zdobyła w maju tytuł Laureatki Międzynarodo-
wego Konkursu na Piosenkę w Języku Esperan-
to. To miłe spotkanie zakończyło się deklaracją 
trzech osób, że podejmą się nauki nowego 
języka. Trzymamy kciuki.

Dziękuję Małgorzacie i Wiesławowi Pokryw-
kom, Józefowi Banaszkowi oraz Emilii Staronce 
za pomoc w organizacji wystawy.

 Danuta Sosa

Nieduże kiście zielonych i czerwonych 
winogron, po jednej puszce ananasa i 

brzoskwiń w zalewie, duże winne jabłko, 2 
banany, 2 sztuki kiwi, garść pestek łuskanego 
słonecznika. 

Owoce winogron przeciąć na pół i usunąć 
pestki, ananasy i brzoskwinie pokroić w około 
dwucentymetrowe kawałki, kiwi obrać, prze-
kroić wzdłuż na ćwiartki a potem w plasterki, 
jabłko skroić w grubą kostkę, obrane banany 
- w plastry. Owoce zalać zalewą z ananasa i 

brzoskwiń. Dodać słonecznik.
Smakosze procentów mogą 

„uszlachetnić” sałatkę aromatycz-
nym alkoholem (whisky, stock)  lub 
dużym kieliszkiem czystej wódki. 
Składniki delikatnie wymieszać . Sałat-
ka gotowa do spożycia po piętnastu mi-
nutach, gdy słonecznik nasiąknie sokiem 
i zmięknie. Sałatka słodka, palce lizać! Czas 
wykonania to 15 min.

Joanna Sosa-Misiak
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Pomnik feldmarszałka 
von Blüchera. Kopia za 
zgodą „Blücher Muse-
um in Kaub am Rhein”

Żołnierz armii pruskiej. Żółty 
kolor na czapce świadczy, że 
żołnierz pochodzi ze Śląska

Autograf Abrahama Laengnera z roku 1818

Mapa Złotoryi i okolic z roku 1823. Kopia za zgodą „Staatsbi-
bliothek zu Berlin- Preußischer Kulturbesitz”
Kolorem żółtym zaznaczono folwark Abrahama Laengnera

„Finstere Gasse” (Ciemny zaułek) - obecna ulica Piastowa ( 
kwiecień 2013). Fot. Cezary Skała.

Oddziały francuskie walczą z oddziałami pruskimi i rosyjski-
mi przy Bramie Górnej ( 23 VIII 1813)
„Ach, cóż to była za noc, 

przepełniona lamentem i łza-
mi” - 22 sierpnia 1813
Uwagi redakcji (lub tłumacza)

Abraham Laengner był w owym 
czasie właścicielem folwarku, 

którego niektóre zabudowania 
zachowały się do dziś w górnej 
części ul. Piastowej (przy skręcie 
do Zagrodna). Abraham prowadził 
dziennik ( Tagebuch). Jego pra- pra- 
pra- prawnuk Andreas Laengner 
jest obecnie pastorem w Niem-
czech. Rodowód obu prowadzi do 
pokrewieństwa z jednym 
„z ostatnich siedmiu mieszczan 
Złotoryi z roku 1553”, do pisa-
rza miejskiego Willenberga. 
Andreas już kilka razy 
odwiedził Złotoryję 
i rodzinny dom. 
Złożył deklarację 
wstąpienia do 
TMZZ. On też przy-
gotował tekst do druku 
na podstawie dziennika 
swojego przodka, 
przetwarzając archaizmy 
i przestarzały styl zacho-
wał faktografi ę. 

„Jakże mam zacząć, 
aby opisać to wielkie 
nieszczęście i bez-
graniczną nędzę i 
przygnębienie”. Tak 
zaczyna się rozpoczęty 
przed dokładnie 
dwustu laty dzien-
nik właściciela 
folwarku w Złotoryi, 
Abrahama Laen-
gnera. Jako folwarki 
oznaczano duże go-
spodarstwa, których budynki wokół 
Złotoryi zachowały się częściowo do 
dziś. Owe folwarki, których liczba 
sięgała niegdyś do ponad dwudzie-
stu, miały do wypełniania wobec 
miasta określone obowiązki. Two-
rzyły one odrębną, własną społecz-
ność. Wielkie nieszczęście i nędzę 
sprowadziła na Złotoryję wiosną i 
latem 1813 wojna wyzwoleńcza. W 

tej wojnie przeciw hegemonii Na-
poleona w Europie walczyły Prusy, 
Rosja, Austria oraz inni. Wyprawę 
na Rosję, i wojnę z nią, w zimie 
1812 roku Napoleon przegrał. Teraz 
część jego armii zatrzymała się na 
Śląsku. 

Ogromne żądania okupanta oraz 
codzienne grabieże dręczyły lud-
ność Złotoryi i okolic od końca maja 
1813r. Na porządku dziennym były 
podpalania całych gospodarstw. 

22 sierpnia doszło do kanonady 
między oddziałami francuskimi z 
jednej, a pruskimi i rosyjskimi z 

drugiej strony. Tego niedziel-
nego wieczora gospodarstwo 
rodziny Laengner oraz dwóch 
innych, dużych, a także wiele 
pojedynczych domów padło 

pastwą płomieni.
Następnego dnia, po 
zażartym boju Fran-
cuzi zajmują Złotory-
ję. Po obu stronach 

w walce bierze udział 
100 tysięcy żołnierzy, z 
których ponad 4 tysiące 

straciło życie. Mieszkańcy 
Złotoryi byli bardzo źle 
traktowani, maltretowani, 
poddawani rabunkom. 
Kilka dni później, 26 
sierpnia 1813r. dochodzi 
do „bitwy nad Kaczawą”. 
Oddziały napoleońskie 
zostały pobite i opusz-

czają Śląsk defi nityw-
nie. Pozostawiają 
spustoszoną ziemię. 
Z wielkimi  trud-
nościami można 
rozpocząć jego 
odbudowę. 

Autor dziennika, z 
którego pochodzą cytaty, Abraham 
Laengner, urodził się 2 XI 1735r. w 
Złotoryi. Uczęszczał do gimnazjum, 
które wówczas znajdowało się przy 
obecnej ul. Szkolnej 1 ( a więc w 
dzisiejszym DN „Bacalarus”- dop 
A.M.). Chciał zostać księdzem. Ale 
ponieważ jego dziadek ze strony 
matki, Abraham Bormann, nie 
miał żadnego innego męskiego 

dziedzica, 
Abrahama 
Laengnera 
zobowią-
zano, aby 
przejął 
folwark 
swojego 
dziadka, co 
stało się w 
roku 1759. 
Folwark 
leżał na wy-
sokim brze-
gu Kaczawy 
przy tzw. 
Renneweg - 
obecnie ul. 
Piastowa 6. 
Ziemie tego 
folwarku 
rozciągały 
się w kie-
runku pół-
nocnym ( 
Nowa Wieś 
Złotoryjska- 
dop. A.M.).

Zapisy w 
dzienniku 

Abrahama Laengnera zaczynają 
się z końcem maja 1813 r. Rosyjscy 
żołnierze znajdują się jeszcze wtedy 
na jego folwarku. 26 maja, dzień 
przed Wniebowstąpieniem Chrystu-
sa, rozbili obóz na polach na północ 
od folwarku. Chociaż byli sojuszni-
kami Prus (Śląsk i Złotoryja należała 
wówczas do Prus- dop. A.M.) spu-
stoszyli gospodarstwo. Załamany 
Abraham zanotował: „Wszystko 
drewno, płoty, listwy, żerdzie, sło-
mę z podwórza i ze stodoły, także 
garnki, miski, dzbanki oraz inne 
naczynia zostały zabrane. Zabrano 
też świnie, cielęta, kury, gęsi i kacz-
ki. Setki ludzi wprost przekopało 
pomieszcze-
nia mieszkal-
ne, stajnie i 
stodoły.” Ale 
to tylko po-
czątek.

„Rankiem 
o godz. 600, w 
dniu Wniebo-
wstąpienia, 
oddziały 
francuskie 
otworzyły 
ogień z armat 
i haubic z 
Hohengrim-
men/ Grim-
menberg 
(według 
Cezarego 
Skały jest to 
obecna Góra 
Gołębia). 
Celem ostrza-
łu były po-
zycje wojsk 
rosyjskich 
i pruskich 
na Górce 
Mieszczańskiej (Bürgerberg) i Górze 
Mikołaja (obecny cmentarz- dop. 
A.M.). Oddziały pruskie i rosyjskie 
odpowiedziały ogniem. Śmiertelne 
pociski fruwały więc z obu stron 
bezpośrednio nad folwarkiem”.  I 
czytamy dalej. „Więc wszyscy ucie-
kli. Bydło powypuszczaliśmy z obór. 
Wszystko zostawiliśmy na wolności 
. Moja żona ukryła się w ogrodzie. 
Wskutek przerażenia, wywołanego 
ostrzałem artyleryjskim bezpośred-

nio nad folwarkiem, nie wiedzia-
łem, gdzie mógłbym żonę znaleźć. 
W końcu ją zobaczyłem i ująwszy 
pod ramiona pociągnąłem ją w 
kierunku góry. Teraz przybiegł nasz 
sąsiad Klemens i krzycząc zdołał 
wypowiedzieć: «Na miłość boską, 
uciekajcie. Przecież idziecie wprost 
pod ostrzał artylerii». Wszyscy 
schodzili z góry. Wprost wlokłem 
więc moją chorą żonę także w dół, 
w tzw. Finstere Gasse ( w tłum. 
Ciemny zaułek= dzisiejsza ul. Pia-
stowa). Tu złapaliśmy oddech. Teraz 
jednak nastąpił ostrzał artylerii oraz 
z innej broni przeciw Francuzom 
z Góry Mikołaja. Musieliśmy więc 
stąd uciekać. Tylko jak zdołamy 
przejść przez most na Kaczawie? Ale 
dobry Bóg dał nam siły, aby przejść 
przezeń bez szwanku”. 

Ostatecznie Francuzi miasto zaję-
li. Ponad 60 żołnierzy po obu stro-
nach oddało swoje życie. Na samym 
folwarku poległ żołnierz rosyjski. 
O szkodach i stratach rzeczowych 
Abraham pisze tak: „Bardzo wiele 
drzew zostało roztrzaskanych. Jedna 
kula przeszła przez okno sypialni i 
utkwiła w ścianie. Tego ranka Rosja-
nie i Francuzi zabrali mojemu sy-
nowi wszystkie młode konie, także 
źrebię i 6 klaczy”.

W innych miejscowościach ludzie 
ucierpieli jeszcze bardziej. Abraham 
zliczył 10 pożarów. Paliły się np. 
obydwa folwarki na ul. Krzywouste-
go 23/24 ( Kaltenberg). Także 
w Jerzmanicach Zdroju, Rokitnicy, 
Prusicach, Sichowie pożar strawił 
gospodarstwa i domy. Następnie 
czytamy: „Wszystkie drogi pełne 
były uciekinierów, z łóżkami i wóz-
kami. Folwarki w większości były 
ograbione, a bydło zabrane”

Jednak najgorsze dopiero nadej-
dzie. Walczące strony uzgodniły 

zawieszenie 
broni na okres 
od początku 
czerwca do po-
łowy sierpnia 
1813 r. Armie 
miały się zre-
generować. W 
Złotoryi i wokół 
niej pozostali 
Francuzi. Wła-
ściwie miejsco-
wości leżące 
na południe od 
Kaczawy na-
leżały do tzw. 
strefy neutral-
nej. Utworzono 
ją po to, ażeby 
w czasie zawie-
szenia broni 
walczące stro-
ny nie wcho-
dziły sobie w 
drogę. Jednak 

Złotoryja była 
wyjątkiem. 
Została zajęta 
przez oddziały 

francuskie i w nadchodzących tygo-
dniach potwornie złupiona. 

2 czerwca rozpoczęło się nie-
szczęście: „Także Francuzi zażądali 
straszliwych dostaw pszenicy, żyta, 
fasoli, owsa, siana, słomy, wołów i 
gorzałki. Obu Gott schlingom zabrali 
wszystkie owce, ponad 500 sztuk. 
Gospodarstwa obu tych rodzin 
leżały na ul. Łąkowej i jeszcze dziś 
są dość dobrze rozpoznawalne, np. 

tzw. dębowy folwark ( Eich- Vor-
werk).

Kilka dni później Abraham zano-
tował: „8 czerwca musieliśmy, już 
dla oddziałów francuskiego gene-
rała Mac Donalda ( 1765-1840), 
dostarczyć do miasta: 300 chlebów, 
2 wiadra gorzałki, korzec ( 1 korzec= 
ok. 100l) fasoli, 20 ( 20 Scheff el) 
korców owsa, 4 cetnary ( 1 centar= 
100kg) siana.” A następnego dnia 
zapisał tak: „Straszny dzień, musie-
liśmy dla 150 mężczyzn dostarczyć 
żywności, gorzałki i kolacje do obo-
zu rozłożonego w Oberau ( dziś ul. 3 
Maja), ażeby Francuzi sami nie we-
szli do gospodarstw i domów. Bydło 
stoi w oborach prawie wygłodniałe. 
To, co stoi na zewnątrz, zabierają. 
Ile zabrali, jest nie do opisania.” 
Łącznie w trzech obozach przeby-
wało 20 000 francuskich żołnierzy. 
Codziennie byli oni przez złotoryjan 
i mieszkańców okolicznych wsi 
zaopatrywani. „I tak jest dzień po 
dniu, aż już nic nie pozostanie.”

W dolinie Kaczawy przy „Ober-
mühle” ( pewnie chodzi o obecnie 
spalony młyn przy ul. Kolejowej- 
dop. A.M.) urządzono piekarnię. 
W ośmiu piecach wypiekano chleb 
dla okupantów. Zboże do wypieku 
musieli dostarczać gospodarze. Zło-
toryjskim sukiennikom, handlarzom 
suknem, farbiarzom zabrano i skon-
fi skowano wszystko, co posiadali, 
„ponad 3 000 sztuk”.

Jakie uczucia targały Abrahamem 
w tych dniach? Raz pisze: „Jesteśmy 
wycieńczeni i wyczerpani. Z powo-
du trosk i zmartwień nie możemy 
zasnąć.” A znów w innym miejscu: 
„Wszystkie członki ciała drżą. Ma 
się takie uczucie jakby się zabitym 
było.” Zaś innym razem rozważa: „To 
jest straszliwy dzień strachu (Angst- 
Tag). Co jeszcze może się zdarzyć? 
Strach, troska i zmartwienie przybi-
ły nas, starych ludzi, zupełnie.” Stra-
chu doświadcza Abraham Laengner 
i złotoryjanie w tym czasie codzien-
nie. To jest strach przed całkowitym 
i zupełnym ograbieniem, strach 
przed fi zyczną przemocą i gwałtem 
ze strony wroga. Do tego dochodzi 
strach przed całkowitym spaleniem 
domostwa.

W tych budzących trwogę dniach 
zmarł znajomy Abrahama. W związ-
ku z tą śmiercią możemy w jego 
dzienniku przeczytać: „O, jak mu 
dobrze! Odszedł wskutek trosk i 
strachu”. On też życzy sobie śmierci: 
„Gdyby jeszcze można było umrzeć 

we własnym domu i być pochowa-
nym w ogrodzie. Nie da się opisać 
strachu i trwogi, które musi się 
wytrzymać”. 

W innym miejscu odczuwa się, 
że Abrahama łapie zwykła, czysta 
złość na okupantów: „Bieda jest tak 
duża. Co trzy dni folwarki muszą 
dostarczać 57 Scheff el ( 1 Scheff el- 
1/2 ) żyta. A jeśli już tego nie mają, 
muszą go kupić lub za nie zapłacić. 
To nie są ludzie, lecz diabły, diabły 
do męczenia nas i aby nas dopro-
wadzić do śmierci głodowej”.

Ale następnie znowu przeważa 
wiara, która mimo utrapienia i 
dokuczliwości przewija się w całym 
dzienniku: „Cóż to były za 3 noce, 
kiedy nie zmrużyliśmy oka. Nic nie 
możemy uczynić i musimy powie-
rzyć to Bogu”. Albo: „Chwała Bogu, 
ja i kochana matka, jesteśmy jeszcze 
zdrowi. Dziękujemy Bogu, że mamy 
jeszcze mieszkanie i kilka łóżek do 
spania, gdyż wielu nie ma już nic”. 
Czasem wkrada się jednak pomie-
szanie wiary i zwątpienia: „Jest się 
półżywym. Któż wie, jaki tragiczny 
los jeszcze nas czeka? Czy kochany 
ojciec w niebie nie da się uprosić?”

Lecz nagle sytuacja ulega popra-
wie i pod datą 18 sierpnia 1813 
możemy czytać: „Poprzedniej nocy 

Francuzi opuścili swoje obozy, w 
zupełnej ciszy. A rankiem przybył do 
Złotoryi i okolic korpus Blüchera”. 
Gebhard Leberecht von Blücher ( 
1742-1819) to pruski feldmarsza-
łek ( tytuł dowódcy jazdy w czasie 

wojny, następnie najwyższy stopień 
wojskowy- dop. A.M.), który dowo-
dził Armią Śląską. Około tygodnia 
później pokonała ona Francuzów 
w bitwie nad Kaczawą.

Ale wcześniej, Abraham Laengner 
i jego rodzina oraz sąsiedzi zmu-
szeni są jeszcze raz przeżyć trwogę. 
Jest niedziela, 22 sierpnia 1813r.: 
„Po godzinie 6 wieczorem pojawił 
się na naszych polach korpus pruski 
i osiadł w mieście i wokół niego. 
Uwierzyliśmy więc, że możemy czuć 
się trochę bezpieczniej. Niespodzie-
wanie jednak moje podwórze pełne 
było Francuzów. Zamknąłem dom 
i okiennice. Usiedliśmy za stołem, 
aby odmówić wieczorną modlitwę. 
Kiedy wypowiedziałem ostatnie sło-
wa modlitwy, jakiś człowiek zaczął 
krzyczeć: „Pożar, pożar!” Wyskoczy-
łem na zewnątrz, otwierając drzwi. 
O Boże, cóż to był za widok. Paliły 
się już zabudowania sąsiada Bötze i 
ponad domem mieszkalnym moje-
go syna cały ogień wdarł się już do 
nas. Pobiegłem do pokoju, złapałem 
żonę i wywlokłem ją stamtąd bez 
próby ratowania czegokolwiek lub 
zabierania. Paliło się całe podwórze, 

dom sąsiada Junga i jego folwark, 
folwark Klemensa, dom Friedricha. 
Och, jakiż straszny był to pożar. 
Francuzi podpalili (wpierw) Bötze. 
Wszystko strawił pożar, 250 Scheff el 
pięknego żyta, piękną pszenicę i len 

w stodołach, bardzo wiele słomy, 
bydło, świnie, kozy. Jak staliśmy, 
musieliśmy uchodzić. Około 10 
godziny wieczorem, drżąc i płacząc, 
dowlekliśmy się do farbiarni Pana 
Laengnera. Ach, cóż to była za noc, 

przepełniona lamentem i łzami.”
Jesienią 1813 r. rozpoczęła się 

odbudowa folwarku. Najpierw od-
budowano stajnie. Zapis z dnia 21 
czerwca 1814r. informuje nas, że: 
„Wskutek przebywania na podwó-
rzu wielu ludzi: murarzy, stolarzy, 
budowniczych studni i gonciarzy 
panuje tu duży chaos. Drewno na 
dużą stodołę zgromadzono, 70 
furmanek. Dziś zaczynają budowę 
stodoły. Do wyżywienia jest ponad 
50 osób”. W końcu urządzono też 
dom mieszkalny. Jeszcze dzisiaj 
można dobrze rozpoznać, że pobu-
dowano go z masywnych kamieni, 
aby zapobiec nowemu pożarowi. 
W roku 1815 odbudowę zakończono.

Dziennik Abrahama Laengnera 
wykracza także poza te dni, świad-
cząc o cierpieniu i miłości tego 
sędziwego mężczyzny, który w 
międzyczasie osiągnął 80 lat życia. 
Zmarł na folwarku w roku 1828, 
w 93. roku życia. Dom mieszkalny, 
wybudowany po pożarze, stoi do 
dziś przy ul. Piastowej 6. Zachowała 
się także część zabudowań gospo-
darczych, również folwark sąsiada 

Junge po zachodniej stronie. 
PRO MEMORIAM *

Nie ma chyba nic gorszego, niż 
wojna. Człowiek musi uczynić 
wszystko, aby do niej nie dopuścić i 
jej uniknąć. Dziś narody żyją w Eu-
ropie w pokoju i wiele uczyniły, aby 
znaleźć drogi wzajemnego przeba-
czenia i pojednania. O potwornych 
następstwach wojny stale należy 
mówić. Można to czynić, choćby na 
przykładzie ciężkiego losu pojedyn-
czego człowieka, tak jak próbuje 
się to przedstawić w tym artykule. 
W takim rozumieniu, dzień 22 
sierpnia 2013 r. dzień dwusetnej 
rocznicy pożaru na ul. Piastowej, 
także nawołuje ludzi do pokoju i 
pojednania.

Opracował Andreas Laengner 
czerwiec 2013

Tłumaczenie Alfred Michler
* Tytuł pochodzi od tłumacza

PS: Chociaż jestem antymilitary-
stą i pacyfi stą, mam przekonanie, 
że pastor A. Laengner okazał się 
autorem jednego z najlepszych 
tekstów historycznych, jaki ukazał 
się na łamach naszego „EZ”. Pisany 
uczuciem i miłością do przodków i 
ziemi, i bez nienawiści do człowieka, 
nawet do wroga. I z jakże pięknym 
humanitarnym przesłaniem.

A. Michler



18 Lipiec-Sierpień 2013 19

Kacper Pawłowski: Od kilku lat jesteś szefem 
fanklubu Ewy Farnej, współpracujesz z innymi 
gwiazdami. Jak i kiedy to wszystko się zaczęło?
Bartosz Łoś: Wszystko zaczęło się w dość spon-
taniczny sposób. Kiedy chodziłem do pierwszej 
klasy technikum, oglądając muzyczny kanał 
zobaczyłem teledysk pewnej wokalistki - dziew-
czynki, która śpiewała piosenkę „Tam gdzie 
nie ma już dróg”. Jej autorką była oczywiście 
Ewa Farna. Szukając teledysku i piosenki dziw-
nym trafem nie wszedłem na Youtube tylko 
przez Google przekierowało mnie na ofi cjalną 
stronę Ewy. Trafi łem na forum, nawet się zare-
jestrowałem. Stąd właśnie dla fanów wziął się 
pseudonim „Unders”, nick Łosiu był zajęty. Były 
tam wszelkie aktualności na temat koncertów, 
innych rzeczy, cała bibliografi a Ewy i też bardzo 
ciekawi ludzie. Pewnego dnia sam zacząłem z 
nimi rozmawiać i tak zaczęła się wymiana zdań 
na temat koncertów i innych kwesti i. Tak się zło-
żyło, że akurat były koncerty blisko nas w Pra-
dze, w Libercu i w Kłodzku w 2010 roku, gdzie 
robiliśmy 17 urodziny Ewy, a także wcześniej 
w Lubinie. Stwierdziłem, że warto pojechać na 
jakiś koncert. Po pewnym czasie odbywały się 
wybory do fanklubu, gdzie udało mi się dostać. 
Powiem szczerze, że wszystko to rozwijało się w 
błyskawicznym tempie. W 2010 roku na 17 uro-
dzinach Ewy w Kłodzku było tylko 15 osób, to 
było bardzo kameralne spotkanie urodzinowe, 
ale już na przykład na 18-stkę w hali w Sosnow-
cu przyszło kilka tysięcy osób. W sumie obecnie 
mija już ponad 3,5 roku odkąd się z Ewą znamy.
Skąd pojawił się pomysł stworzenia interneto-
wej telewizji Ewy Farnej?
Pomysł był ponownie dość spontaniczny. Wiele 
gwiazd ma różne metody na spotkanie z fana-
mi, np. blogi, strony o sobie, zdjęcia i pewnego 

razu od strony ma-
nagementu wyszła 
propozycja, aby 
zrobić coś takiego, 
aby poprowadzić 
jakby kanał Ewy - 
nagrywać wywiady, 
relacje. Miałem tyle 
szczęścia, że zosta-
łem zaproszony do 
tego projektu. Od 
tamtej pory zaczą-
łem jeździć razem 
z ekipą i nagrywać, 
tworzyć pierwszą w 
Polsce fanowską te-
lewizję Ewy Farnej. 
To była wcześniej 
EwaFarna24com, a 
teraz EwaFarna TV. 
Nagraliśmy bardzo 
dużo fi lmów od 
tamtej pory, mamy 
kilka milionów wy-
świetleń wszystkich 
fi lmów, relacji i to na 
skalę różnych gwiazd 
w Polsce jest na-
prawdę zauważalne. 
Tym bardziej, że róż-
nego rodzaju telewi-
zje. tj. Eska, czy Viva 
zwracają na to uwa-
gę. Telewizja Ewki w 
świecie muzycznym 
jest rozpoznawalna, 
internetowa bo 
internetowa, ale jest 
rozpoznawalna.
Czy możesz opowie-
dzieć o jakichś nie-
typowych, zabaw-
nych sytuacjach?
Z Ewą tyle czasu 
spędzamy, że cza-
sami jest naprawdę 
bardzo śmiesznie. 

Różne osoby myślą, że ja jestem np. bratem 
Ewy. „Pan jest bratem, tak?”. Tak samo miałem 
kiedyś przyjemność zagościć na portalu plotkar-
skim. Też były pewnego rodzaju domysły i zapy-
tania „Czy to nowy chłopak Ewy Farnej?”. Dla-
tego też obecnie nie zwracam uwagi na portale 
plotkarskie, które wypisują w 99% nieprawdę, 
więc można je sobie darować. Dużo było takich 
sytuacji. Raz  zostałem rozpoznany na uczelni 
przez wykładowcę. Jego córki są fankami Ewy i 
tatuś musi oczywiście z córkami oglądać te re-
lacje. Tak po miesiącu profesor mnie pyta: „Czy 
to Pan jest ten który z Ewą Farną działa? Bo jest 
Pan łudząco podobny, tylko tamten jest nieco 
grubszy”. Ja mówię „Tak, to jestem ja”. Tak się 
miło złożyło, że miałem okazję wziąć autograf 
dla tych dzieci, zaprosić na spotkanie i też mam 
nadzieję, że pan profesor oczywiście ze swoimi 
córkami przyjedzie na zlot do Złotoryi. 
Nie spotykałeś się na początku z jakąś krytyką, 
śmiechami, albo z niewiarą ludzi w to, że mo-
żesz osiągnąć sukces, zrobić coś ciekawego?
 Na początku, jak pojawiły się informacje, 
pierwszy wywiad, czy pierwsze zdjęcie z Ewką, 
że się spotkaliśmy, coś tam nagraliśmy, to były 
pewnego rodzaju śmiechy, że „Farna, kto to 
jest? Po co ci to? Czemu się tym zajmujesz?”, 
„żałosne”. Ludzie mają różne gusta, ale powiem 
Ci, że patrząc teraz po tym czasie, te osoby, 
które się dziwiły, po części śmiały, całkowicie 
zmieniły swoje wcześniejsze zdanie bo widzą 
jak to wszystko wygląda i że tak naprawdę ja 
realizuję swoje marzenia, o których chyba każdy 
z nas marzy.
Jakie masz plany na przyszłość zarówno te 
zawodowe jak i te związane z realizacją pasji?
Jak na razie na pierwszym miejscu jest zajmo-

wanie się muzyką - rozwijanie się w dziennikar-
stwie. W tamtym roku zająłem drugie miejsce 
w casti ngu do telewizji ESKA TV. Niewiele mi 
brakowało, ale uważam, że jestem młody i 
jeszcze wszystko przede mną. Czy to będzie 
teraz, za rok, czy za dwa lata, jestem optymistą i 
uważam, że prędzej czy później się uda. Oprócz 
dziennikarstwa zajmuję się oczywiście mene-
dżerstwem. Obecnie współpracuję z Marzeną 
Kipiel-Sztuka - „Halinka Kiepska”. Oprócz tego 
współpracuję także z innymi artystami. Dla mnie 
to jest ogromna radość i satysfakcja. Myślę, że 
czas, który z nimi spędzam organizując koncerty, 
zloty, spotkania, nagrywając, czy goszcząc na 
różnych galach muzycznych,  w przyszłości może 
zaprocentować. Dlatego też chciałbym mieć 
swojego podopiecznego, którego będę miał moż-
liwość poprowadzić przez szczeble jego kariery.
Czyli używając terminologii piłkarskiej chciał-
byś zostać takim scoutem, łowcą talentów?
Chciałbym mieć jednego artystę, którym mógł-
bym się w 100% zająć. Nie jest łatwe mieć kilku 
artystów pod swoimi skrzydłami. To zajmuje 
bardzo dużo czasu, marketi ng, koncerty, rozmo-
wy i inne sprawy. Wydaje się, że to jest fajne, 
proste i przyjemne, że artysta przyjeżdża, zaśpie-
wa koncert, jedzie. W praktyce jednak tak nie 
jest, ponieważ są i próby, które muszą być rano 
przed całą imprezą, w tygodniu są wywiady, róż-
nego rodzaju wyjazdy, akcje charytatywne, wiele 
różnych innych spraw i tak naprawdę cały czas 
coś się dzieje i trzeba być mobilnym. Dlatego 
zarówno praca artysty/muzyka, jak i managera 
wymaga dużej ilości czasu i sporych poświęceń.
Czy znajomość celebrytów przeszkadza Ci w 
kontakcie z nowo poznanymi ludźmi? Czy nie 
masz takich obaw, że ktoś patrzy na Ciebie, że 
jesteś „tym Bartkiem Łosiem od Farnej”, a nie 
patrzą na Ciebie po prostu?
Uwielbiam zajmować się muzyką, działać w 
tej branży z Ewą Farną, czy innymi artystami. 
To tak samo jak na przykład ktoś inny uwielbia 
grać w piłkę nożną, np. kibicować FC Barce-
lonie, czy udzielać się w świecie piłkarskim, 
czy też pisać artykuły do gazety. Moim zain-
teresowaniem jest muzyka i robię to z pasją i 
zaangażowaniem. Znajomość celebrytów nie 
przeszkadza mi w kontakcie z nowopoznanymi 
ludźmi dlatego, że nie traktuje innych osób na 
zasadzie „lepsi-gorsi”. Każdy jest taki sam. Ja 
też nie jestem lepszy od innych bo znam Ewę 
Farną, czy kogoś innego. To jest też pewnego 
rodzaju zabawa i też chciałbym udowodnić 
przez to, czym ja się zajmuję, że udało mi się 
zrealizować moje marzenia, zmotywować 
innych ludzi, aby realizowali swoje pasje i ma-
rzenia bo każdy może je spełniać. Wiadomo są 
wzloty i upadki. Czasami jest ciężko, ale opty-
mizm musi zwyciężyć. U mnie optymizm zwy-
ciężył, że może się udać, choć wielokrotnie nie 
było łatwo, muszę przyznać, że też przemierza-
łem setki kilometrów, ale wiem, że było warto. 
Dla mnie nie ma znaczenia, czy rozmawiam z 
Ewą Farną czy Kacprem Pawłowskim. To jest 
wokalistka, ona się tym zajmuje, śpiewa i w 
ten sposób zarabia na życie. Ty piszesz artykuły 
do gazety. To jest tak, że ona ma swoje zajęcie 
i ty masz swoje zajęcie. Ja robię to, co robię i 
jestem z tego zadowolony.
Jak jest z twoim wolnym czasem? Studiujesz, zaj-
mujesz się fanklubem, prowadzisz telewizję artystki 
i współpracujesz z organizacjami charytatywnymi.
Teraz, gdy organizuję zlot,  jestem bardzo dużo 
czasu w domu, ponieważ większość spraw za-
łatwiam tutaj na miejscu. Czasowo na przykład 
wygląda to tak, że gdyby nie zlot, to często co 
dwa tygodnie jestem cały weekend czwartek-
piątek-sobota-niedziela na koncertach w róż-
nych rejonach Polski. Czyli tu na przykład Szcze-
cin, na drugi dzień raz tak mieliśmy, że Rzeszów. 
Koncert się kończył o pierwszej w nocy, jedzie-
my żeby być na 12 na próbach, a potem jeszcze 
kolejnego dnia po tych wszystkich koncertach 
trzeba wrócić do domu, więc dla mnie błogim 

stanem jest to, że wracam do domu i mogę 
odpocząć. Oprócz Ewki pomagam także fundacji 
Animus przy różnego rodzaju imprezach. Udało 
mi się ściągnąć Rafała Brzozowskiego, Libera i 
Natalię Szroeder do Wilkowa na imprezę „Ani-
mus Dzieciom” (14 sierpnia). Z wymienionymi 
artystami współpracuję i działam dla nich w 
formie medialnej. Oprócz tego studiuję, teraz 
będę na trzecim roku.
Wspomniałeś, że sprowadzasz gwiazdy do 
innych miejscowości. Jak ci się współpracuje 
z przedstawicielami tych miejscowości? Czy 
łatwiej, czy trudniej?
Niekoniecznie te imprezy organizują lokalne 
władze, ale też lokalni działacze. Współpraca 
układa mi się bardzo dobrze, gdyby się nie 
układała to na pewno bym nie współpracował 
z różnymi osobami. Pomimo mojego młodego 
wieku, (22 lata), nie widać tej bariery. Ludzie 
szanują to, co robię i też się dziwią, że taka mło-
da osoba zajmuje się takimi sprawami. 
Przejdźmy do pytania o sam zlot. Skąd wziął 
się pomysł organizacji pierwszego zlotu i jak 
oceniasz to wydarzenie z perspektywy czasu?
Oceniam bardzo dobrze, ponieważ jest to 
impreza, która jest bardzo innowacyjna, po 
raz pierwszy w Polsce międzynarodowy zlot, 
wcześniej takiej imprezy nie było. Uważam, że 
w tamtym roku było naprawdę dobrze, impreza 
się sprawdziła i mam nadzieję, że przy kolejnych 

edycjach będzie jeszcze lepiej. Chciałbym, żeby 
też zlot był pewnego rodzaju marką, tradycją i 
odbywał się w Złotoryi. Pomysł zlotu narodził 
się w taki sposób, że z roku na rok Ewa ma coraz 
więcej fanów. Na początku było niewiele, ale 
z każdym spotkaniem było nas coraz więcej. 
Wpadłem więc na pomysł, aby zrobić typowy 
zlot, gdzie Ewa przyjedzie, poświęci czas fanom, 
spędzi z nimi ten czas, da koncert, jedyny, nie-
powtarzalny, który wszyscy zapamiętają. To nie 
będzie normalny koncert jak podczas dni miast, 
tylko koncert akustyczny, który będzie trwał 2 
godziny i będzie niezapomnianym przeżyciem.

Czy w przyszłym roku spodziewasz się, że przy-
jedzie więcej fanów? Ilu mieszkańców Złotoryi 
się spodziewasz?
W ubiegłym roku było 220 fanów z Polski i 
Czech, w tym ponad 100 ze Złotoryi na spo-
tkaniu muzycznym, ale to było w ZOK-u, więc 
ilość biletów była ograniczona. Bilety rozeszły 
się wtedy błyskawicznie. Chciałbym, aby ta 
impreza miała pewnego rodzaju swoją tradycję, 
aby co roku odbywała się w Złotoryi i żeby z 
każdym rokiem była coraz lepsza, zarówno pod 
względem organizacyjnym, jak i frekwencji. W 
tamtym roku było 220 fanów, w tym szykuję 
się około 500. Nie wiadomo, jak będzie za rok, 
dwa, czy za trzy lata. Wszystko może się zmie-
nić, formuła, miejsce, czas. Nie zamierzamy co 
roku powielać tego samego programu, w tym 
roku co prawda formuła jest podobna, ale nie 
jest powiedziane, że za rok będzie tak samo. 
Możliwych atrakcji jest naprawdę wiele i z pew-
nością program zlotu będzie się zmieniał. Mamy 
w Złotoryi choćby grę miejską, która cieszyła się 
ogromną popularnością na Biegu Wulkanów, 
czy wiele innych atrakcji związanych z naszymi 
zabytkami, co daje nam spore pole manewru. 
Często jest tak, że na organizatorach wielu 
świetnych lokalnych imprez za drobne niedo-
ciągnięcia „wieszane są psy”, a za to, co dobre, 
nawet się nie pochwali. Czujesz wsparcie od 
mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, sa-

morządowców, od ludzi stąd?
Jest to impreza tematyczna, która 
dopiero co startuje w Złotoryi. 
Wsparcie ze strony mieszkańców 
jest bardzo duże, ponieważ jest to 
coś, czego w Złotoryi jeszcze nie 
było i ludzie są ciekawi, jak to wy-
gląda i przebiega. Niektórzy mogą 
myśleć, że jeśli jest to zlot fanów, 
jest on tylko dla nich. Nic bardziej 
mylnego. Na zlot może przyjść każ-
dy, niezależnie od tego, czy uważa 
siebie za fana Ewy czy też nie. Jeste-
śmy otwarci i nie chcemy zamykać 
się w jednym środowisku. Odnośnie 
pomocy lokalnych przedsiębior-
ców w obecnych czasach: W dobie 
kryzysu jest ciężko ze wsparciem 
fi nansowym, ale jakoś trzeba dawać 
sobie radę. 
Jak wyglądają przygotowania do 
zlotu? Z tego, co mówiłeś, ma przy-
być ok. 500 fanów. Czy nie boisz 
się, że „wejdą Ci na głowę”?
Oczywiście jest bardzo dużo pracy. 
Szukamy darczyńców, ponieważ do-
chód z imprezy będzie przeznaczony 
na trzy dziewczynki fundacji Animus 
i to jest w tym wszystkim najważ-
niejsze, że ta impreza ma szczytny 
cel, na którym bardzo zależało Ewie, 
która całym sercem wspiera tę 
akcję. Piękne jest to, że przy oka-
zji można komuś innemu pomóc. 
Zlot organizacyjnie jest dopięty na 
ostatni guzik, wszystko jest zaplano-
wane, marketi ngowo, promocyjnie, 
medialnie. Nie boję się, że „wejdą 
mi na głowę”. Organizacyjnie jeste-
śmy przygotowani na dużo większą 

liczbę osób, które by przybyły na ten zlot. Jest 
grupa wolontariuszy, są także inne osoby, które 
włączyły się w pomoc przy zlocie, więc wszyst-
ko jest w sposób logistyczny przygotowane w 
taki sposób, aby każdy najmniejszy szczegół był 
zrobiony jak najlepiej. Podam prosty przykład. 
Przyjeżdża fan do Złotoryi i na przystankach 
będą stali wolontariusze, którzy będą prowadzić 
go na nocleg, na spotkanie muzyczne i w inne 
miejsca. Będą również znaki prowadzące na 
imprezę. To się wydaje takie bardzo błahe, ale 
jest ważne. Fan przyjedzie z taką pewnością, że 
zaprowadzą go, że się nie zgubi, że jest pewność, 
co gdzie jest i jak. To jest w tym wszystkim fajne! 

Mieszkańcy Złotoryi są dobrymi gospodarzami?
Myślę, że tak. Prosty przykład to zeszłoroczna 
impreza. Naprawdę Złotoryja ma w sobie coś 
takiego, że jak jest jakaś impreza, potrafi ą się w 
pewien sposób zjednoczyć, pomóc przy orga-
nizacji, teraz mam wolontariuszy. Wiele innych 
osób potrafi  się odezwać, zaproponować coś 
fajnego, innowacyjnego, dodatkowego i to jest 
właśnie w tym wszystkim najfajniejsze. W Złotoryi 
odbywa się bardzo dużo imprez w roku. Jest Bieg 
Szlakiem Wygasłych Wulkanów, są Dni Złotoryi, w 
okolicach jest bardzo dużo imprez, czy w Wilkowie 
teraz fundacyjne, czy inne imprezy organizowane 
przez różnego rodzaju stowarzyszenia.
Czy w naszych okolicach widzisz kogoś, kto 
mógłby zrobić podobną muzyczną karierę? 
Złotoryja ma bardzo dużo wokalistów, wokali-
stek, którzy mogą naprawdę coś osiągnąć. Bar-
dzo dużo jest kapel rockowych. Z takich osób, 
które doskonale znam i mogą naprawdę dużo 
osiągnąć jest np. Hania Markiewicz, Mariusz 
Florczyk, czy idąc rockowym kluczem jest ze-
spół, który robi ogromną furorę Żółta Febra czy 
cover’owo Vexing Questi on. Fajną barwę głosu 
ma też Daria Staszak czy Malwina Jańta. Jednak, 
aby osiągnąć sukces, muszą ciężko pracować i 
wytrwale dążyć do wyznaczonych sobie celów. 
Czy uważasz, że jakoś lokalnie można im po-
móc? Czy jakieś lokalne przedsiębiorstwa, 
grupy mogą coś w tym kierunku zrobić?
To jest naprawdę bardzo ciężkie. Żeby zrobić 
karierę, żeby nagrać nawet jeden singiel, trzeba 
naprawdę dużo pieniędzy. Z tego co wiem, fi rmy 
nie dość chętnie chcą się angażować w pojedyn-
cze osoby, wolą bardziej grupową pomoc, 
a zrobić grupowo coś nie jest wcale łatwo. 
Jak to bardzo może być kosztowne, aby dać 
szansę jednej osobie tak na początek?
W zależności od rodzaju muzyki (komercyjna, 
czy niekomercyjna) to są pieniądze w okolicach 
50 tysięcy złotych - ogromne pieniądze, które 
nie wiadomo, czy się zwrócą. Wiele też zależy 
od szczęścia: nagranie singla, stworzenie tek-
stu, nagranie teledysku, promocja, telewizja, 
wyjazdy, Warszawa, Wrocław, wywiady, inne 
programy. Promocja jednego singla trwa od 
4 do 6 miesięcy. Trzeba go promować. Potem 
kolejny singiel. Żeby w miarę się to wszystko 
udało najbliższe dwie, trzy piosenki, które się 
nagra, powinny być mocne, czyli być przez ludzi 
rozpoznawalne. Dużo jest takich artystów, któ-
rzy zaczynali swoją karierę, nagrali jedną, dwie 
piosenki, a potem ginęli w gąszczu, nie przebili 
się. Tu też potrzeba dużo szczęścia. Fajnym przy-
kładem w ostatnim czasie jest Jula, która przez 
Internet zrobiła karierę, to samo tyczy się Honey, 
Honoraty Skarbek. To pokazuje, że naprawdę moż-
na coś osiągnąć. Potrzeba szczęścia, ale potrzeba 
też umiejętności, wiary w siebie i optymizmu.
Jak widzisz miasto za 20 lat? W takim kontek-
ście, że będzie np. XXII Międzynarodowy Zlot 
Fanów Ewy Farnej. Czy widzisz tutaj swoje 
miejsce za 20 lat? 
Ciężko powiedzieć, ponieważ nie sposób prze-
widzieć, co się stanie w tym czasie, czy zlot 
nadal będzie organizowany, jak potoczy się 
kariera Ewy itd. Rynek muzyczny jest bardzo 
specyfi czny i zmienny. Na polskiej scenie mu-
zycznej jest spora konkurencja, dużo się dzieje, 
więc nie można powiedzieć, czy za 20 lat zlot 
nadal będzie organizowany. Czas pokaże. Po-
wiem szczerze, że nasze miasto ma ogromny 
potencjał. Nie jest to Wrocław czy Warszawa, 
ale Złotoryja ma w sobie coś takiego urzekają-
cego i myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi. 
Co do mojego miejsca za 20 lat, cały czas widzę 
siebie w Złotoryi, to jest miasto w którym się 
urodziłem i wychowałem.
Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie już 23 
sierpnia na zlot, od godziny 14:30 - więcej infor-
macji na stronie www.zlot-ewafarna.pl.

Kacper Pawłowski

ŚWIAT MŁODYCHŚWIAT MŁODYCHŚWIAT MŁODYCH

Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja Złotoryja 
ma coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobiema coś w sobie



20 Lipiec-Sierpień 2013 21

Anna Skiba – Horbacz pochodzi ze Złotoryi i 
od niespełna trzech lat mieszka w Chinach, 

a konkretnie w Macau. O swoim pobycie w 
Państwie Środka opowiada w rozmowie z Iwoną 
Pawłowską. 
Największe różnice miedzy Polską a Chinami?
Brak zieleni. Znikoma ilość drzew rozczarowuje 
i doprowadza niemal do depresji. Przyzwycza-
jona do naszych pięknych krajobrazów, długo 
nie mogłam się odnaleźć w tym betonowym 
środowisku. Tutaj drzewa przywożone są już wy-
rośnięte i tylko wkładane do ziemi, nawet trawa 
dostarczana jest w kwadratowych 
kostkach układanych później w 
różnorakie wzory, co po pewnym 
czasie faktycznie tworzy trawnik. 
Na wyspie, na której mieszkam i 
dwóch okolicznych, są oczywiście 
parki, ale nic mi po nich, ponie-
waż po trawnikach chodzić nie 
można, pozostaje więc jedynie 
nacieszyć oko odrobiną zieleni. 
Brakuje mi naszych rzek, pól, 
lasów, ogólnie - tej swobody prze-
strzeni. Cenię sobie natomiast 
spokój i poczucie bezpieczeństwa, 
jakich tu doznałam. Pomimo, iż 
jest to miasto typowo hazardowe, 
dyskotekowe, ogólnie imprezowe, 
to ciężko spotkać na ulicy kogoś 
zataczającego się z powodu spo-
życia nadmiernej ilości alkoholu 
czy zażytych narkotyków, awantu-
rującego się itd. Na każdym rogu 
ulicy, a już na pewno na każdym przystanku 
autobusowym pełni służbę policjant, co daje 
ogromny komfort psychiczny i wzmacnia poczu-
cie bezpieczeństwa, słowem - nie bałabym się 
wyjść sama późną nocą. Natomiast to, co dzieje 
się na jezdni, woła o pomstę do nieba. Kierowcy 
za nic mają przepisy drogowe, pasy czy światła. 
To ty wchodząc na ulicę musisz uważać, żeby cię 
nie potrącono. Na przejściu dla pieszych zielone 
światło nie oznacza wcale, że możesz przejść 
bezpiecznie. Niejednokrotnie zdarzało się, że 
auto przejechało mi niemal po stopie i, co naj-
dziwniejsze, policja w ogóle na to nie reaguje, 
tak jakby kierowca miał do tego prawo. Panuje 
jakieś niezrozumiałe dla mnie przyzwolenie. 
Zatrzymywanie auta na pasach to norma. Pie-
szy, który chce przedostać się na drugą stronę 
ulicy, robi slalom - gigant pomiędzy samocho-
dami, uważając przy tym, by żadne auto akurat 
nie ruszyło z miejsca i go nie potrąciło. Podej-
rzewam, że opieszałość policji w tym temacie 
wynika z ogromnego ruchu ulicznego, gdyby 
tak zatrzymano jednego kierowcę, powstałby 
ogromny korek i chaos, którego zresztą nie 
brakuje. Najczęściej kierowcy karani są za prze-
kroczenie prędkości (trzykrotne upomnienie a 
za czwartym razem zabierane jest prawo jazdy) 

oraz za jazdę pod wpływem alkoholu. Kontrole 
takie przeprowadzane są późnym wieczorem, 
gdy ruch na ulicach odrobinę maleje. Nie chcia-
łabym być w sytuacji, w której musiałabym 
wezwać karetkę, ponieważ na jej sygnał kierow-
cy również nie reagują. Czasem widzę, jak jedzie 
karetka na sygnale i ciągnie się w korku a nikt 
nie ustępuje miejsca. O tym, co mnie zdziwiło, 
czasem zszokowało, mogłabym mówić jeszcze 
bardzo, bardzo długo, ale zdaję sobie sprawę z 
tego, iż gazeta składa się z ograniczonej ilości 
stron, więc może na tym poprzestanę.

Zapewne ciężko było Ci się prze-
stawić na kuchnię chińską?
Kuchnia południowochińska 
jest bardzo zróżnicowana. W re-
stauracjach możemy wybierać i 
przebierać, ile dusza zapragnie z 
tym, że podstawowym składni-
kiem jest oczywiście ryż, który jest 
traktowany jako baza, wobec tego 
niezależnie czy zamawiam owoce, 
warzywa, zupę czy danie mięsne, 
zawsze otrzymam miskę ryżu. Warzywa są przy-
gotowywane na parze i lekko niedogotowane 
tak, aby zachować jak najwięcej witamin, a 
mięso smażone jest bez tłuszczu. Kuchnia jest 
lekka i zdrowa, co widać po Chińczykach, trudno 
tu spotkać kogoś z nadwagą - powiedziałabym 
raczej, iż panuje tu moda na niedowagę.

Zanim na stół trafi ą zamówione potrawy, 
zawsze przed nimi otrzymamy zieloną lub białą 
herbatę, a w niektórych restauracjach wodę z 
zupy kukurydzianej. Zupy są bardzo popularne 
wśród Chińczyków a ich wybór w karcie jest na-
prawdę imponujący. Najpopularniejsza z nich to 
zupa z pierożkami z nadzieniem z owoców mo-
rza. Nie muszę chyba mówić, że owoców morza 

jest pod dostatkiem, do wyboru, do koloru. 
W większości restauracji klient ma do wyboru 
świeże pływające w akwarium rybki oraz owoce 
morza i sam decyduje, która z nich wyląduje u 
niego na talerzu. Zamiast indywidualnych porcji 
zamówione dania stawiane są na środku stoły 
do podziału pomiędzy wszystkich. Uważam to 
za świetny pomysł, mam możliwość spróbowa-
nia kilku potraw i wyboru tej, która najbardziej 
mi smakuje bądź też skomponowania własnego 
menu. Ponieważ serwowane potrawy zazwyczaj 
przyrządzane są na ostro, a ja za ostrym nie 
przepadam, zamawiamy kilka dań, po to żeby 
najeść się, a nie wyjść z restauracji głodnym 
(zapytanie kelnera/ki o ostrość potrawy raczej 
nie ma sensu, gdyż Chińczycy jedzą głównie 
na ostro, więc to co dla mnie jest pikantne, dla 
kelnerki już niekoniecznie). W większości re-
stauracji oprócz pałeczek otrzymuje się również 
zwykłe sztućce, ale nie we wszystkich i wtedy 
jest mały problem, gdyż sztuki tej jeszcze nie 
opanowałam Uprzedzając myśl czytelnika – nie, 
nie spotkałam się w żadnej restauracji z tym, 
żeby w karcie dań było mięso z psa lub kota, 
być może jadłam a nawet nie wiem, być może 
wołowina lub wieprzowina z karty to jakiś bied-
ny piesek czy kotek, natomiast nic mi o tym nie 
wiadomo. Jeżeli nawet faktycznie tak jest, to 
chyba nie w stronach, których mieszkam (taką 
mam nadzieję), natomiast mięso z węża, rekina 
czy jakiegoś ptaka ( zazwyczaj wróbelka) jest 
spotykane w karcie dań, ale nie szokuje już tak 
bardzo jak pies czy kot. W Macau króluje kuch-
nia chińska co raczej nie dziwi, ale nie brakuje 
też innych kuchni świata czy sieciówek typu 
McDonald`s, Pizza Hut czy KFC. Każdy znajdzie 

tu coś dla siebie. Chińczycy lubują się w 
suszonej żywności, głównie w rybach oraz 
w wędzonym mięsie robionym na słodko 
(moje kubki smakowe uznają to połączenie 
za wyjątkowo niesmaczne). Przysmakiem są 
również tak zwane stuletnie jaja, są to jaja 
zazwyczaj przepiórcze, ale także kacze lub 
kurze z w pełni ukształtowanym zarodkiem. 
Nie wiem, jak to smakuje i nie zamierzam 
próbować.
Zapewne sama też przyrządzasz potrawy. 
Co oferują Ci sklepy w Macau?
Jeżeli chodzi o produkty spożywcze co-
dziennego użytku, to muszę powiedzieć, że 
kiedy przyleciałam do Macau i zapoznałam 
się z lokalnym rynkiem spożywczym, to 
byłam załamana, przez pierwszy tydzień 

prawie nic nie jadłam. Wszystko smakowało i 
pachniało nie tak jak trzeba, nie wiedziałam, co 
gotować, jak gotować, słowem - czarna magia, 
to co wyglądało na biały ser okazywało się dziw-
ną niezjadliwą papką, wędlina tylko na słodko, 
chleb nie smakował jak chleb, tylko jak wata 
- na samo wspomnienie mam dreszcze W tej 
chwili sklepy są już lepiej zaopatrzone, bardzo 
dużo produktów sprowadzanych jest z Europy, 
niektóre również z Polski, także jest co zjeść 
na śniadanie i jest z czego ugotować obiad .
Niestety białego sera, który tak lubię jeszcze nie 
znalazłam w żadnym sklepie, chleb smakiem nie 
dorównuje naszemu, o żółtych serach czy wę-
dlinie nie wspominając, ale jest lepiej niż było 

więc nie narzekam .
Jak wygląda Twoja codzienność?
Moja obecna codzienność jest zupełnie od-
mienna od tej, jaka była po przylocie do Macau, 
a to za sprawą pojawienia się nowego członka 
rodziny. Kiedy przyleciałam do Macau, byłam 
bezdzietna, korzystałam więc z uroków życia, 
poznawałam, zwiedzałam ,wypoczywałam. 
Jedenaście miesięcy później powitaliśmy na 
świecie naszego syna i odtąd moje życie kręci 
się głównie wokół jego małej osoby. W tej 
chwili moja codzienność to obowiązki związane 
z prowadzeniem domu oraz wychowywaniem 
dziecka i to właśnie jemu poświęcam najwięcej 
czasu. Nie muszę chyba mówić, jak wygląda 
dzień z życia żony i matki, bo to wie chyba każdy 
a już na pewno każda zamężna i dzieciata kobie-
ta (tak na marginesie uważam że „żona i matka” 
to zawód najcięższy na świecie i naprawdę nie 
rozumiem, dlaczego jest niepłatny i lata te nie 
są doliczane do emerytury). Nie mam pomocy 
domowej ani niani do dziecka, a co za tym idzie, 
mam bardzo mało czasu dla siebie. Kiedy jednak 
uda mi się uzyskać odrobinę wolnego czasu, 
wykorzystuję go na czytanie książek (kocham 
czytać), spotkania z koleżankami czy samot-
ne spacery chociażby po to, żeby wyciszyć się 
i pobyć sama ze sobą, ale jak mówię - tego 
czasu jest naprawdę mało, a jak już jest, to 
niestety bardzo ograniczony. Czasami bywa 
bardzo ciężko, ponieważ nie mamy przy 
sobie nikogo z rodziny, a mąż przebywa całe 
dnie do późnego wieczora w teatrze, jestem 
skazana wyłącznie na siebie. Rozrywek jako 
takich nie mam (syn ma 21 miesięcy jest on 
więc „rozrywką” samą w sobie, więcej nie 
potrzebuję) wyszumiałam się za młodu, teraz 
koncentruje się na rozwoju mojego dziecka 
i to jest dla mnie najważniejsze. Mam swoje 
plany na przyszłość, które chciałabym zre-
alizować po powrocie do Polski, zadbać o 
siebie, rozwój moich pasji, ale na wszystko 
przyjdzie czas, w tej chwili moim priorytetem 
jest rodzina i na niej skupiona jest cała moja 
uwaga.
Koleżanki, o których mówisz, to Polki?
Tak, to Polki. Poznałyśmy się przez Internet i 
skrzyknęłyśmy na kawę, okazało się, że z więk-
szością z nich mieszkam niemal po sąsiedzku, 
chodziłyśmy w te same miejsca i nierzadko w 
tym samym czasie. Jednak z racji tego, że 
każda posługuje się językiem angielskim, 
żadna z nas nie podejrzewała tej kolejnej 
o to, że jest Polką. Dziewczyny przyjechały 
tutaj z różnych części świata: USA, Hiszpanii, 
Portugalii, Wielkiej Brytanii, żadna z nich 
natomiast nie ma męża Polaka, jestem więc 
rodzynkiem. Wbrew pozorom świat nie jest 
taki duży, jak nam się wydaje, sporo Polaków 
mieszka w Macau, niekoniecznie związanych 
z tą samą fi rmą co mój mąż. Natomiast w 
fi rmie męża pracuje jeszcze kilku Polaków 
ze Złotoryi oraz innych części Polski. Nie ma 
żadnego problemu, żeby dogadać się z Chiń-
czykiem po angielsku, dlatego też nie czuje 
się bariery językowej. Oczywiście nie wszyscy 
władają angielskim i czasami trzeba się nieźle 
nagimnastykować, ale ogólnie nie ma z tym 
większych problemów. 
Jakie Twoim zdaniem są kobiety w Chinach?
Zanim odpowiem na pytanie, jak postrzegam 
Chinki, muszę opowiedzieć trochę o miejscu, 
w którym mieszkam. Macau to jeden z dwóch 
specjalnych regionów administracyjnych Chiń-
skiej Republiki Ludowej (drugim regionem jest 
Hong Kong), było pierwszą i najdłużej istniejącą 
europejską kolonią na terenie Chin. Obszar ten 
był dzierżawiony i zarządzany przez Portugalczy-
ków aż do przekazania go Chinom w 1999 roku. 
Macau podlega pod zwierzchnictwo sił zbroj-
nych Chińskiej Republiki Ludowej i jest to jedyny 
element łączący go z Chinami kontynentalnymi, 
ponieważ wszystko inne jest odrębne: system 
prawny, administracyjny, gospodarczy i mone-

tarny, prowadzą osobną politykę celną i imigra-
cyjną. Wobec powyższego sytuacja wygląda tak, 
że Chińczyk mieszkający w Chinach kontynen-
talnych, aby wjechać do Macau, musi otrzymać 
wizę i odwrotnie: Chińczyk zamieszkujący Ma-
cau musi otrzymać wizę do Chin kontynental-
nych. Wspominam o tym, ponieważ myślę, iż 
istnieje ogromna różnica pomiędzy 
Chinką z Macau a tą z części kon-
tynentalnej, zwłaszcza z prowincji. 
Ponieważ o tych drugich nie wiem 
nic z racji miejsca zamieszkania, 
opowiem o tych pierwszych. Chin-
ki w Macau są kobietami bardzo 
wyzwolonymi, kształcą się nie 
tylko na terenie swojego kraju ale 
najczęściej poza jego granicami, 
zdobywają najlepsze zawody, robią 
kariery, realizują się, mają twarde 
charaktery, dokładnie wiedzą, 
czego oczekują od życia. Jeżeli już 
któraś zdecyduje się na założenie 
rodziny (z tym coraz trudniej, gdyż 
pod tym względem również są 

bardzo wymagające, kandydat na 
męża powinien mieć dużo pienię-
dzy, własny dom lub przynajmniej 
mieszkanie, dobry samochód, 
ogólnie - powinien być zamożny), 
to organizuje swoje życie tak, aby 
było jak najwygodniejsze dla niej. 
Dzieci wychowuje niania, domem 
zajmuje się gosposia, taki układ to 

norma. Chinka nie spędza czasu w kuchni, go-
tując mężowi i dzieciom, ponieważ wieczorami 
całymi rodzinami udają się do restauracji. Bar-
dzo ciężko znaleźć tu mieszkanie, które posiada-
łoby normalnie wyposażoną kuchnię, mówiąc 
„normalnie”, mam na myśli kuchenkę gazową 
bądź elektryczną, meble kuchenne, słowem 
wszystko to, co my, Polacy uważamy na stan-
dard. Kuchnia to najczęściej pomieszczenie, w 
którym stoi lodówka, mały palnik podłączony do 
butli gazowej i to wszystko. Chinki bardzo dba-
ją o swój wygląd, a zwłaszcza o nieskazitelnie 
białą skórę, gdyż białe jest piękne, dlatego też w 
słoneczne dni nie ruszają się z domu bez para-
sola. Salonów urody oferujących pełen zakres 

usług jest tu więcej niż sklepów spożywczych 
czy odzieżowych. Nie oszczędzają również na 
dobrych ubrania od najlepszych projektantów 
czy kosmetyki. Region, w którym mieszkamy, 
jest bardzo bogaty, tu nie widać biedy, ale też 
Chińczycy (i za to ich chwalę) nie afi szują się 
swoją zamożnością.

Jak długo planujecie pozostać 
w Macau?
Planów odnośnie powrotu było 
już kilka, najpierw był to okres 
trzyletni, który właśnie mija, 
postanowiliśmy więc przedłużyć 
pobyt o kolejne dwa lata. Zasta-
nawialiśmy się również nad po-

zostaniem w Chinach głównie ze 
względu na syna, który urodził 
się w Macau, miałby tu niewąt-
pliwie lepszy start w przyszłość. 
Konkretnej decyzji jeszcze nie 
podjęliśmy, życie pokaże, co 
dalej. Prawdę mówiąc, nie wiem 
nawet, czy wrócimy do Polski, 
czy poniesie nas dalej w świat 
Jeżeli mielibyśmy wrócić do 
kraju, to na pewno chciałabym 
zamieszkać w Złotoryi.
Mówiłaś o pomysłach dotyczą-
cych własnego rozwoju. Możesz 
je zdradzić?
 Jeżeli chodzi o samorealizację, 

dotyczy on głównie sfery zawodowej i proszę 
wybaczyć, ale nie chcę zdradzać szczegółów, 
ponieważ dwa moje pomysły zostały już prze-
jęte przez inną osobę, nie przez złośliwość, 
zwyczajnie ktoś wpadł na ten sam pomysł co ja 
i był szybszy Mogę jedynie powiedzieć, iż moim 
marzeniem w tej kwesti i jest to, żeby robić 
to, co się kocha, to, co sprawia wielką radość 
i ogromną satysfakcję, jeżeli przy okazji pasja 
zostanie przekuta w sukces i przyniesie jakieś 
pieniądze to… żyć nie umierać.
Życzę Ci więc powodzenia w realizacji zamie-
rzeń i tego, by przyniosły Ci sukces.

 Iwona Pawłowska
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Budynek poczty w Pielgrzymce:  przed 
nim pierwszy od lewej listonosz w czap-
ce - Stanisław Ślipeńczuk, przy motorze  
Maria Górecka , zdjęcie z roku 1948-49.

Trzy Panie Naczelnik na półrocznym 
szkoleniu dla naczelników urzędów pocz-
towych  we Wrocławiu w 1950 r. W środku 
Maria Górecka. 

Marysia Górecka na zdjęciu z le-
gitymacji służbowej rok 1949/50

Jeden z listonoszy z Proboszczowa, 
imieniem Józef, z charakterystyczną 
torbą na ramieniu. Lata 50-te.

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojen-
nych bardzo ważnym stało się stworzenie 

aparatu administracyjnego, zapewniającego 
łączność pocztową i telekomunikacyjną na wy-
zwolonych terenach.

Na Dolnym Śląsku pierw-
sze agencje pocztowo-tele-
komunikacyjne otwarto na 
terenie Legnicy. W czerwcu 
1946 r. Agencja Pocztowo-
Telekomunikacyjna powstała 
w Pielgrzymowicach, zaś jej 
naczelnikiem został począt-
kowo Mikołaj Szewczyk. 
Przed wojną, w Pilgrams-
dorf, poczta mieściła się w 
budynku, w którym mieszka 
obecnie pan A. Mirek.

17 kwietnia 1947 roku 
Naczelnik Obwodowego 
Urzędu Poczty w Złotoryi 
przyprowadził do Pielgrzy-
mowic (w tym samym roku 
nazwę zmieniono na Piel-
grzymkę) 19-letnią Marię 
Górecką. Obszar działania 
agencji pocztowej, która 
od 1946 r. mieści się w tym 
samym budynku, przy rze-
ce, w kierunku na Lwówek 
Śląski, obejmował 10 wsi: 
Pielgrzymka, Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska, 
Grodziec, Czaple, Nowe Łąki, Sędzimirów (Jur-
ków), Twardocice, Proboszczów, Zielonki. Teren 
ten obsługiwało 3 listonoszy. Byli nimi kolejno: 
Antoni i Stanisław Ślipeńczuk, Zygmunt Piasecz-
ny, Zygmunt Hryniewiecki, Rychlicki, Lucjan i Jó-
zef Bukalski, Władysław Bąk, Zdzisław Kasprzyk, 
Lesław Baran, Zdzisław Wiśniewski, Stanisław 
Olesiński, Józef Łosiński, Adam Wiliński, Teresa 
Wilińska, Krystyna Sobol.

Ponieważ łączność kolejowa między Złotoryją 
a Pielgrzymką, z uwagi na uszkodzony most 
kolejowy w Jerzmanicach, nie funkcjonowała, 
poczta była odbierana i odprawiana ze i do 
Złotoryi, przez listonoszy jedynym dostępnym 

środkiem komunikacji, 
tj. rowerem.

Na przełomie lat 
1949/50 otwarto 
połączenie kolejowe, 
a w składzie pociągu 
zawsze był ambulans 
pocztowy. Pocztę w 
charakterystycznych 
workach odbierano 
rano o godzinie 11, a 
odprawiano po połu-
dniu o 16.00. W latach 
70-tych pocztę przy-
woził i odbierał samo-
chód pocztowy - po-
pularna „ŁĄCZNOŚĆ”. 
Przesyłki początkowo 
rozdzielane były do 
skrzynek na poszcze-
gólne wsie, do których 
klucze posiadał naczel-
nik urzędu i sołtys wsi. 
Osoby upoważnione 

przez sołtysów odbierały 
pocztę w ramach szar-

warku bezpośrednio z urzędu pocztowego.
Problemem w tym czasie był częsty brak 

znaczków na listy, więc opłacano listy gotówką 
z opisami na przesyłkach. Po roku agencję, ze 
względu na zakres wykonywanych usług, zmie-
niono na Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny w 
Pielgrzymce, a Pani Maria została mianowana 
Naczelnikiem urzędu. Listonosze zaczęli ob-
sługiwać cały teren. W roku 1956 utworzono 
placówki pocztowe w Nowej Wsi Grodziskiej i 
Proboszczowie. W rejonie działania Urzędu Pocz-
towo-Telekomunikacyjnego w Pielgrzymce pozo-
stały: Pielgrzymka, Wojcieszyn, Twardocice, Nowe 
Łąki, zaś kolonię Zielonki włączono do Twardocic. 
Zatrudnionych było wtedy dwóch listonoszy.

Bardzo ważną rolę spełniała poczta przy 
przyjmowaniu telegramów. Najczęściej były to 
przesyłki bardzo pilne i ważne dla mieszkań-
ców, więc dostarczane były przez listonoszy za 
potwierdzeniem odbioru, często po godzinach 
pracy. Szczególnie pilne Pani Naczelnik zawoziła 
osobiście adresatom. Na niektórych listach, 
szczególnie więziennych, widniała pieczątka 
„ocenzurowane”, podobnie było z rozmowami 
telefonicznymi. 

Paczki o większych gabarytach były awi-
zowane, małe do 2kg - doręczane też przez 
listonoszy. Dostarczali oni pocztę rowerami, 
niejednokrotnie wieźli bardzo dużą gotówkę, 
gdy był termin wypłat emerytur, zbierania 
opłat za prenumeratę czasopism, wypłaty za 
sprzedane mleko, ale nie zdarzyło się w tym 
czasie nigdy nic złego. Wynika stąd, wniosek, że 
było bezpiecznie. W tym czasie były w obrocie 
naprawdę duże kwoty, ponieważ wszystkie 
transakcje fi nansowe były robione na poczcie: 
wpłaty instytucji i urzędów, podatki, wpłaty na 
książeczki ubezpieczeniowe PKO, opłaty radio-
foniczne, później Toto-Lotek. W Pielgrzymce nie 
było wtedy banku.

W latach 50-70-tych poczta była absolutnym 
monopolistą w zakresie środków łączności.

Zajmowała się przyjmowaniem i doręczaniem 
korespondencji, paczek, kolportażem wszystkich 
czasopism, łącznością telefoniczną, telegrafo-
waniem.

Centrala telefoniczna na poczcie w Pielgrzym-
ce była początkowo kilkunumerowa, w latach 
60-tych 50-numerowa. Praktycznie można się 
było łączyć tylko w godzinach pracy urzędu. 
Po godz. 15.00 łącze bezpośrednie przekiero-
wywano na posterunek milicji. Łącza kolejowe 
zastrzeżone były tylko dla kolei. Tak duża ilość 
jednostek (gmina, milicja, przedszkole, młyn, 
rzeźnia, restauracja, piekarnia zakład szewski 
i fryzjerski, szkoła, rozdzielnia energii i kilka 
innych) powodowała bardzo duże obciążenie 
centrali telefonicznej. O ile szybko łączono roz-
mowy ze Złotoryją, to wszystkie inne zamiejsco-
we, szczególnie te, które zamawiano prywatnie, 
wymagały wielkiej cierpliwości, bo na połącze-
nie czekało się nawet cały dzień, na niektóre - 
kilka dni, z wezwaniem na godzinę.

Centrala telefoniczna z bezpośrednim wyj-
ściem, jedyna na tak dużym terenie, generowa-
ła sytuacje dramatyczne: gdy wzywano do wy-
padków pogotowie, jeśli w środku nocy zaczęły 
się rodzić dzieci, lub, gdy rozpalone emocjami 
głowy, uruchamiały w restauracji pięści i ko-
nieczne było wezwanie milicji złotoryjskiej.

W latach 70-tych zbudowano dużą centralę 
automatyczną, więc najważniejsze jednostki na 
terenie gminy uzyskały bezpośrednie połączenia 

ze Złotoryją, nieco później - z Legnicą.
Dla większości mieszkańców telefon był 

jednak niedostępny, dlatego też wieczorne i 
niejednokrotnie nocne stukania potrzebujących, 
by dodzwonić się na pogotowie lub milicję, były 
bardzo częste.

Maria Górecka–
Dziaduch pracowała 
na stanowisku na-
czelnika urzędu do 
1983 roku, a potem 
jeszcze przez wiele 
lat zastępowała swo-
je następczynie w 
czasie urlopów, bądź 
L-4. Po niej naczelni-
kami były: Ewa Mo-
czydłowska, Alicja 
Szeliga i obecnie - 
Zuzanna Baszczak.

Od początku lat 
80-tych rozpoczęły 
się pierwsze reformy 
w działalności Pocz-
ty Polskiej. W roku 
1984 państwo nieco 
złagodziło monopol 
na łącza telefonicz-
ne, by w roku 1987 
przekształcić się w 
państwową jednost-
kę organizacyjną 
„Poczta Polska, Tele-
fon i Telegraf” – wte-

tygodnie. Samiec w tym czasie, niczym wierny 
pies, czuwał wytrwale w pobliżu. Najostrożniej 
jak tylko mogłem, zaglądałem co kilka dni do 
gniazda, niecierpliwie wyczekując piskląt. I 
czternastego dnia stało się! – na świat przyszły 
cztery dorodne pisklęta, a świeżo upieczeni 
rodzice (teraz już wspólnymi siłami) rozpoczęli 
dokarmianie lęgu. Bez trudu można ten praco-
wity duet  dostrzec w ogrodzie i najbliższej oko-
licy, jak śmigał w pośpiechu tam i z powrotem z 
nasionami i owadami w dziobach, by nakarmić 
nienasycone nigdy pisklęta. Czas bowiem, jak 
to u gniazdowników, gonił:  w dwa tygodnie 
musiały być gotowe do opuszczenia gniazda. 
Tempo, w jakim ledwie wyklute,  ślepe, nagie i 
bezradne całkowicie pisklęta zmieniały się doro-
słe, gotowe do samodzielnego życia  ptaki, było 
doprawdy zadziwiające.

Kiedy w któryś sobotni słoneczny bardzo 
poranek otworzyłem drzwi na taras, od razu 
zauważyłem nienaturalne zachowanie naszych 
makolągw. Wciąż nerwowo podlatywały do 
ułożonego z luźnych bazaltowych kamieni skal-
niaka – miejsca, które w normalnych warunkach 
omijały, bo położone jest tuż przy tarasie, zbyt 
często odwiedzanym przez domowników. Tym 
razem było inaczej – wszystko działo się tuż 
obok, nienaturalnie blisko - nawet jak na nie-
zbyt płochliwe makolągwy. Zaintrygowany zmia-
ną wyostrzyłem zmysły obserwatora i po chwili 
już wiedziałem. Z gniazda wyleciały młode i po 
pierwszym w życiu, krótkim niezdarnym locie 
lądowały gdzie popadnie w ogrodzie, chroniąc 
się instynktownie zaraz w pierwszej dostępnej 
kryjówce. Dwoje znalazło sobie schronienie 
właśnie w otworach pomiędzy kamieniami skal-
nego murku. Rodzice zaś zaniepokojeni, ale też 
skrajnie zmobilizowani, dolatywali co chwilę do 
młodych, próbując je dokarmiać i chronić przed 
niebezpieczeństwami. Zrezygnowaliśmy nawet 

w tym dniu z wyjścia na ogród, podglądając do 
zmierzchu walkę o przetrwanie. Nie wiem, jak 
się skończyła. Mam nadzieję - pomyślnie i cały 
lęg przetrwał, bo na drugi dzień rano młodych 
już tam nie było. Zapewne rozpierzchły się w 
pobliżu gniazda (do którego już po wylocie nie 
wracają) dokarmiane jeszcze przez dobrych parę 
dni przez rodziców. Zapewne.

Pojawienie się w czerwcowy poranek pary 
naszych makolągw na płocie za oknem w stoło-
wym, zalecających się z gracją do siebie, a po-
tem uprawiającym pospiesznie miłość oznaczał 
jedno: będzie drugi lęg. I rzeczywiście: niemal 
nazajutrz samiczka rozpoczęła budowę gniaz-
da, a samczyk przedsięwzięcie to ubezpieczał. 
Zdziwiło mnie trochę, że nie skorzystały ze sta-
rego gniazda, tylko postanowiły - powodowane 
zapewne względami bezpieczeństwa - wybu-
dować nowe, na jałowcu tuż obok. A potem już 
wiecie, wszystko działo się w niemal dokładnie 
dwutygodniowych interwałach: zniesienie 
(znowu czterech) jaj, wysiadywanie, wreszcie 
wspólne wykarmianie. By wreszcie – pamiętam 
dokładnie – czternastego lipca, doczekać kulmi-
nacji, gdy cztery młode po kolei wygramoliły się 
z gniazda aby odbyć pierwszy w życiu, niezdarny 
lot, tym razem w pobliskie krzaki. Potem znowu 
nerwy, panika i walka rodziców o życie przy-
chówku w krytycznym dla niego  momencie…

Podglądanie malutkich, ale jakże pięknych 
i  dzielnych makolągw to zajęcie niezwykle cie-
kawe i wielka frajda, tym większa, gdy czyniona 
zza okna w stołowym, nierzadko z butelką 
zimnego piwa w ręku. Co nasze makolągwy 
robią dzisiaj? Tydzień temu wybudowały trzecie 
gniazdo, na tym samym jałowcu gdzie pierwsze, 
tyle, że pół metra wyżej. Samiczka zaraz potem 
złożyła cztery (jak zawsze) niebieskawe, karmi-
nowo nakrapiane jajeczka i wysiaduje…

Marek Sarna

dy w urzędach pojawiły się całkowicie nieznane 
wcześniej oferty sprzedaży wszystkiego: „mydła 
i powidła”. Drugi etap reformy dał PPTiT pełną 
samodzielność, zaś listonosze przesiedli się na 
motorowery, niektórzy do „maluchów”. Kolejne 

etapy to odłączenie Telekomunikacji i jej pry-
watyzacja. Urząd, który był newralgicznym w 
systemie funkcjonowania całej gminy, jest obec-
nie Filią Urzędu Pocztowego w Złotoryi. Listo-
nosze, wyłącznie zmotoryzowani, zaopatrzeni 

w alarmy, są pracownikami 
UP w Złotoryi . Nikt nie robi 
wymiany poczty, nie rozdziela 
listów. Ekspedycja listów i 
przesyłek nie odbywa się już w 
Pielgrzymce. Niewielkie wpłaty 
zabezpieczone są monitorin-
giem i alarmami, a po przesyłki 
i wpłaty przyjeżdżają uzbrojeni 
ochroniarze.

Ten jeden z najważniejszych 
urzędów na wsi zdewaluował 
się : obecnie każdy ma tele-
fon, opłaty robi przez Inter-
net, wysyła e-maile , przestała 
istnieć usługa „telegramu” 
, nikt nie prenumeruje cza-
sopism na poczcie, tylko się 
je kupuje. Mimo to wiele 
osób, szczególnie starszych 
i samotnych, nadal czeka na 
listonosza, aby - przy okazji 
otrzymania przesyłki mieć 
możliwość porozmawiania z 
kimś i wymiany poglądów. 

Wspomnień swojej Mamy 
– Marii Dziaduch (z domu 

Góreckiej) wysłuchała 
Kazimiera Tuchowska.

certyfi kuje.
Pojawienie się więc 

któregoś kwietniowe-
go poranka na płocie, 
przy jednym z naszych  
rosłych jałowców, 
przystrojonego w 
piękną czerwonawą 
godową szatę sam-
czyka makolągwy, 
nerwowo obserwują-
cego otoczenie, mogło 
oznaczać tylko jedno: 
jego życiowa partnerka  
rozpoczęła  w ulubio-
nym schronieniu tych 
ptaków -  w jałowcu 
pospolitym właśnie 
-  budowę gniazda. I 
żeby było jasne: żaden 
z samczyka egoista. 
Gdzieżby tam! To na-
tura przydzieliła ma-
kolągwom zwyczajnie 
takie role: ona buduje 

gniazdo, on – zawsze w pobliżu – ubezpiecza 
pracowitą partnerkę, z rzadka tylko pomagając.  
A ja? A ja zacierałem z radości ręce, bo wszystko 
to miałem dwa metry od okna w stołowym i 
mogłem z niego, niemal niewidzialny, prowa-
dzić do woli obserwacje, do tego w warunkach 
nieprzyzwoicie komfortowych. Po kilku dniach, 
starannie ukryte gniazdo było gotowe. Przy-
pominało misternie skleconą ze źdźbeł traw 
niewielka czarkę, wyścieloną miękkim puchem i 
włosiem. W ciągu następnych kilku dni samiczka  
złożyła w nim cztery niebieskawe nakrapiane 
karminowo jaja i przystąpiła do wysiadywania. 
Trwało ono - z krótkotrwałymi przerwami na 
posiłek i rozprostowanie skrzydeł - kolejne dwa 

Kiedy wiosną w naszym ogrodzie zamieszkały 
makolągwy poczułem się wreszcie spełnio-

nym ogrodnikiem. I wcale nie przez to, że trzy-
dzieści lat wcześniej, trochę z przypadku, trochę 
zaś z wyboru, dane mi było pobierać w Krako-
wie obszerne nauki ogrodnicze. Spełnienie owo 
dokonało się za sprawą sielskiego ogrodu, który 
w siedem lat, sporym wysiłkiem, udało nam się 
z Lucjaną stworzyć wokół naszego domu. Siel-
skiego trochę w zamiarze i trochę na przekór, 
bo odległego ledwie  kilkaset metrów od zło-
toryjskiej starówki, na której dorastałem. A co 
mają do tego małe, niepozorne niczym młode 
wróble makolągwy? Ano mają, i owszem. Ptaki 
to bowiem zgoła wiejskie, a ich stała obecność 
tu czy tam wiejskość takich miejsc nieomylnie 
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Kazimierz Stawiński

Turkiewicz Wiktor Borawski Napoleon GajdzielNapoleon Gajdel

Urodziłem się dwudziestego szóstego stycz-
nia 1919 roku w Hodowicy k. Lwowa. Ro-

dzice moi Józef i Franciszka (z domu Kroczak) 
zajmowali się rolnictwem. Ukończyłem szkołę 
podstawową, należałem do organizacji młodzie-
żowej, także do Związku Strzeleckiego – rozpo-
czął opowieść Kazimierz Stawiński. (Wywiad 
powstał na potrzeby pierwszej edycji Echa Złoto-
ryi, nie ukazał się z powodu zamknięcia tytułu).
Wojsko

W styczniu 1941 roku zostałem wcielony do 
Czerwonej Armii w Nowochapiorsku w woje-
wództwie woroneskim (poczta polowa 17-I5). 
W listopadzie tego roku dostałem się do niewoli 
niemieckiej. Marzyłem o wyrwaniu się z nie-
woli. Pracowałem jako furman blisko frontu, to 
było niebezpieczne zajęcie i zwyczajnie - bałem 
się. Liczyłem na szpital we Lwowie i pomogłem 
„zachorować nodze”. Zawieźli mnie do Wil-
na. Wśród personelu, prócz jednego Niemca, 
wszyscy byli Polakami. Ordynatorem Oddziału 
Wewnętrznego była dr Jaworska, pomagali jej 
dr Bagiński i dr Piwecki oraz siostry: Fidelska, 
Halina Dziego, Maria Tarkowska i Stasia (nazwi-
sko umknęło z pamięci).

Podczas pobytu w szpitalu złapałem kontakt z 
AK, a dr Jaworska ,,załatwiła mi nerki”. Po le-
czeniu szpitalnym zostałem odesłany tam, skąd 
byłem przywieziony. Przeprowadzono mnie na 
stację, pokazano na mapie, dokąd jadę i zosta-
wiono. Niemiec odszedł przed przyjazdem po-
ciągu. Natychmiast wykorzystałem ten moment, 
schowałem się w toalecie. 
 Ucieczka

Dotarłem do znajomych – państwa Wan-
dy i Antoniego Sokołowskich, zamieszkałych 
przy ulicy Skoposka 3. Przy rodzinie mieszkał 
siostrzeniec pani Wandy – Stefan Kulajewicz, 
zamieszkały po wojnie w Pruchnej k/Cieszyna. 

Po jakimś czasie przeprawiono 
mnie łódką przez rzekę Willę, 
ponieważ mostu pilnowała 
żandarmeria. Następnego dnia 
dołączył do mnie Stefan i prze-
kradając się dotarliśmy do Jero-
zolimki do państwa Pławskich. 
Sędzia Pławski współpracował z 
AK i pomógł mi przenieść się do 
lasu. Wcielono mnie do II Bryga-
dy AK im. Wiktora Koryckiego, 
do plutonu łączności. Dowódcą 
moim był ,,Nagorski”. Byłem 
jedynym z południa i pomimo 
mojego sprzeciwu nadano mi 
pseudonim „Ta joj”. 
Leśni

Wraz z kolegami zajmowa-
liśmy się przenoszeniem mel-
dunków. Kierował nami ppor. 
Henryk Pławski (mgr inż. po 
wojnie zamieszkały w Warsza-
wie). Podporucznikowi towarzy-
szyła piękna żona – obiekt wes-
tchnień wszystkich mężczyzn - i 
syn, który po wojnie mieszkał w 
Łodzi. W naszym plutonie było 
tylko dwóch z przeszkoleniem 
wojskowym - dowódca i ja. 
Kiedy Rosjanie okrążyli Wilno, 
zaprosili dowództwo AK do 
rozmów. Podstępnie wszystkich 
zatrzymano.

Generał Krzyżanowski – 
dowódca okręgu wileńskiego był więziony i 
sądzony w Związku Radzieckim, wrócił dopiero 
za czasów Władysława Gomułki, niestety po 
dwóch latach zmarł. Jego córka Olga została 
Marszałkiem Senatu. Niemcom udało się wy-
dostać z okrążonego Wilna, zaatakowali party-
zantów. Nasza pomoc okazała się spóźniona. Po 
obu stronach wielu zginęło. Kiedy nasz plu-
ton otrzymał rozkaz dostarczenia meldunku, 
wyruszyliśmy na rowerach. W tym czasie 
Rosjanie okrążyli las i rozbroili partyzantów. 
W drodze powrotnej dowiedzieliśmy się, że 
cała jednostka została osadzona za drutami 
w miejscowości Miedniki k/Wilna. Zakopa-
liśmy broń w parku, dowódca zwolnił nas 
z przysięgi. Mogliśmy wracać do domu; 
koledzy mieli 5,8,15 km, a ja bagatelne 800. 
Zatarłem ślady po opasce na rękawie mary-
narki, przywiązałem rower do ręki i uciąłem 
sobie porządną drzemkę w zbożu.
 Azymut dom

 Brodząc w zbożu z rowerem na ramieniu, 
otulony zmierzchem, bezpiecznie dotar-
łem do Jerozolimki do państwa Pławskich. 
Niestety, gospodarzy nie było w domu, ale 
była matka, która serdecznie mną się zajęła. 
Głównie żywiliśmy się miodem. Nocowałem 
w zawszawionym kurniku – okropność! 
(Kiedy człowiek chroni życie, potrafi  wiele 
znieść). Od sąsiadki dowiedziałem się o mo-
ście pontonowym. Z nastaniem lipca uda-
łem się do Wilna. Mostu strzegły dwie uzbrojo-
ne Rosjanki. Udało się. Dotarłem do Wilna na 
ulicę Mickiewicza, do państwa Sokołowskich. 
Tam zaopatrzono mnie w dowód osobisty, wy-
dany w Wilnie w roku 1930, z zameldowaniem 
przy ulicy Portowej 2 (wówczas już nieistnieją-
cego domu). Pan Sokołowski pracował wówczas 

jako kierownik składu „Wiertuszka”, dysponował 
30 wagonami i 2 ciepłuszkami do wożenia drew-
na z lasu w soboty i niedziele. Pan Sokołowski 
przeszkolił Stefana i mnie w zakresie obowiąz-
ków konduktorskich i po zdaniu egzaminu 
eksternistycznego przystąpiliśmy do pracy. (Do-
ceniłem teraz znajomość języka rosyjskiego, do 
nauki którego w 1940 roku ojciec mnie przymu-
sił). Około dwóch miesięcy jeździłem na trasach: 
Wilno – Białystok, Wilno – Kowno. Po usilnych 
zabiegach udało mi się przenieść do grupy re-
montowej w obiektach kolejowych. Wydarzył 
się wtedy tragiczny wypadek (szeptano o sa-
botażu maszynisty). Pociąg jadący z lotniska w 
Primanku z pociskami ciężkiej artylerii uderzył 
w pociąg towarowy na stacji. Wybuchy spowo-
dowały wiele zniszczeń, zginęło kilka osób. Cały 
teren natychmiast otoczyli Rosjanie. Nazajutrz 
oglądaliśmy lej o średnicy około 50 metrów i 
ciała zabitych ograbione z odzieży.
 Zesłanie

Na podstawie zatrudnienia na kolei otrzy-
małem ,,bronierowkę”. (Producenci mojego 
dowodu osobistego wykonali wiele takich kart). 
Powstało zamieszanie i wszystkich nas po prze-
słuchaniu przez NKWD zamknięto w piwnicy 
budynku przy ulicy Mickiewicza. Trzeciego lute-
go 1945 roku trafi liśmy do więzienia na Antoko-
lu, a potem do więzienia na Łokiszach. Straciłem 
wtedy cały swój majątek – złotą rublówkę, którą 
ukryłem w słoninie. Po dziesięciu dniach nakło-
niono nas do poświadczenia złożenia depozytu 
i przeprowadzono na dworzec. Żegnała mnie 
moja sympati a – Halina Dziego – 
i to było nasze ostatnie spotkanie. W oczekiwa-
niu na pociąg, przez dwie godziny, około dwóch 
tysięcy więźniów klęczało na peronie. Do wago-
nów wchodziliśmy według alfabetu, po wywoła-
niu nazwiska. Robotnicy kolejowi zabezpieczali 
wagony, wielu więźniów z narzędziami wyszło 
z transportu. Ludność cywilna otoczyła wagony 
nawołując swoich bliskich. Napisałem 
na skrawku chustki do nosa kilka wiadomości 
dla państwa Sokołowskich, potem okazało się, 
że wszystkie dostarczono.

W moim wagonie było pięćdziesiąt osób. 
Stefan uciekł. Było ciasno. Po trzech dniach 
zmarł młody chłopiec – Janek. Z jego butów 
skorzystał mężczyzna, którego zabrano z domu 
w kapciach. Po dotarciu na miejsce dowiedzie-
liśmy się, że w większości wagonów ktoś zmarł, 
a ciała wyrzucano wprost na peron. Po opusz-

czeniu wagonu cierpieliśmy z nadmiaru światła, 
refl eksów i białości śniegu. Ustawiono nas w 
kolumnę i przeprowadzono do obozu, gdzie 
zostaliśmy przekazani ,,za pokwitowaniem”. 
Witała nas orkiestra dęta, która grała ,,Krako-
wiaka”. Więźniowie dopadli beczek z wodą i pili 
łapczywie, wkrótce wybuchła epidemia nazy-
wana tutaj „panos”. Ja nie piłem, gryzłem lód 
i jadłem śnieg. Od razu próbowałem się jakoś 
ustawić i zahandlowałem ze strażnikiem płaszcz, 
w zamian za bochenek chleba, machorkę i ga-
zetę. Był czwarty marca 1945 roku. Śledztwo 
trwało do października. Wielu umarło. Żywiono 
nas zupą z kapusty i zielonych pomidorów z 
chlebem.

 Komendantem obozu był Żyd – Zylbert w 
stopniu majora, później major Kasianienko, 
którego żona, kapitan Olga, była obozowym 
lekarzem. W październiku przydzielono mnie 
do pracy w kopalni ,,Dzierżynka”, zatopionej 
przez Niemców. Zjeżdżaliśmy w beczce w dół, 
by dokonać demontażu. Na głębokości ośmiuset 
metrów pracowały miejscowe kobiety, chłodząc 
silniki mokrymi workami. Było to bardzo niebez-
pieczne. Kto zjeżdżał na dół, dostawał dodatko-
we racje żywnościowe, oprócz balandy – czarnej 
bułki ze słoniną lub serem.

Na moją prośbę zostałem przeniesiony do 
innej kopalni, gdzie praca polegała na wygar-
nianiu węgla rękoma w pozycji leżącej. Miałem 
dość, celowo leżałem na lodzie, aż pojawiły się 
obrzęki. Otrzymałem drugą kategorię zdrowia, 
nigdy później nie cierpiałem z tego powodu. Zo-
stałem ślusarzem na powierzchni. Było bardzo 
dobrze, majstrem moim był Szyszadzki. Tę lekką 
pracę wykonywałem do lutego 1946 roku. Na 
przełomie lutego i marca zostałem przeniesio-
ny do innego baraku, a do pracy prowadził już 
tylko jeden nadzorca. W obozie pozostaliśmy do 
czerwca. Przebywali tam również: przedwojen-
ny senator Chomiński i prof. Botkiewicz. Pierw-
szego zwolniono po roku, po interwencji Londy-
nu. W obozie czytano nam gazety, gdzie pisano 
o trudnych warunkach w innych obozach, 
zachęcano do ożenku z Rosjankami. Jeden z 

więźniów ożenił się i mógł zamieszkać z rodziną 
żony. Dzięki tym ludziom zawiadomiono polskie 
poselstwo i okazało się ,że o naszym obozie nikt 
nie wie. Przyjechał do nas pan Niwiński, którego 
przywiózł Żyd Zuckerman (późniejszy kierownik 
transportu w Złotoryi i kierowca w UB.

Transporty ruszyły
W czerwcu 1946 r. dotarliśmy do Przemyśla. 

Dołączono nas do transportu około trzech ty-
sięcy Żydów. Kierownikiem transportu został 
Zuckermann. Opiekę pielęgniarską zapewniała 
Stanisława Dzianna. Kiedy pociąg dojechał 
do Złotoryi, wysiadło z niego około półtora 
tysiąca Żydów, którzy zajęli ul. Wilczą (obecnie 
Gett a Warszawskiego i ul. Nowy Świat (nazwaną 
później Staromiejską), Basztową i Plac Wolności. 
Część Żydów po kilu dniach wyjechała do Legni-
cy, inni trochę później. Żaden Żyd nie pracował 
fi zycznie.

Pracowały zakłady: ,,Lena” i ,,Nowy Kościół”. 
Zatrudniłem się w Zarządzie Miejskim jako in-
kasent, a zamieszkałem w hotelu PUR-u. Burmi-
strzem był wówczas Chojnacki, wkrótce zastąpił 
go Zygmunt Mistrzak. Moim przełożonym był 
inż. Herwich, także właściciel tzw. dolnej go-
spody - ,,Pomorzanki”. Mieszkanie zmieniałem 
kilkakrotnie, wreszcie ożeniłem się 
i przeprowadziłem do mieszkania obecnego 
przy ul. Basztowej.

Gazownia nie pracowała. Wiele kompletnie 
wyposażonych mieszkań pozostawało bez loka-
torów, niektóre padały łupem szabrowników. Po 
sprawdzeniu przewodów gazowych w mieście 
ruszyła gazownia, pierwszym kierownikiem zo-
stał Alojzy Kijok, ale szybko po nim Józef Rybka. 
Woda dostępna była w mieszkaniach. Rosjanie 
nie chcieli płacić za wodę. Zostałem oddelego-
wany do spisywania liczników i na tej podstawie 
wystąpiono o zapłatę. Nadal nie płacili. Ktoś 
pod osłoną nocy odciął im ujęcie – pomogło. Na 
ogół w mieście panował spokój, czasami męż-
czyźni brali się za bary, a kobiety pluły sobie na 
głowę. Te waśnie najczęściej wynikały z lekce-
ważenia różnic kulturowych. Wielu ludzi ucier-
piało podczas przesłuchań przez UB, niektórzy 
potem zmienili nazwiska.

W 1946 r. wiceburmistrzem był Władysław 
Stolka, który wyjechał ze Złotoryi w 1952 r. 
Stanowisko sekretarza gminnego piastował p. 
Majcher. Obserwowałem wydarzenia związane 

z referendum. Zaczęło się 
od mężczyzny, który stojąc 
na schodach banku prze-
mawiał do zgromadzo-
nych pracowników kamie-
niołomów, podburzając 
przeciwko działalności PSL 
(sekretarzem był wów-
czas Andrzej Pawłowski). 
Robotnicy wyposażeni w 
kilofy poszli do siedziby 
PSL, przy placu Matejki, 
zdemolowali lokal, a 
dokumentację wyrzucili 
przez okno. 

Na zakończenie rozmo-
wy Pan Kazimierz dodał: 
W Donbasie poznałem 
kolegów: Turkiewicza, No-
waka, Napoleona Gajdela, 
Wiktora Borawskiego. 
Przyjechaliśmy razem do 
Złotoryi, przyjaźniliśmy się 
całymi rodzinami. Rozu-
mieliśmy się. Na weselu 

Wiktora Borawskiego poznałem siostrę jego 
żony i wkrótce zostaliśmy szwagrami. 

 Wspomnień wysłuchała i opracowała 
Danuta Sosa.

 Zdjęcia z archiwum 
J. Stawińskiej, U. Jaworskiej i autorki.

Jest naturalne, że dzieciaki na podwórku wo-
łają się „mianownikiem”. I tak, gdy Patrycja 

chce odzyskać swoje wiaderka, które teraz 
użytkuje w piaskownicy Joasia, Patrycja woła: - 
Aśka! Oddawaj moje zabawki. 

Naturalny język potoczny, spontaniczny, 
żywy. Nie będę poprawiać Patrycji. Ale po 
dwudziestu latach, gdy Patrycja z Joanną siądą 
naprzeciw siebie - biurko w biurko, Patrycja 
poprosi: Joasiu, (Asiu, Joanno) podaj mi coś-
tamcośtam.

Oczywiście nastąpi to pod warunkiem, że 
przez te lata panie przejdą z powodzeniem 
przez piękny i trudny proces kształcenia literac-
kiego. Mam nadzieję, że my, użytkownicy języ-
ka literackiego, także podlegliśmy procesowi 
edukacji literackiej i językowej.  Niektórzy z nas 
są na starcie, inni - już mocno zaawansowani, 
inni - lecą z górki i mogą sobie czytać zaległości 
z czasów buntu i młodzieńczego lenistwa: A to 
wrócić sobie do Prousta, a to przeprosić się z 
Ulissesem J. Joyce’a, prozą T. Manna, przeprosić 
się z opowiadaniami Iwaszkiewicza, przekonać 
się do mądrości i urody współczesnej prozy, 
trochę innej niż hity S. Mayer czy czytadła, 
powracające do tradycji uroczej serii Harlekina. 
Nie mam nic przeciwko lekkiej literaturze. Byle 
naród czytał! Byle obcował z literacką polszczy-
zną. Tylko tam znajdziemy wołacz w funkcjonal-
nych zwrotach do adresata. Tam i w rodzinnych 
domach, które pielęgnują poprawność języka, 
który wszak fl eksyjny jest.

Na budowie, na boisku... facet do faceta: - 
Henieeek! Dawaj, dawaj, nie opierniczaj się! 

I jest Ok. I tak ma być. Jakże śmiesznie za-
brzmiałoby: - Heńku, dawaj... 

Tyle, że przy zdrobnieniu imienia Henryk 
zabrzmi w tym dialogu poprawny wołacz: - 
Heniu, dawaj, dawaj… Bo nasz piękny wołacz 
poszedł sobie w subkulturę. Młodzież urabia 
ksywki od nazwisk kolegów, i tak kolega Lisow-
ski ma ksywkę Lisu (w mianowniku), Mrozowski 
natomiast – to Mrozu. Jasia woła się: - Janek! 
Za to w mianowniku mówi się o nim Jasiu, gdy 
powinno się użyć formy Jaś. Poplątanie z po-
mieszaniem :). 

Nie ma powodu, aby rwać włosy z głowy. 
Jednak spodziewałabym się wołacza w zwro-
tach do Szanownego Współużytkownika Pol-
szczyzny. Do kierowcy autobusu zwracamy się 
per: Panie kierowco, do ekspedientki w sklepie: 
Proszę pani, do mamy: Mamo! Do koleżanek i 
kolegów, z którymi jesteśmy po imieniu: Marku, 
Anno, Patrycjo, Olu, Katarzyno, Magdo. Stosu-
jąc zdrobnienia zwrócimy się do nich: Marecz-
ku, Aniu, Patrysiu/Patuniu, Oleńko, Madziu.

- Babcia! Pobaw się ze mną! – woła Zuzanna. 
- Zgoda. Tylko mnie o to poproś. – Odpo-

wiadam Zuzi i czekam, aż się zwróci do mnie: 
- Babciu…

Pozdrawiam Was i cieszę się, że posługujemy 
się fl eksyjnym językiem, który ma aż siedem 
przypadków.

Jolanta Zarębska

LOSYLOSYLOSY UWAGI O JĘZYKUUWAGI O JĘZYKUUWAGI O JĘZYKU

Z Donbasu do ZłotoryiZ Donbasu do ZłotoryiZ Donbasu do Złotoryi Co się stałoCo się stałoCo się stało
z wołaczem?z wołaczem?z wołaczem?
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Pisząc te słowa mam nadzieję, że w przeci-
wieństwie do ostatniego mojego zaproszenia 

[Rydlewski, To jest stare, nowe miasto [w:] Echo 
Złotoryi, luty, s. 16-17], przyniosą one lepszy 
rezultat. Ufam, że tak będzie, albowiem moje 
słowa skierowane są do intelektualnie aktyw-
nych mieszkańców Złotoryi i okolic, a nie władz 
miasta, które nie raczyły odpowiedzieć na za-
proszenie do potrzebnej przecież dyskusji nad 
wizją naszego miasta. Widać Burmistrz, Ireneusz 
Żurawski, Rada Miasta (traktowana jako całość) 
oraz poszczególni Radni tej wizji nie posiadają. 
Szkoda, bo nie chodzi rzecz jasna o te kilka go-
dzin, jakie zajęło mi napisanie tego zaproszenia 
(myślę, że sensownego), ale o sprawę dużo 
poważniejszą - przyszłość Złotoryi. Brak podjęcia 
rękawicy nie wróży naszemu miastu najlepiej i 
kiepsko świadczy o lokalnych władzach (trzeba 
to sobie powiedzieć wprost). Mówiąc kolokwial-
nie: w Stolicy Polskiego Złota bardziej chce się mło-
dym mieszkańcom niż tym, którzy nimi rządzą... 

Nim przejdę do spraw kluczowych, muszę się 
do czegoś przyznać: od jakiegoś czasu za dużo 
siedzę na facebooku. Ma to swoje konsekwen-
cje, dobre i złe. Skupię się na tych pierwszych. 
Dzięki facebookowi można zobaczyć pasje in-
nych ludzi, by wymienić tylko historię naszego 
miasta, fotografi ę, wycieczki po okolicach, udział 
w grupach rekonstrukcji historycznych. Nie może 
to dziwić, wszak facebook to profi l mający na 
celu nie tylko komunikowanie się i tworzenie 
więzi, lecz także (a może przede wszystkim?) 
tożsamościową autokrację. Jego używanie w 
określonym celu (komunikacja, wspólnotowość, 
autokreacja) to działalność sprofi lowana odpo-
wiednio do kontekstu społecznego i klasowego, 
w którym żyje użytkownik/użytkowniczka. Ten 
ostatni cel wydaje mi się najistotniejszy w kon-
tekście tego, co chciałbym powiedzieć.

Fundamentalny dla moich dalszych rozważań 
jest fakt, że prezentując swoje zainteresowania, 
robi się to zazwyczaj w określony sposób: pisze 
się tak, aby inni czytali, komentowali, wchodzi-
li w dyskusję, słowem, komunikat (post) jest 
nastawiony na dialog, a nie monolog. Można 
chyba powiedzieć, że maksyma, jaka przyświeca 
facebokowemu twórcy, brzmi następująco: pisz, 
żeby inni czytali i dali się przekonać do twojego 
punktu widzenia. 

Można widzieć w tym niewątpliwie przejaw 
kultury narcystycznej (określenie Ch. Lascha), 
chęć potrzeby bycia zauważonym (kogo nie ma 

na facebooku, tego nie ma w ogóle), można 
nawet doszukać się tak istotnego dla kultury 
współczesnej przekonania, że każdy ma coś 
ważnego do powiedzenia. Dzięki facebookowi 
można poczuć się trochę jak celebryta. Należy 
jednak dostrzec pozytywy tej sytuacji oraz po-
wyżej zasygnalizowanego sposobu pisania, bo te 
nie są doceniane przez badaczy kultury współ-
czesnej, nawet tak znakomitych jak Z. Bauman. 
A pozytywy – moim zdaniem – są fascynujące 
dla badaczy kultury i – szczególnie - literaturo-
znawców. Ponadto powinny być one z całą mocą 
uświadomione przez nauczycieli, którzy narzeka-
ją, że młodzież nie czyta, że dochodzi do upadku 
czytelnictwa (taki obraz wyłonił się z podsłucha-
nej kiedyś przeze mnie rozmowy w pociągu). A 
ja bym powiedział tak: młodzież może i nie czyta 
(choć nie jestem tego wcale tego taki pewien), 
ale za to pisze! Nie chciałbym wchodzić na zbyt 
wysoki poziom abstrakcji, ale uważam, że ową 
zmianę, którą obserwujemy na przykładzie face-
booka, można opisać w perspektywie napięcia 
pomiędzy oralnością a piśmiennością odwołując 
się do takich klasycznych już badaczy jak J. Go-
ody, W. Ong, E. Havelock. Otóż dzięki facebooko-
wi nabywa się szczególnych kompetencji języko-
wych i literackich, które sprawiają, że mówienie 
i pisanie (czy facebook nie jest czasem swoistym 
mówieniem-pisaniem?) kształtuje określone 
nastawienie wobec świata i wobec innych ludzi 
oraz tekstów kultury, z którymi mamy do czy-
nienia. To nastawienie to właśnie owa dialogicz-
ność. Uważam to za niezwykle twórcze!  

W czym owa dialogiczność się przejawia? 
Między innymi w tym, że facebookowy twórca 
piszący swoje posty, potrafi  przejąć jakiś tekst 
kultury (inny post, wywiad, fragment książki, 
zdjęcie) i stworzyć internetową, komunikującą 
się wspólnotę, która ten tekst komentuję i de 
facto przerabia: to, co było gotowe, staje się 
na powrót czymś, co należy dopiero stworzyć 
(zinterpretować). Działając w ten sposób kształ-
tujemy swoje umiejętności pisania i czytania, 
stajemy się aktywnym autorem komentowanego 
tekstu, który musi liczyć się z reakcją czytelnika, 
gdyż jest nieustannie oceniany (poprzez komen-
tarz lub kliknięcie Lubię to!). 

Niedawno pewien dziennikarz przyznał się, 
iż wrzuca na swój facebookowy profi l jakiś 
temat, ludzie komentują, a on zbiera w całość 
ich wypowiedzi i ma gotowy artykuł. Pomijam 
wątpliwą etycznie stronę takiego gestu (co z 

prawami do własności intelektualnej?). Spra-
wa jednak jest ciekawa. Ludziom chce się po 
prostu komentować, sprzeczać, dzielić swoimi 
myślami i spostrzeżeniami, pisać, co im leży na 
wątrobie. Przyjrzyjmy się, jak wiele dziennie 
piszemy (SMS-ów, komentarzy)! Nierzadko jest 
tak, że facebookowe wymiany opinii to całkiem 
udane polemiki, nawet widziane z akademickie-
go poziomu. Sam od czasu do czasu prowokuję 
swoich byłych studentów (albo oni mnie...) 
do wymiany zdań, do konfrontacji, w której 
nie muszą się trzymać nieco sztywnych reguł 
uniwersyteckiej gry. To są prawie zawsze udane 
rozmowy, w których obie strony uczą się czegoś 
nowego – wiadomo przecież, że nauki nie upra-
wia się w samotności. 

Moi złotoryjscy facebookowi znajomi często 
komentują bieżące sprawy polityczne. Wystar-
czy zerknąć na czyjś profi l i już się wie, co ktoś 
sądzi o obecnym rządzie (sądzą źle), jeden rzut 
oka i wiadomo, jakie ktoś ma poglądy na refor-
my minister Kudryckiej czy minister Szumilas 
(sądzą jeszcze gorzej). Bardziej jednak niż polity-
ka interesuje mnie, kiedy piszą o fi lmach, które 
im się podobały, albo tych, które wydają im się 
kiczem, o książkach, które czytają i polecają 
bądź nie. O swoich codziennych obserwacjach, 
ale też o sprawach ważnych. Ostatnio ciekawa 
dyskusja dotyczyła niemieckiego fi lmu Nasze 
matki, nasi ojcowie, który wywołał publiczną 
debatę nad antysemickim obrazem Armii Krajo-
wej w tym serialu. Interesująco komentowano 
także polityczno-historyczną debatę na temat 
użycia pojęcia „ludobójstwa” w odniesieniu do 
zbrodni popełnianych przez UPA na Wołyniu 
w latach 1943-1945. To były bardzo ciekawe 
wymiany zdań, intelektualnie głębsze niż debaty 
polityków (o to akurat nietrudno). 

Przechodzę teraz do tego, co mi chodzi po głowie. 
Zastanawiam się, co by było, gdyby przenieść 

te facebookowe wymiany zdań na spotkania na 
żywo? Moim zdaniem to całkiem niezły pomysł! 
Kilkoro moich znajomych pozytywnie odniosło 
się do tego pomysłu, należą do nich między 
innymi Iwona Pawłowska, Przemysław Mar-
kiewicz, Kajetan Kukla, Tomasz Szymaniak. Ten 
ostatni zauważył, że można by takie spotkania 
– roboczo nazwijmy je – Colloquia Złotoryjskie 
powołać przy Towarzystwie Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej. (Tomku, trzymam Cię za słowo). 
Moglibyśmy wtedy w większym gronie spotykać 
się nie tylko w przestrzeni wirtualnej, ale i w tej 

Dwa lata po wojnie Dolny Ślask był areną 
niekończących się wędrówek ludności. 

Narodowościowy miks nie ułatwiał życia ani 
tym, którzy na Ziemiach Odzyskanych zostali, 
ani  licznie przybywającym. Odżywały nie tak 
dawno uśpione zatargi, żale, pretensje. Z jednej 
strony - wspólnie przeżywane krzywdy łączyły, z 
drugiej - odzywały się ludzkie słabości. W powo-
jennej rzeczywistości jednym odpowiadała bieda 
i „święty spokój”, inni gonili za stabilizacją na 
wyższym poziomie. Jeśli trzeba było - kosztem 
innych. Na Dolny Śląsk przybywało coraz więcej 
Polaków. Ale w 1947 r. mieszkało tu nadal 250 
tys. Niemców (liczba ta stale zmniejszała się na 
skutek kolejnych wysiedleń), drugą pod wzglę-
dem liczebności mniejszością byli Żydzi – ok. 50 
tys. Z czasem zróżnicowanie narodowościowe 
wzrosło, bowiem na polecenie komunistycznej 
władzy z terenów południowo-wschodnich 
deportowano około 150 tys. Łemków, Bojków i 
Rusinów, których „rozsypano” po całym „pasie” 
wzdłuż Odry włączonym w granice Polski. Sto-
sunki społeczne komplikowali dodatkowo sta-
cjonujący w miastach Rosjanie – żołnierze Armii 
Czerwonej, a od r. 1948 także uciekinierzy z Gre-
cji. Cały ten makrokosmos Ziem Odzyskanych, w 
tym Dolnego Śląska, odbijał się w mikrokosmosie, 
jakim był powiat złotoryjski. Społeczności oderwa-
ne od korzeni, doświadczone wojną i przeniesione 
z jednej biedy (wojennej) w drugą (powojenną). 
Zbyt daleko od domu, za blisko wroga. Najbar-
dziej bolało sąsiedztwo Niemców i ściągniętych w 
ramach Akcji „Wisła” Ukraińców, o Rosjanach nie 
mówiąc, bo to oczywista oczywistość.

Wysiedlanie ludności ukraińskiej z jej histo-
rycznych terenów oraz osadzanie w dużym 
rozproszeniu było częścią wieloletniej antyukra-
ińskiej polityki władzy ludowej. Akcja usprawie-
dliwiana koniecznością likwidowania partyzanc-
kiego zaplecza Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
w gruncie rzeczy podszyta była chęcią pozbycia 
się konfl iktogennego elementu narodowościo-
wego. Skupisk miejskich ludności ukraińskiej na 
Dolnym Śląsku było wiele; stały się nim przede 
wszystkim Legnica i Wrocław. W Złotoryi w 1948 
r. odnotowano 504 osoby, rok później już 1035, 

w kolejnych latach liczba na przemian malała i 
rosła – ostatecznie w roku ostatnich danych, tj. 
1972, wzrosła do 1500 osób.

Złotoryjska Biblioteka Miejska, dzięki współ-
pracy z Instytutem Pamięci Narodowej, co jakiś 
czas wzbogaca się o kolejne pozycje poświę-
cone historii Polski i Dolnego Śląska. Osobom 
zainteresowanym najnowszą historią ten zbiór 
pozwala zapoznać się z wiedzą niedostępną w 
podręcznikach szkolnych, a bywa, że mocno 
związaną z Ziemią Złotoryjską. Tak też jest z 
pracą z 2007 r. autorstwa Jarosława Syrnyka, 
zatytułowaną „Ludność ukraińska na Dolnym 
Ślasku (1945-1989)”. Rzeczywistość widziana 
z perspektywy IPN-owskiej publikacji jawi się 
poprzez odkrywanie dwóch światów – dwóch 
pod względem moralności, zaufania do ludzi, 
światopoglądów. Świat zwykłych ludzi (zróżni-
cowany narodowo i kulturowo) i świat intere-
sów parti i. Wspomniana pozycja przedstawia 
etapy „rozwiązywania problemu ukraińskiego” 
z wielokrotnym przywoływaniem Złotoryi i 
okolicznych wsi jako miejsca przesiedlenia, ale 
także inwigilacji, rozpracowywania, nieustające-
go kontrolowania osiedlających się Ukraińców. 
Znajdziemy w niej opisy stosunków polsko-
ukraińskich, problemów bytowych, społecznych 
i świadomościowych ludności ukraińskiej oraz 
zabiegów, jakim poddawana była przez organy 
władzy ludowej. Wszystkie te aspekty omó-
wione zostały z uwzględnieniem materiałów 
wytwarzanych przez UB i jej następczynię SB, w 
tym na terenie powiatu złotoryjskiego.

Jak w wielu innych miejscach, gdzie osiedlali 
się Ukraińcy, tak i w Złotoryi bliskie sąsiedztwo 
powodowało konfl ikty. Przesiedlanie ludności 
ukraińskiej na terenach Ziem Odzyskanych, 
które masowo zajmowali repatrianci ze wscho-
du – doświadczeni gehenną besti alstwa z rąk 
ukraińskich sąsiadów - musiały  rodzić poczu-
cie niepewności, odnawiały strach i budziły 
dyskomfort po obu stronach. Oprócz niechęci 
i dyskryminacji społecznej, kulturalnej i go-
spodarczej, ukraińscy przesiedleńcy odczuwali 
dodatkowe represje ze strony organów władzy – 
negatywny stosunek przedstawicieli magistratu 
oraz stała inwigilacja UB (potem SB). To właśnie 
pracownicy bezpieki opisywali w swoich rapor-
tach (znajdujących się dzisiaj w zbiorach wro-
cławskiego oddziału IPN) izolację, jakiej poddani 
byli Ukraińcy. Nierzadko powodem konfl iktów 
stawały się prowokacje stosowane przez auto-
rów raportów, co ci poczytywali sobie za duży 
sukces, a które odbijały się na relacjach Polaków 
i Ukraińców, ale także skonfl iktowanych ze sobą 
Ukraińców i Łemków. Prawdziwym powodem 
zainteresowania stalinowskiego aparatu pań-
stwa były wroga działalność przeciwko Polakom 
w okresie wojny oraz współpraca z niemieckim 
okupantem przeciwko Związkowi Radzieckiemu. 
Wszelką działalność o charakterze nacjonali-
stycznym spostrzegano jako walkę z władzą 
ludową. Środowiska ukraińskich aktywistów (ale 
nie tylko) inwigilowano, pozyskiwano tajnych 
współpracowników. Prowadzona działalność 
agenturalna miała na celu zwalczanie ukraiń-
skiej  konspiracji politycznej i próby odbudo-
wywania (jak mniemano) siatki UPA, ale także 
dążyły do identyfi kacji osób uwikłanych w dzia-
łalność ukraińskiego podziemia z okresu wojny, 
członków UPA i OUN, żołnierzy SS-Galizien oraz 
policjantów formacji współpracujacych z Niem-
cami. W efekcie bycie Ukraińcem było wystar-
czającym argumentem do „zajęcia się osobni-
kiem”. W rejestrach powiatu złotoryjskiego z 31 
marca 1971 r. fi guruje 5 Ukraińców ukaranych 
za działalność nacjonalistyczną, 4 podejrzanych 
wciąż pozostawało pod szczególną obserwacją 
(na 153 ukaranych i 154 podejrzanych w ca-
łym województwie wrocławskim). Ale wykaz 
spraw aktualnie prowadzonych i zaniechanych 
z r. 1964 zawierał 21 dodatkowych nazwisk, 
których nie ma w wykazie z 1971 r. A zatem nie 
wszystkie przypadki inwigilacji, a nawet nękania 
były odnotowywane w dokumentach. Liczne 

sprawozdania składane przez „obserwatorów” 
rozpracowujących fi gurantów zawierają uspra-
wiedliwienia dotyczące małej i nieskutecznej w 
swym działaniu agentury w środowisku ukraiń-
skich przesiedleńców - oczywiście z obietnicą 
poprawy. W powiecie złotoryjskim wykaz tajnych 
współpracowników SB z lat 1957-1969 zawierał 
9 nazwisk, w tym 2 osoby pozyskano w 1957 
r., cztery osoby w 1958 r., dwie osoby w 1960 
i jedną w 1961 r. Na uwagę zasługuje fakt, że 
według pracowników SB wszystkie pozyskane 
osoby zgodziły się na współpracę na zasadzie 
„dobrowolności”. (s. 267)

W związku z planami spolonizowania Ukraiń-
ców, władze blokowały wszelkie próby organizo-
wania nauczania języka ukraińskiego w ramach 
szkolnictwa. KC PZPR zmieniła stanowisko 
dopiero w 1952 r., czego konsekwencją było 
wydanie przez Ministerstwo Oświaty zarządze-
nia regulującego formy i zakres nauczania dzieci 
ukraińskich w ich ojczystym języku. Powstawały 
punkty nauczania, pierwsze szkoły podstawowe 
i średnie, w których język ukraiński był językiem 
wykładowym lub dodatkowym językiem na-
uczania. Jedyny taki punkt na terenie powiatu 
złotoryjskiego powstał w Zamienicach - dla dzie-
więtnaściorga dzieci (w kolejnym roku szkolnym 

liczba zmalała do trzynastu). Szkoła podstawowa 
z wykładowym językiem ukraińskim powstała 
w Jaroszówce i była jedyną na terenie całego 
Dolnego Śląska (funkcjonowała do 1976 r.). 
Natomiast o utworzenie szkoły średniej zabiegał 
legnicki oddział UTSK (Ukraińskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne), argumentując swój po-
stulat dużą liczbą Ukraińców osiadłych w Legni-
cy. Trudności lokalowe spowodowały, że szkoła 
zainaugurowała swój rok szkolny (1957) nie w 
Legnicy, a w Złotoryi. Egzaminy do szkoły odbyły 
się w czerwcu 1957 r. w Legnicy, o czym zawia-
damiał tygodnik „Nasze Słowo” (monitorowany 
również przez bezpiekę). Nabór dotyczył mło-
dzieży w wieku od 13 do 16 lat, przy spełnieniu 
jedynego warunku, jakim był zdany egzamin z 
języka polskiego. Pierwszą klasę, funkcjonującą 
jako klasa ukraińska przy istniejącym już złoto-
ryjskim LO przy ul. Limanowskiego 7 (dzisiejsza 
ul. Kolejowa), utworzyła Maria Pawęcka – na-
uczycielka języka ukraińskiego. Pierwsza klasa 
liczyła 22 uczniów (mimo 40 przewidzianych 
miejsc). Dojeżdżającym udostępniono miejsca w 
szkolnym internacie. Placówką zarządzał wów-
czas Stanisław Januś. 

Na łamach „Naszego Słowa” działacze UTSK 
nadal zabiegali o zmianę miejsca, za argument 

podnosząc  przykre incydenty, jakie spotykały 
młodzież ukraińską ze strony młodzieży polskiej. 
W tym samym tygodniku J. Dudek pisał w zu-
pełnie innym tonie; podkreślał znaczenie bazy 
lokalowej (jakiej nie miała Legnica), doceniał 
niewielką odległość do podstawowej szkoły w 
Jaroszcówce. Zwolennik złotoryjskiej lokalizacji 
pisał: (...) w czasie pobytu młodzieży ukraińskiej 
w Złotoryi jej współżycie z młodzieżą polską 
układało się pomyślnie dzięki właściwie prowa-
dzonej pracy wychowawczej szkoły oraz wspól-
nie organizowanym uroczystościom (...). Osta-
tecznie po roku szkołę przeniesiono do Legnicy.

Nauczycielkę Marię Pawęcką, jak wszystkich 
nauczycieli, poddano obserwacji, a szczególnym 
przypadkiem rozpracowania stała się, gdy oka-
zało się, że nawiązała kontakt z amerykańskimi 
fundacjami charytatywnymi i sprowadziła po-
moc materialną dla uczniów swojej klasy.

Autor zaznacza, że deklarowanie chęci 
uczenia się w języku ukraińskim stanowiło nie-
mały akt odwagi zważywszy na utrzymujący 
się niechętny stosunek społeczeństwa do tej 
mniejszości. Wielu rodziców posyłało dzieci do 
polskich szkół, by jak najszybciej wtopiły się w 
społeczność polską (co tłumaczy niewykorzy-
stany limit w pierwszym roku działania klasy). O 

szybką akulturację ludności ukraińskiej zabiegały 
również władze państwowe; w tym celu pod 
koniec lat 50. wyasygnowano duże środki (240 
mln.) i przekazano samorządom do rozdzielenia 
między najuboższych przedstawicieli mniejszości 
narodowych. W powiecie złotoryjskim rozdyspono-
wano w ciągu 4 lat 123 tys., z fi nansowego wsparcia 
skorzystało dziewięć ukraińskich gospodarstw. 

W latach 1956-67 pięć rodzin ze Złotoryi wró-
ciło na swoje poprzednie miejsca zamieszkania. 
Fala powrotów objęła wiele rodzin, które wra-
cały samowolnie lub po otrzymaniu zgody (w 
1957 r. cofnięto część ograniczeń; 20 tys. osób 
otrzymało zgodę na powrót). Ze sprawozdań 
PPRN (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej) 
w Złotoryi za rok 1956 wynika, iż często w po-
daniach imano się różnych pretekstów do uza-
sadnienia powrotu do rodzinnych miejscowości. 
W powiecie złotoryjskim uskarżano się m.in. na 
uciążliwy klimat, powodujący choroby reuma-
tyczne (pisano wręcz o epidemii ischias). Mimo 
utrzymującej się wiary w tymczasowość pobytu 
z dala od ojcowizny, ludność ukraińska z czasem 
nasiąknęła polskością. Dopiero rok 1989 i powrót 
Ukraińców do swoich etnicznych i religijnych 
korzeni ujawnił powierzchowność owej polskości. 

Joanna Sosa-Misiak

rzeczywistej (choć bez wątpienia rozróżnienie to 
traci dzisiaj swoją ostrość). 

Jaka byłaby główna idea takich spotkań? Mogę 
powiedzieć tylko za siebie. Widzę to następująco: 

Po pierwsze  - powinny być one otwarte dla każ-
dego, kto chce jakiś lokalny, społecznie ważny pro-
blem lub intelektualne zagadnienie przedyskutować. 

Brakuje chyba takiej przestrzeni rozmowy (na 
pewno nie jest ona zinstytucjonalizowana),  a 
nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że jest 
ona nam - mieszkańcom potrzebna. Przykładem 
tego może być złotoryjska debata ekologiczna, 
o której pisał kiedyś w Echu Złotoryi Robert 
Pawłowski [Pawłowski, Złotoryjska debata eko-
logiczna [w:] Echo Złotoryi, listopad, 2012, s. 
13]. Myślę, że takie złotoryjskie debaty pomo-
gły – jak trafnie pisze Pawłowski -  ugruntować 
świadome problemów społeczeństwo lokalne, 
które podejmuje decyzje w oparciu o rzetelną 
wiedzę, nie daje się manipulować. W tym sensie 
idea takich spotkań miałaby swój społeczny cel: 
rozwijałaby demokrację na szczeblu lokalnym, 
budowałaby społeczeństwo obywatelskie. 
Ustalenia takich debat czy głosy w niej się poja-
wiające mogłyby być prezentowane na łamach 
Echa Złotoryi podobnie jak miało to miejsce w 
przypadku pisemnej wymiany zdań na temat 
budowy koło Baszty. 

Z kolei dyskusja nad kłopotliwymi, intelektual-
nymi dylematami współczesnej kultury pomoże 
zaktywizować twórczość kulturalną. Byłaby to 
dyskusja nad czymś konkretnym, czyli, że ten, 
kto chce podzielić się z innymi jakimiś wątpliwo-
ściami, winien wcześniej dostarczyć jakiś krótki 
tekst, fi lm, książkę o której chce mówić. Tego 
typu spotkania mogłyby być także swojego ro-
dzaju wymianą pokoleniowych doświadczeń: od 
licealistów (dla których byłaby to dobra okazja 
do treningu przed maturą) po ludzi starszych, 
którzy zechcieliby opowiedzieć na przykład 
swoje historie, koleje życia na Dolnym Śląsku. 
Myślę, że nasze spotkania mogą na początek 
dotyczyć spraw lokalnych, chętnie na przykład 
podyskutowałbym nad koncepcją złotoryjskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy nad sensem 
historycznych grup rekonstrukcyjnych, w których 
działają młodzi złotoryjanie.

Po drugie - w ramach takich spotkań (regular-
nych bądź powoływanych z określonej potrzeby, 
tutaj głośno się zastanawiam) można by od 
czasu do czasu zapraszać jakichś ciekawych ludzi 
(artystów, intelektualistów). 

Co Państwo na to? Mam nadzieję, że ktoś do 
mnie dołączy. 

Michał Rydlewski

ZŁOTORYJSKIE ECHAZŁOTORYJSKIE ECHAZŁOTORYJSKIE ECHA KLUB DYSKUSYJNYKLUB DYSKUSYJNYKLUB DYSKUSYJNY

Pisząc te słowa mam nadzieję, że w przeci- na facebooku, tego nie ma w ogóle), można prawami do własności intelektualnej?). Spra-

Czy potrzebne są nam Colloquia Złotoryjskie?Czy potrzebne są nam Colloquia Złotoryjskie?Czy potrzebne są nam Colloquia Złotoryjskie?

Dwa lata po wojnie Dolny Ślask był areną 

UkraińcyUkraińcyUkraińcyUkraińcyUkraińcyUkraińcy
w Złotoryiw Złotoryiw Złotoryi
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Wyruszamy

Już w Lubaniu

Fot. B. Zwierzyńska-Doskocz Fot. R. Gorzkowski

Fot. B. Zwierzyńska-Doskocz

W sobotę 22 czerwca 2013 r. 
parafi a p.w. św. Jadwigi w 

Złotoryi przeżyła szczególną radość. 
Gościliśmy niecodziennych pielgrzy-
mów, bo aż z Litwy. Grupa wędrowała 
już 35 dni, a przed nimi było jeszcze 
130 dni w drodze. Razem miała do 

przebycia 4900 km. Swoją przygodę 
pielgrzymkową Litwini rozpoczęli 19 
maja 2013 r. i zamierzają iść aż do 31 
października. Wyruszyli z Góry Krzyży 
(lit. Kryžių kalnas) na Litwie. Celem 
jest Sanktuarium Matki Bożej w 
Guadalupe (Meksyk). Grupa liczy 27 
osób (w tym 6-letni chłopiec). Trasa 

wędrówki przebiega przez Litwę, 
Polskę, Czechy, Niemcy, Szwajcarię, 
Francję, Hiszpanię, Portugalię… aż 
do Meksyku. W Polsce pokonali 830 
km (przez 28 dni), odwiedzając m.in. 
Bazylikę w Licheniu i Gostyń.

Po co idą taki szmat drogi? Mo-
tywem przewodnim jest prośba o 
Boże miłosierdzie dla siebie i całego 
świata. Warto podkreślić, że piel-
grzymka odbywa się w Roku Wiary 
oraz w 600 rocznicę Chrztu Żmudzi i 
20 rocznicę obecności bł. Jana Pawła 
II na Litwie. Charakterystycznym ele-
mentem litewskiej grupy jest niesio-
ny 65-kilogramowy krzyż, podjęty na 
Górze Krzyży. Ten ciężar również ma 
swoją intencję w sercach pielgrzy-
mów: modlitwa za Kościół Katolicki, 
za rodziny chrześcijańskie, za mło-
dzież, o pokój na świecie. 

Grupa przybyła do Złotoryi około 
godziny 18.00. Pomimo trudów 
drogi i zmęczenia pierwsze kroki 
skierowali do kościoła p.w. św. 
Jadwigi, uczestnicząc w czerwco-
wym nabożeństwie do Serca Pana 
Jezusa. Po posiłku duchowym udali 
się do Liceum Ogólnokształcącego 
w Złotoryi na posiłek i odpoczynek. 
Natomiast kolejny dzień, dzień 
świętowania Zmartwychwstania 
Chrystusa, rozpoczęli od Eucharysti i 
we wspólnocie jadwiżańskiej parafi i. 
Miało miejsce odczytanie Ewangelii 
w języku litewskim, litewski śpiew 

na uwielbienie. Naszym – parafi alnym 
podziękowaniem za ich świadectwo 
wiary był przygotowany wieczorny 
i poranny posiłek oraz kanapki na 
drogę.

Halina Gajek
Zdjęcie: Małgorzata Leśniewska

Drogą św. Jakuba można 
wędrować jedynie na zachód, 
w kierunku Santi ago. Gdy w 
ubiegłym roku dotarliśmy do 
Lwówka Śląskiego, znajdując 

przyjazną gościnę u księdza 
Krzysztofa Kiełbowicza, od razu 
zrodził się pomysł, by rok póź-
niej powędrować stamtąd do 
Lubania. Ksiądz proboszcz za-
pewnił, że nie będzie problemu 
z noclegiem w jego działającym 

Od 2008 roku pieszo lub 
rowerem pokonujemy 

Drogę św. Jakuba, która od 2005 
r. przebiega przez nasz powiat, 
zawsze informując o tym czy-
telników Echa. Pisaliśmy 
również o pierwszych zło-
toryjankach, które przeszły 
przez Hiszpanię do Santi a-
go de Compostela. Wiemy 
o mieszkance okolic mia-
sta, która planuje pieszą 
wędrówkę od swego domu 
aż do grobu św. Jakuba i 
już trzymamy za nią kciuki.

Opiekę nad złotoryj-
skim odcinkiem camino 
traktujemy jako niebywały 
zaszczyt, widząc jak coraz 
liczniejszym pielgrzymom 
przydaje się nasze uzupeł-
nianie tabliczek z muszelką 
lub żółtych strzałek. W 
2010 r. TMZZ wydało trzy 
widokówki z jakubowymi 
motywami i obiektami na 
tym szlaku. W Pałacyku 
nad zalewem mogą oni noco-
wać za „co łaska” i także dlatego 
jest to bardzo ważne miejsce na 
trasie. Ciągle mamy nadzieję, 
że do miejsc oferujących nocleg 
pielgrzymom dołączą wszystkie 
złotoryjskie plebanie.

aktywnie ośrodku parafi alnym, mieszczącym 
się w starych zabudowaniach po zakonie joan-
nitów.

Przygotowywaliśmy się do tego przedsięwzię-
cia jednak z pewnymi obawami. Jeszcze takiego 

dystansu – 
około 26 km 
– jakubowym 
spacerem nie 
przebyliśmy, 
nie mogliśmy 
być pewni ani 
pogody ani 
bezbłędnego 
oznakowania 
szlaku. Wo-
bec tego, że 
wszystkie na-
sze poprzed-
nie wyprawy 
przebiegły 
szczęśliwie, i 
tym razem za-
ufaliśmy opie-
ce zarówno 
św. Jakuba jak 
i św. Jadwigi.

Dotarłszy do Lwówka 19 lipca wieczorem, 
zdążyliśmy jeszcze na wieczorną mszę św. w 
kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny a także na niezapowiedzianą kolację, którą 
ugościł nas ks. Krzysztof. Mieliśmy także okazję 
podziwiać zabytki lwóweckiej starówki.

Po noclegu, wyruszyliśmy pieszo 20 lipca już 
o 7 rano. Cały czas pogoda była wymarzona – 
chmury chowały gorące promienie słoneczne, 
gdzieniegdzie studził nasz pot lekki wiaterek. 
Trasa wiodła przez drogi wiejskie, miejskie, 
leśne i polne. Towarzyszył nam świergot pta-
ków, pszczół bzyczenie, napastliwe komary 
i spadające jak bomby kleszcze. Te ostatnie 
(choć przebywały z nami tylko chwilę), były 
najgorsze, „jakby chciały na gapę z nami za-
liczyć Jakubową drogę”. Po drodze mijaliśmy 
małe wiejskie kościółki, niestety zamknięte 
na przysłowiowe cztery spusty, i cmentarze, 
na których spoczywali mieszkańcy z XIX i XX 
wieku. 

Droga zajęła nam siedem godzin. Poszko-
dowanych na zdrowiu nie było, poza skręconą 

nogą, odciskami i napastliwy-
mi kleszczami, próbującymi 
wbić się w skórę strudzonych 
wędrowców. A nikomu nie 
wytykając wieku, najmłodszy 
uczestnik miał 22 lata a naj-
starszym do setki brakowało 
35 lat. I stała się rzecz cieka-
wa – niejeden z uczestników 
wyprawy przyznawał się do 
niewielkich kryzysów kondy-
cyjnych, które jakoś dziwnie 
szybko mijały. Stwierdziliśmy 
również, że nie ma złego, co 
by na dobre nie wyszło. Z 
powodu niedokładnego ozna-
kowania szlaku, a może przez 
naszą nieuwagę, weszliśmy do 
Lubania inną trasą, ale za to 
prosto do kościółka Narodze-
nia NMP, który leży na skrzy-
żowaniu Dróg św. Jakuba, co 
upamiętnia specjalna tablica 
i obelisk. Nie omieszkaliśmy 
tutaj, jak wszyscy pielgrzymi, 
podziękować za szczęśliwą 
wyprawę i wpisać się do księgi 
pamiątkowej. Na pamiątkę 
otrzymaliśmy okolicznościo-
we widokówki. Idąc drogą 
zaplanowaną wcześniej, omi-
nęlibyśmy to miejsce i podą-
żylibyśmy zapewne prosto na 
dworzec autobusowy.

Jak wynika z relacji wszyst-
kich siedemnastu uczestników 
spaceru, nazajutrz w ogóle nie 
odczuwaliśmy jego trudów, 
lub tylko przez chwilę. Pogra-
tulować możemy sobie więc 
wszyscy (tylko bez pychy!). 
Specjalnie podziękować wy-
pada Krystynie, za to, że nie 
zapomniała o wielkiej muszli, 
którą nieśliśmy na trasie, 
Barbarze za ułatwienie dojaz-
du, Władysławowi za stwa-
rzanie duchowego nastroju, 
Aleksandrowi za bezbłędne 
odnajdowanie kolejnych 
jakubowych muszelek, Kajeta-
nowi, który nie rozstawał się 
z aparatem fotografi cznym, 
Sylwii za informacje o dojaz-
dach. Niżej podpisani też mieli 
swój niewielki udział, m.in. w 
niesieniu pomocy medycznej i 
dodawaniu nadziei.

Czas pokaże, co zmienił w 
nas przebyty odcinek Drogi 
św. Jakuba. Niewykluczone, że 
łatwiej uda się nam na przy-
kład pokonać niektóre nałogi, 
może nabierzemy pokory i 
wiary.

Wszystko to z pewnością 
przyda się nam za rok – w 
dniach 19-20 lipca 2014 r. lub 
tydzień później, powędrujemy 
z Lubania do Zgorzelca. Zapra-
szamy! A potem, kto wie…

Raz jeszcze dziękujemy księ-
dzu Krzysztofowi Kiełbowiczo-
wi za wspaniałą gościnę.
Jana Kałuża, Roman Gorzkowski

Zdjęcia: Kajetan Kukla
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Podczas wyburzania sali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej nr 

1 w Złotoryi natrafi ono na bunkier 
z okresu II wojny światowej. W 
miejscu dawnej sali gimnastycznej 
już niebawem rozpocznie się  Bu-
dowa Domu Spotkań i Integracji 
Społecznej Złotoryi i Pulsnitz, na 
którą miasto  uzyskało dotację z 
Unii Europejskiej w wysokości 1 
miliona euro.  

O istnieniu bunkra wiemy z 
pisma Starosty Powiatu Złotoryj-
skiego, skierowanego do dowódcy 

jednostki wojsko-
wej nr 1794 w 
Jeleniej Górze z 
dnia 29 listopada 
1946 r. W piśmie 
starosta infor-
muje: „po opusz-
czeniu gmachu 
szkolnego przez 
Powiatową Ko-
mendę Milicji 
Obywatelskiej w 
Złotoryi, która 
gmach ten do-
tychczas zajmo-
wała stwierdzo-
no, że w schronie 
znajdującym się 
na dziedzińcu 
szkolnym, znaj-
duje się znaczna 
ilość dynamitu, 
panzerfaustów 
oraz bomb moź-
dzierzowych”.  
Schron został zin-
wentaryzowany 
w styczniu 1947 
roku, o czym 
informuje pismo 
Starosty Złoto-
ryjskiego skiero-
wane do „Urzędu 
Wojewódzkiego 
Wrocławskiego 

Wydział Wojskowy”. 
Później przez wiele lat bunkier 

był „dostępny” dla  mieszkańców 
miasta. Wielu z nich wspomina o 
zabawach w schronie. Zdrapywa-
liśmy ze ścian farbę fosforową i 
straszyliśmy młodsze dziewczyny  
– wspomina Janek, były uczeń tej 
szkoły podstawowej. Korytarz na 
końcu był zagruzowany, w mieście 
powstawały różne teorie na temat 
co znajduje się za gruzem, jedni 
mówili, że schron jest połączony 
z tajemniczymi korytarzami pod 

Dziewiąty już tom Biblioteczki Mi-
łośników Ziemi Złotoryjskiej, wy-

dawanej przez TMZZ, nie jest jedynie 
słownikiem lub krótkim spisem nazw 
ulic, placów oraz złotoryjskich osiedli. 
Czytelnik znajdzie tutaj średniowieczną 

ich genezę, wykazy i tłumaczenia nazw 
przedwojennych, ciekawe dzieje ich 
powojennego nadawania, zmian oraz 
odwoływania. 
Z łatwością można odnaleźć historię 
nazwy swojej ulicy czy placu – ułatwi 
to szczegółowy indeks. Ilustracje się-
gają wieku XVII, ale można na nich 
zobaczyć, jak wygląda dzisiejsze ozna-
kowanie złotoryjskich ulic oraz wycią-
gnąć wnioski. W osobnym rozdziale 
zgromadzono nazwy, które nie weszły 
w życie, lecz, być może, znajdą się w 
zainteresowaniu dzisiejszych oraz przy-
szłych decydentów (np. Żytnia).

Autorami publikacji są: Agnieszka 
Młyńczak, Agata Gradzińska, Magda-
lena Maruck, Romuald Charytoniuk, 
Waldemar Dmitrowski, Przemysław 
Markiewicz oraz Roman Gorzkowski, 
który pełnił funkcję redaktora całości. 
Korektę zawdzięczamy Renacie Fuchs a 
skład publikacji Bartoszowi Jeziorskie-
mu. Wydrukował ją Zespół Aktywności 
Zawodowej w Świerzawie. Zapraszamy 
do lektury!

Redakcja

Latem 1946, czyli 67 lat temu, Genowefa Ślósar-
czyk, mieszkająca w Krakowie przy ul. Kalwa-

ryjskiej 63, otrzymała przedwojenną widokówkę. 
Wysłał ją z naszego miasta mężczyzna o imieniu 
Tadeusz. Zapewne niewiele wcześniej przybył do 
miasteczka, które nosiło wówczas ofi cjalną nazwę 
Złotoria, i zamieszkał, jak sam zaznaczył, przy ul. 
Basztowej. Znalazłszy szczęśliwie widokówkę sprzed 
1945 r. z tym właśnie fragmentem miasta (polskich 
pocztówek jeszcze nie było) nie omieszkał wysłać 
pozdrowień do Krakowa. 

miastem, inni twierdzili, że 
za gruzem znajduje się duży 
bunkier z kosztownościami. 
W rzeczywistości było to 
drugie wejście do schronu 
wychodzące na dziedzińcu, 
co można zobaczyć na załą-
czonym poniżej szkicu. 

Bunkier po raz kolejny  
został odkryty już w maju 
2005 roku podczas remon-
tu boiska szkolnego, wtedy 
został zabezpieczony i 
zasypany, żeby nie wstrzy-
mywać prac. Tym razem nie 
udało się uchronić „zabyt-
ku” od zniszczenia. 

Obecnie podczas prac 
ziemnych cześć bunkra 
została bezpowrotnie 
zniszczona… Podczas prac 
na miejscu obecny był 

archeolog Witold 
Łaszewski, który 
twierdzi że bun-
kier pochodzi z 
lat powojennych 
i nie przedstawia 
żadnej wartości 
historycznej. 
Nie można się z 
tą tezą zgodzić, 
gdyż przeczą 
temu odnalezio-
ne w archiwum 
dokumenty.  
Miejmy nadzieję, 
że archeolog spo-
rządził dokładną 
dokumentację, 
zanim bunkier 
został zniszczony. 
Jak się dowie-
dzieliśmy, po 
zakończeniu prac 
w biurze konser-
watora zabytków 
zostanie złożona 
dokumentacja, 
do której każdy 
zainteresowa-
ny będzie miał 
dostęp i będzie 
mógł się z nią 
zapoznać. Przemysław Markiewicz

Zdjęcia: Waldemar Dmitrowski

Nieodparcie przypomina nam się Złoto-
ryjska opowieść Andrzeja Wojciechowskiego 
– przecież właśnie opisuje te czasy a bohate-
rowie mieszkają przy tej samej ulicy!

To kolejny z takich historycznych rarytasów, 
publikowanych w tej rubryce – widokówki z 
pierwszych powojennych lat zamieściliśmy 
już w Echu we wrześniu-październiku 2007 
r. oraz w listopadzie 2008. I oczywiście znów 
oczekujemy pomocy czytelników – może 
odnajdzie się rodzina Tadzika i Genowefy 
Ślósarczyk i uzupełni losy bohaterów starej 
widokówki?

Piotr Klimaszewski

Zamieszczając 
w tej rubry-

ce kolejne zdję-
cie z niegdysiej-
szego pogrzebu, 
nie chcemy 
epatować 
czytelników 
śmiercią. 
Wręcz prze-
ciwnie – ży-
czymy Pań-
stwu wielu lat 
życia. 

Takie 
fotografi e 
przypomnieć 
mają osoby 
zasłużone dla 
naszego mia-
sta, o których 
pamięć po-
winna trwać. 
Nie każdego 
złotoryjanina, 
nawet w cza-

sach, gdy kondukty przechodziły 
przez centrum miasta, żegnali tak 
licznie zgromadzeni mieszkańcy. O 
jaką osobę chodzi, kiedy odbył się 
ten pogrzeb? Może uda się ziden-

tyfi kować fotografa?
Dziękujemy P. Danucie Maas 

za udostępnienie fotografi i. Roz-
poznała ona na niej swego ojca, 
Romana Karpiszyna, jako jednego z 
dwóch mężczyzn niosących trumnę 
w pierwszej parze. Mamy nadzieję, 
że czytelnicy rozpoznają również 
inne osoby.

Roman Gorzkowski
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