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Na początek kilka słów o sobie.
Nazywam się Anka Gorgolewska. Na 
książkach widnieje jeszcze inicjał M, bo 
na drugie imię mam Maria. Z zawodu 
jestem bibliotekarką i pracuję w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Złotoryi. Pracuję od 
1994 roku, czyli dość długo. Mam nadzieję, 
że do emerytury też tu dopracuję. 
I cały czas w bibliotece?
Najpierw przez cztery lata pracowałam 
w szkole, bo oprócz dyplomu 
bibliotekarskiego, mam jeszcze zawód 
nauczycielki wychowania przedszkolnego. 
Pracowałam z tymi najmłodszymi dziećmi.
Napisała pani już cztery książki: „Carpe 
diem”, „Na granicy snu”, „Mrówki w 
śniegu” i „Kiedyś jutro”.
Wszystko się zaczęło od Carpe diem. 
Zrobiłam sobie nią 
prezent na urodziny. Było 
to tak:
Zbliżały się moje 
czterdzieste urodziny, 
więc rozmyślałam nad 
tym, co w życiu zrobiłam, 
a co mi się nie udało. No 
i co jeszcze bym chciała 
zrobić dla siebie. Więc 
doszłam do wniosku, że 
w prezencie dla siebie 
napiszę książkę. Taką, 
żeby była profesjonalnie 
wydana, z moim imieniem 
i nazwiskiem na okładce. 
I tę książkę rozdać 
moim przyjaciołom i 
rodzinie z okazji moich 
czterdziestych urodzin. 
Tak zrobiłam. Zaskoczenie 
było ogromne! Chociaż 
muszę powiedzieć, że 
rodzina wiedziała o mojej 
przygodzie z literaturą. 
Bo wiersze pisałam już od 

szkoły podstawowej. 
Pisała pani do szuflady?
W wierszach zawieram to, 
co mi w duszy zagra. Piszę je 
wtedy, gdy coś ważnego mnie 
w życiu spotyka lub czymś 
się zachwycę. Traktuję je jak 
osobisty pamiętnik, więc 
nigdy nie miałam potrzeby ich 
publikowania czy wysyłania na 
jakiekolwiek konkurs.
Kiedy pojawiła się pani 
pierwsza książka?
Paradoksalnie pierwszą 
książką była moja druga 
książka. Bo zanim wydałam 
pierwszą, którą napisałam, 
to zdołałam wydać napisaną 
przeze mnie w drugiej 
kolejności – Na granicy snu. 
Zresztą oba te tytuły pojawiły 
się w niewielkiej odległości 
czasowej od siebie. Chcę 
dodać, że Na granicy snu i 
Carpe diem pojawiły się też w 
formie audiobooków i można 
je ściągnąć z Internetu za 
opłatą.  
W zasadzie wydała pani 
dwa tytuły w jednym 
roku, w 2011. Do kogo są 
adresowane pani książki?
To są książki młodzieżowe, 

głównie dla nastolatków. Ale czytają je też 
dorośli. W Internecie można znaleźć sporo 
recenzji napisanych przez dorosłych. Piszę dla 
młodzieży, o niej samej, o jej  problemach. 
Skąd bierze pani tematykę? Ma pani dzieci 
w wieku nastolatkowym?
Nie, nie! Dzięki mojej pracy w dziale 
dziecięcym biblioteki mam stały kontakt z 
nastolatkami. Bibliotekarz to jak ksiądz albo 
barman. Młodzi ludzie muszą się czasami 
wygadać. Ja po prostu słucham i obserwuję.
Tematyka pani książek jest osadzona w 
naszych polskich realiach?
Tak, jak najbardziej. Dzieje się w nich tu i 
teraz. Na przykład w Kiedyś jutro bohater 
mieszka w niewielkim mieście niedaleko 
dużej metropolii, gdzieś w Polsce. I tę 
metropolię można zlokalizować na mapie. 

Moi bohaterowie 
poruszali się po 
ulicach tego miasta 
z ich prawdziwymi 
nazwami. Jednak 
w większości po 
prostu wymyślam 
miejscowości wraz z 
ulicami. 
Zastanawiam 
się, jak dorosła 
osoba może pisać 
dla nastolatków? 
Przecież jej 
postrzeganie świata 
jest zupełnie inne. 
Czy to oznacza, że 
ma pani młodzieńczą 
psychikę?
Myślę, że w głębi 
duszy nadal jestem 
nastolatką i mam 
nie więcej niż 18 lat. 
To chyba się już nie 
zmieni.  
O czym pani pisze? 

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ
Z wiosennym

impetem

Czas leci nieubłaganie. Kolejny raz 
obserwujemy cykliczność pór roku – 

pożegnaliśmy śniegi, przywitaliśmy soczystą 
zieleń wiosny. Pszczoły uwijają się w ulach, 
a my – zrzuciwszy zimowe warstwy odzienia 
- delektujemy się słońcem, odzyskując 
energię. Widać to już po rozpoczętych nowych 
projektach, zrealizowanych wydarzeniach 
i ambitnych planach ogłaszanych tu i tam. 
Z pożegnania zimy, zwłaszcza takiej, która tak 
oszczędnie dawkowała nam biel, cieszą się nie 
tylko motocykliści.

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer 
naszego miesięcznika. Jak zawsze znajdą 
Państwo stałe rubryki, ale zadbaliśmy także 
o niespodzianki. Na pewno zaskakująca 
dla wielu będzie relacja z pierwszej 
międzynarodowej edycji The Witcher School, 
czyli „gry na żywo”, jaka odbyła się na 
zamkowym wzgórzu Grodźca. Imponuje dbałość 
o realia odtwarzanego świata, zaaranżowana 
scenografia, profesjonalna charakteryzacja, 
kostiumy, rekwizyty oraz sprawność fizyczna 
i umiejętności, jakimi muszą wykazać się 
odgrywający scenki (strzelanie z łuku, 
posługiwanie się białą bronią), dopracowane 
efekty specjalne. Wszystko to przypomina 
prawdziwy plan zdjęciowy, a nie igraszki 
miłośników gier komputerowych. Choć nie 
wszyscy jeszcze słyszeli o graczach z powołaniem 
aktorskim, to warto wspomnieć, że dorobili się 
już własnego słownika pojęć, a także licznych 
konkursów i 9-dniowego festiwalu (hardkon).

Miłym zaskoczeniem będzie dla Państwa 
postać pani Anny Gorgolewskiej – autorki 
poczytnych i jednomyślnie pozytywnie 
ocenianych powieści dla nastolatek i panienek 
wchodzących, czasem w przykrych i smutnych 
okolicznościach, w dorosłość. Wiele dziewcząt 
utożsamia się z bohaterkami złotoryjanki, 
ale o tym muszą Państwo sami przeczytać na 
internetowych forach, bo nasza rodzima autorka 
woli najwyraźniej pozostać mieszkanką małego 
miasta, a nie pisarką, której sława przewróciła 
w głowie.

Państwa uwadze polecam także 
wspomnienia byłego złotoryjanina – pilota-
szkoleniowca z dęblińskim zawodowym 
sznytem. To kolejna osoba, która zachowała 
w sercu i pamięci nasze miasto, chociaż ścieżka 
zawodowa przez długie lata rozmijała się 
z rodzinnym gniazdem.

Czy sprostaliśmy zadaniu? Skowronki 
twierdzą, że tak.

Joanna Sosa-Misiak

Tak się z nami 
skontaktujesz...
Redakcja Echa:
internet: www.tmzz.pl
www.facebok.com/echo.zlotoryi
email: echo@tmzz.pl
Spotkanie Redakcji Echa
(w poniedziałki 17.00-18.00)
Stowarzyszenie TMZZ:
internet: www.tmzz-zlotoryja.pl
(sprawdź też na facebooku)
email: tmzz@tmzz-zlotoryja.pl
tel.: 76 8788137

O pierwszych młodzieńczych 
miłościach? 
Też. To pierwsze miłości i zauroczenia. 
Książka Carpe diem (ta pierwsza) 
zaczęła się trochę dziwnie. Pewnego 
razu znalazłam sporządzoną kiedyś 
przez siebie notatkę: Kaśka, 17 lat, 
matka umiera, musi zamieszkać z 
ojcem. Po jakimś czasie zaczęłam 
to obudowywać. Ta Kaśka mi się 
pojawiła: zobaczyłam, jak wygląda, w 
co się ubiera, dałam jej przyjaciółkę. 
To jakoś tak narastało, że książka 
w ciągu dwóch miesięcy została 
napisana. 

Główna bohaterka mieszka 
z mamą, ponieważ rodzice są po 
rozwodzie. Pewnego dnia mama 
umiera na tętniaka. Kaśka, tuż przed 
maturą, zostaje sama. Mimo że z 
ojcem nie utrzymywały żadnych 
kontaktów, teraz on zostaje jej 
prawnym opiekunem. 
W trakcie ich 
wspólnego życia 
bohaterka stwierdza, 
że z tym rozwodem to 
nie do końca prawda, 
odkrywa też inne 
tajemnice rodzinne. 
W życiu Kaśki pojawia 
się cudowny chłopak – 
pierwsza miłość.  

W tej książce 
występuje dziewczyna 
imieniem Martyna. 
Mamy tu w bibliotece 
taką zaprzyjaźnioną 
czytelniczkę i 
wolontariuszkę 
Martynę. I właśnie 
ona jest 
pierwowzorem dla 
książkowej Martyny 
z Carpe diem.
Czy pisze pani tylko o 
dziewczynach? 

Ależ nie! W Kiedyś jutro bohaterem jest 
Michał. Ten Michał też mi jakoś wpadł do 
głowy. To książka o przemocy psychicznej 
w rodzinie. Mój bohater pochodzi z bardzo 
dobrej i dobrze sytuowanej rodziny. Jednak ten 
z pozoru idealny dom jest złotą klatką, gdzie 

niedozwolone 
jest wszystko, co 
może zniszczyć 
budowany 
przez rodziców 
wizerunek 
szczęśliwej 
rodziny. 
To zimny i 
bezosobowy 
dom, gdzie jest 
wszystko, prócz 
miłości. 

Recenzje 
o książce są 
pochlebne. 
Mówi się, że 
książka jest 
prawdziwa. 
Czytelnicy 
waszej 
biblioteki 
wiedzą o pani 
książkach? 
Dyskutują z 
panią o nich?

Teraz już tak, ale na początku 
nie przyznawałam się do nich. 
Nie chciałam wywoływać 
wymuszonych (dobrych) 
recenzji. Miałam obawę, 
że czytelnicy – znając 
mnie – będą chcieli na siłę 
wydawać dobre opinie o 
moich książkach. Dzięki 
anonimowości z mojej strony 
mogłam poznać prawdziwe 
oceny. Rodzina i znajomi są 
zachwyceni moimi książkami, 
lecz ja podchodzę do nich 
z pewnym dystansem. W 
Internecie pojawia się sporo 
opinii o moich książkach.
Można kupić w Internecie 
pani książki?
Tak, również w księgarniach 
stacjonarnych. Koleżance 
udało się kupić jakąś w 
Legnicy. Opowiadała potem, 
że to jest coś niezwykłego, 
wejść do księgarni i kupić 

książkę autora, którego osobiście się zna. 
A teraz pytanie, na które nie musi pani 
odpowiadać: dokłada pani do swoich książek? 
Do dwóch pierwszych tak. To wydawnictwo 
preferuje współfinansowanie. Dlatego między 
innymi opłacałam korektę. Dzięki temu 
miałam bardzo duży wpływ na to, jak ma 
wyglądać okładka. Nawet osobiście robiłam 
projekt, ponieważ zależało mi, aby okładka 
korespondowała z zawartością książki. Pragnę 
podkreślić, że nie piszę dla pieniędzy, lecz dla 
własnej satysfakcji.
Co by pani chciała na koniec powiedzieć 
czytelnikom „Echa Złotoryi”?
Czytanie jest ważne. Bardzo ważne jest 
również czytanie DLA małych dzieci i 
RAZEM z dziećmi. Z nich potem wyrastają 
dorośli czytelnicy. Poza tym czytanie rozwija 
słownictwo i wyobraźnię.  

A do ludzi, którzy piszą „do szuflady” 
mam przesłanie: warto czasami się odważyć 
opublikować to, co napisałaś/napisałeś. Na 
początek to może być bardzo niewielki nakład. 
Warto realizować swoje marzenia i wyznaczać 
cele. Z tego przecież składa się życie.
Życzę pani jeszcze wielu napisanych książek 
dla młodzieży. 

Dziękuję. Chcę powiedzieć, że powstaje już 
następna książka, lecz dopóki nie uporam się z 
nią do końca, nie przedstawiam jej wydawcom. 
Być może też pojawi się coś dla młodszych 
czytelników. 

Rozmawiała Agnieszka Młyńczak

29.03.2016 r. Stowarzyszenie Kaczawskie 
ogłosiło nabór wniosków do Programu 
„Działaj Lokalnie” na terenie Partnerstwa 
Kaczawskiego.
31.03.2016 r. został wybrany nowy zarząd 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
(TMZZ).
01-02.04.2016 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Złotoryi miała miejsce „8. 
Fantastyczna Noc z Andersenem”. 
02-03.04.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbył się XI Kaczawski 
Konkurs Sygnalistów Myśliwskich.
07.04.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji miało miejsce spotkanie z 
Łukaszem Kazkiem, dziennikarzem i autorem 
książki „Faszystowska mać”.
08.04.2016 r. w Domu Spotkań i Integracji 
Społecznej przy SP nr 1 w Złotoryi odbyły 
się Targi Pracy, zorganizowane w ramach 
Europejskich Dni Pracodawcy przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi pod 
patronatem Starosty Złotoryjskiego. 
09.04.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbył się III Złotoryjski 
Dance Arts Festival, zorganizowany przez 
Fundację Rozwoju Człowieka TROOD przy 
współpracy ze Street Dance Academy.
09-10.04.2016 r. w Złotoryi i Wilkowie 
odbyła się druga edycja międzynarodowych 
zawodów w biegu na orientację „Tajemnice 
Dolnego Śląska”.
11.04.2016 r. Mieszkanka Czapli - 
Joanna Grzywa zwyciężyła w konkursie 
organizowanym przez Dolnośląski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 
i Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego pn. „Gra Quest – wyprawa 
odkrywców Dolnego Śląska”. 
12.04.2016 r. w SP nr 3 odbyła się debata 
społeczna poświęcona propozycji połączenia 
w Zespół Szkół Miejskich SP nr 3 oraz 
Gimnazjum w Złotoryi.
12.04.2016 r. w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Pielgrzymce w ramach działań 
projektowych ”Smaki i nuty tradycji” odbyły 
się warsztaty genealogiczne przeprowadzone 
przez Danutę Sosę 
i Joannę Sosę-Misiak (TMZZ).
13.04.2016 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Złotoryi odbył się wernisaż 
Joanny Małoszczyk „Złodzieje Motyli”. 
13.04.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Marii Konopnickiej w Złotoryi już po raz 
siedemnasty odbył się Powiatowy Konkurs 
Krasomówczy „Zostań przyjacielem 
książki”.
15.04.2016 r. w Klubie Seniora, działającym 
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Złotoryi, odbyło się spotkanie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kombatanta.
16.04.2016 r. w Urzędzie Skarbowym 
w Złotoryi zorganizowano Dzień Otwarty.
18.04.2016 r. Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Złotoryi zorganizował pieszy 
rajd pn. „W poszukiwaniu wiosny”.
21.04.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbył się X Regionalny 
Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół 
i Placówek im. Janusza Korczaka z terenu 
Dolnego Śląska pod hasłem „Od 10 już lat 
zmieniamy świat”.
22.04.2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych 
w Złotoryi zorganizowano „Dzień Otwartych 
Drzwi”.
22.04.2016 r. w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Wojcieszowie 
odbyła się konferencja „Funkcjonowanie 
dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz ze spektrum autyzmu w placówce 
specjalnej”.
23.04.2016 r. zorganizowano II Złotoryjskie 
Spotkanie Diabetologiczne.

Opracował Jarosław Jańta
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N
a początku miało być zupełnie inaczej. Miała być 
tylko elektrownia wodna. W sumie to nieistotne 

gdzie. Mirek i Aneta prowadzili dobrze prosperujący 
biznes pod Poznaniem. Zajmowali się utylizowaniem 
odpadów niebezpiecznych. W pewnym momencie 
uznali, że trzeba poszukać jeszcze czegoś, co urozmaici 
ich działanie, czyli jak mówią – drugiej nogi biznesu. 
A że czas temu sprzyjał, rząd namawiał na 
inwestowanie w energię odnawialną, zdecydowali 
się na elektrownię. Najpierw myśleli o Pomorzu, ale 
tamta nie przypadła im do gustu i na szczęście – jak 
się po latach okazało – zdecydowali się kupić dawny 
młyn w Sędziszowej – okazały budynek z historią, 
pamiętający czasy Goethego i Mickiewicza. 

W zasadzie nie musieli dużo zmieniać. Maszyny 
były w dobrym stanie. Po nieznacznym liftingu 
elektrownia ruszyła pełną parą. Był to dość opłacalny 
interes. Jednak nie na tyle, by mógł stanowić 
jedyne źródło utrzymania rodziny. Dlatego nadal 
prowadzili swój biznes pod Poznaniem, a tu zjeżdżali 
na weekendy. Wiedzieli, że nie muszą się martwić 
o funkcjonowanie elektrowni, bo podczas ich 
nieobecności maszyn doglądał sąsiad Bogusław Szyja.

W 2010 roku właściciele elektrowni uznali, że 

pomieszczenia młyna nie mogą się 
marnować. Tyle wolnej i ciekawej 
architektonicznie przestrzeni trzeba 
jakoś wykorzystać. Najpierw zaczęli 
tworzyć lokum dla siebie. Przecież 
musieli mieszkać w godnych 
warunkach, kiedy przyjeżdżali na 
weekendy – paradoksem jest, że choć 
mieszkali w elektrowni, to na początku 
nie mieli w domu prądu. 

Powoli oswajali się z myślą, że 
Dolny Śląsk może być ciekawym 
pomysłem na życie dla poznaniaków. 
Zrastali się z miejscem, a mieszkańcy 
Sędziszowej coraz bardziej akceptowali 
ich obecność. Jak mówią, włączając 
się w organizację Wianków pod 
Wielisławką, uczynili pierwszy krok 
w stronę integracji J.

To był też czas, kiedy zaczęła 
im świtać myśl, żeby dawny młyn 
zamienić na przystań dla turystów. 
Miejsce u podnóża Wielisławki 
nadawało się na agroturystykę. Teraz 
tylko trzeba było 
załatwić formalności 
w urzędach i 
remontować. Z 
tym drugim nie 
było większych 
problemów, bo inny 
sąsiad Janek Michałek 
okazał się zmyślnym 

budowlańcem, złotą rączką i 
człowiekiem-orkiestrą. Jak twierdzi 
właściciel Młyna Wielisław, pan 
Jan będzie miał chyba u nich pracę 
dożywotnio, bo zawsze jest coś do 
zrobienia.

Problemem, który o mało ich nie 
zniechęcił do działania, były jednak 
formalności, papiery, paragrafy… cała 
ta procedura, która powoduje, że 
ludziom odechciewa się inwestować 
w stare domy. Niestety, dziwne 
przepisy chronią ruiny, ale jeśli ktoś 
chce te ruiny odremontować, to rodzi się problem. 
Najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że 
konserwator zabytków nie mógł się zdecydować, czy 
młyn jest zabytkiem, czy nim nie jest. Zanim okazało 
się, że właściciele mogą remontować zgodnie ze 
swoimi planami, prace wstrzymano na pół roku. Tu 
warto dodać, że Aneta i Mirek to pasjonaci starych 
urządzeń, Nie chcieli zmieniać charakteru budynku. 
Istniejące a nieużywanie maszyny wkomponowali 
w przestrzeń mieszkalną. To nadaje charakteru 
pomieszczeniom i zdecydowanie odróżnia to 
gospodarstwo agroturystyczne od innych w okolicy. 

Przez pięć lat, żyjąc między Poznaniem a 
Sędziszową, tworzyli Młyn Wielisław. W sierpniu 
ubiegłego roku przyjęli pierwszych gości. Udostępnili 
im 10 pokoi. Każdy inny. Każdy wyposażony w węzeł 
sanitarny. Standardu powstydzić się nie mogą. Pokoje 
i łazienki nie tylko są estetyczne, ale i wygodne. 
Choć zachowują klimat dawnych czasów (drewno, 
metal), to jednak nowoczesność jest im nieobca – 
jest telewizor, lodóweczka, wi-fi, czajniki elektryczne 
i …niezależna od epoki - cisza. Mimo że elektrownia 
ciągle pracuje, to robi to nienachalnie, a wręcz 
jednostajnym szumem kołysze do snu. Właściciele 
mówią, że ludzie chwalą sobie to, że się tu wysypiają. 
Jak już się budzą, to mają ładne widoki z okien. No i 
blisko Wielisławę – górę, która kryje wiele tajemnic. 
O tych tajemnicach Mirek mówi swoim gościom. 
Opowiada o Herbercie Klose, o jego sekrecie, o 
skarbach, które być może ukryła góra. Oboje śmieją 
się, że mają już przygotowane łopaty dla tych, którzy 
będą chcieli szukać poniemieckiego skarbu.

Właściciele nie ograniczają się tylko do 
goszczenia u siebie turystów, ale też ich inspirują do 
zwiedzania okolic. Czasem Aneta sporządza gościom 
plan wycieczek, spis miejsc, które warto zobaczyć. 
Furorę robi, szczególnie wśród rodzin z dziećmi 
Zagroda Sudecka w Dobkowie.

Do młyna przyjeżdża coraz więcej turystów. 

Zjeżdżają całe grupy zorganizowane, niedawno 
gościli tu poszukiwacze skarbów, byli też miłośnicy 
zabytków. Dwa razy już nawet przyjechali do nich 
wierzchem z Komarna amatorzy turystyki konnej. 
Konie znalazły miejsce na pobliskiej łące, a ich 
właściciele w wygodnych łóżkach młyna. 

Gospodarze powoli, acz sukcesywnie 
urzeczywistniają swoje pomysły. Gotowy jest taras 
na dziedzińcu, grill, wędzarnia na potrzeby kuchni, 
ale jeszcze wiele planów czeka na realizację, jak na 
przykład staw, który chcą zagospodarować.

Kilka dni temu otworzyli restaurację. Od tego 
momentu liczą nie tylko na pensjonariuszy, ale 
też koneserów gęsiny, bo potrawy z tego mięsa 
stały się specialite de la maison. Do tego pomysłu 
właściciele młyna przekonali swojego kucharza – 
dawniej mistrza kuchni Pałacu Staniszów. Anetę 
martwi jedynie to, że w pobliżu nikt nie hoduje 
gęsi, które mogliby kupować. Na razie sprowadzają 
mięso z dalszej okolicy, a mogliby przecież wspierać 
lokalnych hodowców. Zresztą ich ideą jest, by dawać 
zatrudnienie tutejszym mieszkańcom. I pieniądze też 
zostawiać na miejscu. Obecnie zatrudniają niewiele 
osób, bo sami też pracują, ile się da. Mirek chwali się, 

że jego królestwem jest zmywak. To jego prywatna 
Anglia – jak się śmieje. Aneta świetnie czuje się w roli 
kelnerki, barmanki i baristki. 

Mimo że restauracja działa od niedawna, to 
zamówienia na imprezy okolicznościowe już się 
mnożą. Mieszkańcy Sędziszowej i okolic planują tu 
przyjęcia rodzinne: chrzciny, komunie, małe wesela. 
Widać, że brakowało takiego miejsca i wypada 
wierzyć, że młyn się rozkręci na dobre.

Iwona Pawłowska

Rozkręcili 
młyn

Fot. Robert Pawłowski

Fot. Robert Pawłowski Fot. Robert Pawłowski

Fot. Robert Pawłowski
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MŁYN W SĘDZISZOWEJ

W 
dniu 12 kwietnia 2016 roku w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Pielgrzymce w ramach 

działań projektowych ”Smaki i nuty tradycji” 

realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Pielgrzymka we współpracy 
z Kołem Gospodyń Wiejskich w 
Pielgrzymce odbyły się warsztaty 
genealogiczne przeprowadzone przez 
Danutę Sosę i  Joannę Sosę-Misiak. 
Prowadzące wprowadziły zebranych w  tajniki 
dokumentowania dziejów rodziny i sporządzania drzew 
genealogicznych.  Przybliżyły uczestnikom spotkania 
sposoby i formy poszukiwania informacji o swoich 
przodkach. 

Na początku spotkania padły między innymi 
następujące pytania: Jak stworzyć drzewo 
genealogiczne swojej rodziny? Jakie są źródła informacji 
i gdzie można je znaleźć? Od czego rozpocząć 

poszukiwania? Zebranych zapoznano ze słownikiem 
genealogicznym - niektóre staropolskie określenia 
wywołały rozbawienie i chęć zapisania słówek.

Przeprowadzone warsztaty dostarczyły wiedzy 
na temat instytucji dysponujących dokumentami 
archiwalnymi oraz w jaki sposób pozyskać kopie 
z zasobów. Prowadzące  zachęcały do zbierania 
pamiątek rodzinnych, takich jak: akty USC, fotografie, 
świadectwa, akty notarialne, legitymacje, listy, ale 
również do dokumentowania swojego życia poprzez 

pisanie dzienników i pamiętników, także sporządzanie 
zapisów z rozmów z krewnymi. To spotkanie  pozwoliło 
zdobyć świadomość o zakresie materiałów przydatnych 
w odkrywaniu  korzeni i dziejów rodziny oraz o 
konieczności podania autora wypowiedzi czy zapisu. 

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, 
jak stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny i 
odtworzyć historię rodzinną. Panie w ciekawy sposób 
opowiedziały o własnej drodze „w wędrówce do 
korzeni” demonstrując np. XIX-wieczne listy pasażerów 
na statkach w rejsie do Ameryki i listy do rodziny. 
Podczas spotkania okazało się, że większość przybyłych 
gości ma kresowe korzenie. Kilku uczestników 
przyniosło swoje rodzinne zdjęcia, które obecni 
obejrzeli z zainteresowaniem. Pani Daria Poręba 
zaprezentowała historię swojej rodziny wydaną w 
postaci publikacji przygotowanej przez krewnego - 
legniczanina Marcina Makucha.

Prezentowane były również pozycje literatury, które 
mogą być źródłem wiedzy genealogicznej oraz mogą 
być inspiracją do własnych poszukiwań rodzinnych .

Dokumentowanie dziejów rodziny jest bardzo 
ważne ze względu na zachowanie tożsamości 
narodowej i kulturowej, wszak losy rodzin tworzą 
historię narodu. Warsztaty dały możliwość integracji 
międzyludzkiej, wymiany doświadczeń i promowania 
działań edukacyjnych służących pielęgnowaniu 
wartości tworzących poczucie tożsamości narodowej. 
Spotkanie zakończono konstatacją, że to seniorzy 
są odpowiedzialni za przygotowanie i opisanie 
posiadanych pamiątek, bo są ostatnim ogniwem, 
które jest w stanie spiąć czas miniony 
z teraźniejszością. 

Warsztaty zaliczamy do udanych i już planujemy 
zorganizowanie kolejnych, gdyż wzbudziliśmy 
zainteresowanie tą tematyką. Zaproponowane zostały 
indywidualne konsultacje związane z tworzeniem 
drzewa genealogicznego konkretnej zainteresowanej 
rodziny.

Ewelina Niklewicz-Dębicka

Czy wiem,
skąd mój ród?

W 
kwietniu i maju 2016 r. w Szkole 
Podstawowej nr 3 

im. Henryka Brodatego w Złotoryi 
będzie realizowany projekt pt. „Liczby 
w nas”. Celem projektu jest zachęcenie 
uczniów do rozwijania swojej wiedzy i 
umiejętności w zakresie nauk ścisłych, a w 
szczególności: rozwijanie zainteresowań 
matematycznych, przyrodniczych i 
informatycznych, zdolności poznawczych 
i kształcących; rozwijanie sprawności 
rachunkowej oraz poszerzanie 
wiadomości zdobytych na lekcjach. 

Uczniowie będą realizować zadania 
z zakresu trzech działów:
I. Układ pokarmowy w liczbach
Propozycje realizacji tematu:
1. Przedstaw wybrane dane dotyczące 
przełyku, żołądka, jelit, wątroby, trzustki 
itd. Np. czas trawienia poszczególnych 
produktów, długość jelit, waga i wielkość 

poszczególnych narządów itp.
II. Układ oddechowy w liczbach
Propozycje realizacji tematu:
1. Zbierz informacje na temat:
- narządów biorących udział 
w transporcie powietrza - jama 
nosowa, krtań, tchawica, oskrzela; 
- narządów wymiany gazowej – 
płuca.
III. Układ ruchowy w liczbach
Propozycje realizacji tematu:
1. Zbierz dane dotyczące mięśni i 
kości. Ich ciężar, wielkość, ilość itd.

Wyniki pracy zostaną 
przedstawione w postaci tabel, 
plansz, plakatów, diagramów lub 
prezentacji.

                                           (red.)

„ L i c z b y  w  n a s ”

Fot. Sebastian Dębicki
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„W życia wędrówce na połowie czasu,(…)
W głębi ciemnego znalazłem się lasu. (…)
Gdym jednak przybył do góry podnóża…”
Dante Alighieri „Boska Komedia”

Znalazłem się przed bramą-furtą, wejściem na 
podzamcze Grodźca. Dzisiaj jednak, 19 marca 

2016 r., żaden turysta nie ma tu wstępu. To już nie 
jest przyjazny i zjawiskowy Zamek Grodziec, to 
mroczna i tajemnicza twierdza Kaer Thiele – Szkoła 
Wiedźminów. 

Wskazówki były proste: mogę wejść pod 
warunkiem, że nie będę wyróżniał się od 
tłumu wiedźmińskich adeptów, mistrzów i sług 
zamkowych. „Kiedy będziesz na miejscu - zadzwoń, 
a ktoś do ciebie zejdzie.” Dzwonię. 

*
200 lat przed tym, jak świat usłyszał o wiedźminie 

Geralcie, sztuka wiedźmińska była w erze rozkwitu. 
Potwory panoszyły się na całej ziemi, a ich zabójcy 
wiedźmini byli potępieńcami, uważanymi za 
odmieńców. Pomimo tego, takie szkoły jak Kaer 
Thiele miały duże wzięcie. Twierdzę dawno temu 
wybudowały Elfy z ludu Thiele. Dziwne losy sprawiły, 
że władają nią teraz wiedźmini, ucząc adeptów 
tajemnej sztuki walki z potworami. Chroniąc w ten 
sposób zwykłych ludzi.

*
Ze strony dziedzińca schodzi ku mnie mężczyzna 

w stroju średniowiecznego zamkowego sługi. 

Oddycham z ulgą, mój strój XV-wiecznego 
mieszczanina, wypożyczony z TMZZ, choć 
kolorystycznie trochę krzykliwy, nie odbiega 
znacznie od konwencji. Mąż ten to Bolko, prawa 
ręka Klucznika. Jest bardzo wysoki, jak na zwykłego 
człowieka. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jest 
także Demonem. Chociaż mogłem coś podejrzewać, 
bo zanim wprowadził mnie do Kaer Thiele, przez 
dwie minuty wdychał dym.
Krótko zapoznał mnie z realiami szkoły. Obecnie 
trenowało tu ok. 40 adeptów z 12 krajów z całego 
świata, w tym z USA. Tyluż samo liczyła obsługa 
Szkoły. Uczniowie podzieleni zostali na cztery grupy 
i każda miała swojego doświadczonego opiekuna. 

Pod okiem Wielkiego Mistrza 
i mistrzów różnych sztuk 
poznawali arkana przydatnych 
w życiu codziennym 
umiejętności, takich jak: 
szermierka, łucznictwo, nauki 
o potworach, rozpalanie 
ognia i ogólnie survival (sztuka 
przetrwania), magia, alchemia, 
umiejętność odbijania strzał, 
sporządzanie własnego 
ekwipunku (np.: skórzanych 
pasów, sakiew, pochew na 
sztylety, itp.), no i oczywiście 
walki rozumianej na wszelkie 

możliwe sposoby (głównie jako pokonywanie 
własnych słabości i wzmacnianie swojej sprawności). 
Każdy uczestnik gry otrzymywał kartę postaci 
i rozgrywał nią według własnego uznania 
i scenariusza gry, np. szpieg Lester z Temerii, 
zmuszony do infiltracji wiedźmińskiej szkoły, mógł 
dalej szpiegować dla swojego króla, co groziło 
śmiercią w razie wykrycia lub przyznać się i pokajać 
– co też uczynił.  Zaraz za furtą trwały przygotowania 
do sceny w krypcie.

*
Tak stara twierdza, skrywa swoje mroczne 

tajemnice. Jedną z nich jest duch dawnego 
mieszkańca zamku. Na początku, gdy szkoła dopiero 
powstawała wiedźmini wybili tutaj całą rodzinę, 
podobno w dobrej wierze, myśląc, że to nekromanci. 
Ale to byli niewinni ludzie. 

*
Za kilka godzin – mówi do mnie Bolko – zacznie 

się proces Wielkiego Mistrza, który dawno temu 
dopuścił się tutaj ohydnej zbrodni. Tam - wskazuje 
ruiny narożnej wieży połączonej z okrągłą basztą 
drewnianym, krytym pomostem – mieszkał ghul. 
Ale dzisiaj w nocy go złapali…

*
„Tuż po północy, ja z czwórką kompanów, 

dostajemy zadanie: zagłębić się w czarną otchłań 
lasu i zniszczyć gniazdo ghuli! W ciemności, pierwsze, 
co usłyszeliśmy to ich warczenie i cienie, ostatnią 
rzeczą, którą zauważyliśmy, były same ghule z 
boku i tyłu. Ale było już za późno. Dostałem tak, 
że poleciałem w jedną, a moje okulary w drugą 
stronę. Wylądowałem w zmarzniętym błocie. Siły 
odzyskałem dopiero po wypiciu Jaskółki - eliksiru 
zdrowia.”[1]

*
Bolko i ja idziemy dalej. Przed wejściem na 

zamek mija nas Klucznik Bertram ze swoją wielką 
brodą – Fajna czapka – rzuca pochwałę dla mojego 
stroju. Wyglądał na bardzo wzruszonego. Na 
dziedzińcu zamkowym trwa normalna krzątanina. 
Grupka mieszkańców wyjada resztki z kotła, a 
dwóch mistrzów niesie skrzynię pełną ćwiczebnych 
mieczy. Po obu stronach wejścia do Palatium 
dumnie powiewają dwie wielkie flagi z herbem 
wiedźmińskiej szkoły. Bolko staje przed wejściem 
do piwnic zamkowych i pyta czy chcę zobaczyć 
wiwisekcję złapanego ghula? Czy chcę?!!! 

Ostrożnie otwieram masywne drzwi. Wewnątrz 
witają mnie ciemność i przerażające ryki i jęki 

krojonego żywcem stwora. 
Na otoczonym ciasno przez 
adeptów stole, na środku 
pomieszczenia, przy nikłym 
świetle świec leży potwór, 
który pożera trupy. Wyrywa się, 
ryczy. Jest rozcięty w okolicach 
brzucha, a z jego wnętrza jeden 
z uczniów, drżącą ręką wyjmuje 
jakiś okrwawiony flak: „Remove 
this!” rozkazuje prowadzący 
zajęcia mistrz. Blady wychodzę 
na oświetlony słońcem 
dziedziniec.
Ponieważ to jest pierwsza 
międzynarodowa edycja Szkoły 
Wiedźminów organizowana 
przez Agencję Artystyczno-
Eventową „5 Żywiołów”, 
wszystkie zajęcia odbywają się 

w języku angielskim, tak samo komendy. 
W palatium, w różnych salach jestem świadkiem: 

rozgrzewki przed treningiem szermierki, zajęć z 
alchemii (gdzie robi się między innymi petardy) i 
nauki znaków (oczywiście magicznych). Wszędzie 
nadzór sprawuje Jodok z Kowiru. Wysoki i wysmukły 
wiedźmin z twarzą pooraną doświadczeniem. 
Rozgrzewka jest konieczna w celu zminimalizowania 
kontuzji. Niestety nie da się ich uniknąć. W trakcie 
nocnej eskapady jedna z uczestniczek na tyle 
poważnie zwichnęła kolano, że karetką odwieziono 
ją do Legnicy. Wytrzymała tam tylko trzy godziny i 
o 4 rano, na własną prośbę, była już z powrotem w 
wiedźmińskim siedliszczu. 

Na koniec wchodzimy do małej salki na parterze 

„Porzućcie wszelką nadzieję, 
wy, którzy tu wchodzicie”

Fot. Piotr Müler

Fot. Hana Maturova

Fot. Hana Maturova

Wilkołak

Igni
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– to centrum dowodzenia Larpem. W kącie, obok 
Elfki albo upiora siedzi młoda sylfida ubrana od 
pasa w górę jedynie w kamizelkę ze skóry królika. 
Ciągle wchodzą i wychodzą słudzy i mistrzowie. 
Tu odpoczywają organizatorzy i aktorzy. Tu można 
skorzystać z laptopa, napić się kawy, czy herbaty. 
Tu wreszcie, Bolko – teraz już Dastin Wawrzyniak, 
właściciel Agencji „5 żywiołów” – zdradza mi 
niektóre sekrety. 

Każdy wiedźmin używa eliksirów. Taki np. eliksir 
Kota sprawia, że człowiek widzi w ciemności. Po 
wypiciu tej mikstury adepci rzeczywiście widzą 
zmienione kolory w całym zamku. Efekt osiągany 
jest przez reduktory UV, które w specjalny sposób 
odbijają światło. Inne to eliksir zdrowia Jaskółka 
i Złota Wilga na trucizny. Wszystkie mikstury to 
bezpieczna mieszanina alkoholu, czosnku i różnych 
innych składników. Są gorzkie i ohydne w smaku. 

Ten Larp (z angielskiego: live action role-playing) 
wprowadzający w prawdziwe życie światy z gier 
komputerowych, przeznaczony jest tylko dla 
pełnoletnich graczy. Gra zaczyna się od warsztatów 
wprowadzających w jej reguły, choćby takich: jak 
szukać w zamku zaginionych dokumentów. Potem 
wchodzi mistrz Harlaw z Temerii i „stawia wszystkich 
do pionu - a raczej poziomu, jako pierwszy rzucając 
ich na glebę”. W fabułę wplecione są różne wątki, 
które różnie mogą się potoczyć. Jeden z nich 
to: w piątek o 14.00 wychodzą z lasu Elfy. Chcą 
jedzenia, ale potem chcą już broni, dać czy nie 
dać? Scenariusz przewiduje różne konsekwencje 
tych decyzji. Po przyjęciu przez Dastina raportu 
o kłopotach ze światłem i ich zażegnaniu, 
wychodzimy z azylu i na dziedziniec wychodzę już 
z Bolkiem. 

Mijając wielki orbitron stojący na dziedzińcu, 
a służący do ćwiczeń uników i treningu zwinności, 
przez maleńką furtę w murach znaleźliśmy się  
poza nimi. Właśnie tam odbywała się praktyczna 
nauka znaków. Rząd adeptów wykonuje polecenia 
mistrza: „Dłoń kierować równo i pewnie, w 
ostatnim pchnięciu mówicie: Igni!”. Grupa 

podzielona jest na dwie drużyny. Ustawia się 
pierwszy szereg. Wszystko nadzoruje Jodok z Kowiru, 
a przygląda się Wielki Mistrz Swar z Novigradu. Stoi 
spokojnie, jakby nie zdawał sobie sprawy 
z czekającego go procesu. 
A przecież wszyscy wiedzą, że jego mottem jest 
– „To ja jestem prawem”. Drużyna rzuca czar. 10 
metrów przed nimi wybucha płomień ognia, a 
ogromny pierścień dymu leci w górę. Nie mogę 
uwierzyć! Nigdzie nie widać pirotechników, nikt 
niczym nie rzucał – czysta 
magia! To musi robić wrażenie. 
Tak samo przy nauce znaku 
Aard – potraktowany nim z 5 
metrów wolnostojący manekin 
zachwiał się, upadł albo 
wyskoczył w górę, wszystko 
zależało od zaangażowania 
się poszczególnych adeptów 
stawających naprzeciw niego. 

Wśród obserwujących widzę 
kobietę z nogą w gipsie. To 
Dragon Lady. Dziewczyna, która 
zna się na smokach. Podchodzę 
do niej. Moja czapka musi robić 
wrażenie, bo obrzuca mnie 

życzliwym spojrzeniem i 
mówi ściszonym głosem, 
wskazując na wiedźminkę 
z dużą blizną na twarzy: 
„Zwą ją Ruta - mistrzyni, 
jest bezwzględna 
i okrutna, ale 
sprawiedliwa. Lepiej nie 
wchodzić jej w drogę.” 
Kiwnąłem głową. Nie 
wspomniałem, że przed 
chwilą w „kanciapie 
obsługi” zrobiłem jej 
zdjęcie z profilu. To już 
koniec, myślę schodząc 

w dół w kierunku bramy, za którą zaparkowałem 
swoją Mazdę. Jeszcze tylko rzut oka na gniazdo 
ghuli. „What do You looking for?” słyszę i widzę za 
sobą szereg tarcz strzelniczych, a przed nimi stoi sam 
mistrz Aron ze Skellige. Grzecznie się przedstawiam 
jako Yaromir z Goldbergu. „Jestem mistrzem 
kaletnictwa, to moja robota.” – z dumą klepie się 
po swojej skórzanej zbroi – „Ponadto uwielbiam 
skórować króliki, kilka z nich dojrzewa niedaleko. 
Zapraszam na poczęstunek.” Mówi, wskazując na 
ruiny zamkowego browaru. W międzyczasie swój 
trening rozpoczyna przy nas Dagmar z Aldersbergu, 
najcichszy i najspokojniejszy z mistrzów. Wykłada 
łucznictwo i survial. Posyła strzałę za strzałą w sam 
środek tarczy. Daję się wciągnąć w grę i idę po 
wskazane pożywienie. Mimo że jest środek dnia, 
czuję ogromny strach i adrenalinę w żyłach. Ruiny 
są dwadzieścia metrów od gniazda ghuli. Zaglądam 
do środka. Na środku ruin płonie ognisko ogrodzone 
polnymi kamieniami, od których bije żar. Nad 
ogniskiem, nabity na patyk smaży się królik, trzy inne 
tuszki królicze są zawieszone na kiju i ociekają z krwi 
w otworze okiennym. Z niedowierzaniem patrzę na 
to wszystko, gdy znikąd pojawia się mistrz Harlaw, 
lecz zamiast rzucić mnie „na glebę”, proponuje 
królika z rusztu. Sam sięga po patyk z nabitym 
zwierzęciem i łakomie odgryza kawałek. Po mojej 
łagodnej odmowie sięga za kamienną ławę i wyciąga 
solidną porcję eliksiru z Daniela i rozlewa do fiolek. 
Po raz kolejny mogę skorzystać z dobrodziejstw faktu 
pokonania ghuli. Ciekawe, czy pięciu adeptów, którzy 
brali udział w tej niebezpiecznej misji, pomyślało o 
powrocie na miejsce akcji i zebraniu jej artefaktów/
owoców?    

Yaromira - szpiega z Goldbergu 
oprowadzał Dastin Wawrzyniak, 
organizator i koordynator projektu, 
ale również zamkowy sługa Bolko, 
demon z magicznymi klejnotami i 
wilkołak. Za co mu bardzo dziękuję.
Z maski wilkołaka i całej 
charakteryzacji Larpa: makijażu, 
ran, blizn, ghula, uszu Elfów i 
brody klucznika (być może?), 
dumna jest ich twórczyni - Barbara 
Wilczek. Młoda i przesympatyczna 
właścicielka „Monster Atelier” 
w Głogówku. 

Nieprzypadkowo Zamek 
Grodziec stał się areną wydarzeń 

związanych z sagą wiedźmińską. W 2001 roku, 
podczas kręcenia serialu i filmu na podstawie 
twórczości Andrzeja Sapkowskiego, zamek pełnił 
rolę świątyni Melitele – rolę jej głównej kapłanki 
odgrywała wtedy Anna Dymna, a rolę wiedźmina 
Geralta - Michał Żebrowski. Muzykę skomponował 
Grzegorz Ciechowski. 

I ja tam byłem, lecz królików nie jadłem 
i eliksirów nie piłem…

Jarosław Jańta

1. Wspomnienia gracza Roberta Purchese opublikowane 
na http://www.eurogamer.net/articles/2016-04-08-my-
gruelling-weekend-at-witcher-school. (Tłumaczenie własne).

Fot. Tomas Felcman

Fot. Piotr Müler

Fot. Hana Maturova 

Fot. Hana Maturova 
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W dniach 04-15.04.2016 w całym kraju odbyły 
się wydarzenia związane z Europejskimi 

Dniami Pracodawcy, których celem było wspieranie 
współpracy między pracodawcami a urzędami 
pracy w państwach członkowskich. W ramach tej 
inicjatywy w piątek, 8 kwietnia 2016 r. odbyły się Targi 
Pracy, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Złotoryi pod patronatem honorowym Starosty 
Złotoryjskiego. Wydarzenia tego typu należą do 
najpopularniejszych form rekrutacji stosowanych 
przez pracodawców i agencje zatrudnienia w Europie. 
To też świetna okazja dla osób, które poszukują 
nowego zatrudnienia, by spotkać przedstawicieli 
i poznać ofertę wielu firm jednocześnie. Osoby 
zainteresowane przekwalifikowaniem mogą w ich 
trakcie zorientować się, co ma im do zaoferowania 
rynek szkoleń i edukacji. Nie inaczej było w Domu 
Spotkań i Integracji Społecznej w Złotoryi.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Starosta 
Powiatu Złotoryjskiego Ryszard Raszkiewicz, a o celach 
organizacji tego przedsięwzięcia powiedział dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy – Krzysztof Frankowski. 
Swoją ofertę zaprezentowało tu 47 wystawców, w 
tym aż 33 pracodawców. Oprócz ofert zatrudnienia 
i wspomnianych już propozycji z zakresu edukacji i 
szkoleń, osoby, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, 
mogły skorzystać z porad z zakresu: prawa pracy, 
przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego oraz 

poznać oferty zagraniczne dystrybuowane w ramach 
sieci EURES. Na stoiskach Powiatowego Urzędu 
Pracy pracownicy tej instytucji pomagali klientom 
m. in. napisać podstawowe dokumenty, takie jak list 
motywacyjny czy CV. Dzięki temu nawet w ostatniej 
chwili osoby zainteresowane mogły poprawić swoje 
aplikacje i złożyć je u wybranych pracodawców.

Należy podkreślić, że dzięki temu, iż na targach 
reprezentowani byli bardzo różni wystawcy: 
pracodawcy, agencje zatrudnienia i firmy szkoleniowe, 
propozycja skierowana do odwiedzających była 
szeroka i różnorodna. Pracodawcy poszukiwali między 
innymi: pracowników produkcyjnych, mechaników, 
operatorów sprzętu ciężkiego, kontrolerów jakości, 
przedstawicieli handlowych czy dekarzy. Pojawiły 
się też oferty na kierownika działu personalnego, 
mistrza produkcji i specjalisty ds. logistyki. Wszystkich 
ofert pracy było blisko 400. Co ważne, wśród nich 
znajdowały się też te, skierowane do osób dopiero 
zaczynających swoją karierę oraz poszukujących 
możliwości odbycia praktyk. 

Wszystkie stoiska cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Największym zaś to, które 
prowadził nowy na naszym terenie inwestor, czyli 
firma BORGERS, która przygotowuje się do rozpoczęcia 
dużej inwestycji w Złotoryi w obszarze Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wiele osób było też 
zainteresowanych podjęciem pracy za granicą. Agencje 

zatrudnienia poszukiwały kandydatów m. in. do pracy 
w charakterze opiekunki lub do prac pomocniczych i 
prostych, takich jak np. pomoc kuchenna. Najwięcej 
takich ofert dotyczyło wyjazdów do Anglii i Niemiec. 
Mogli znaleźć też coś dla siebie marzący o karierze w 
służbach mundurowych - tu interesującą propozycję 
miała Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi i 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu oraz w 
administracji publicznej, gdzie kandydatów poszukiwał 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Konkretną propozycję zatrudnieniową miała 
m.in. firma RHENUS LOGISTICS, która potrzebuje 
bardzo dużej liczby pracowników do powstającego 
właśnie centrum logistycznego w Bolesławcu. Jak 
poinformowali nas przedstawiciele tej firmy, są otwarci 
na pracowników ze Złotoryi i planują uruchomić 
specjalnie dla nich transport zakładowy.
Należy wreszcie podkreślić bardzo profesjonalne 
podejście do tej imprezy przez wystawców. Wszystkie 
stoiska czymś się wyróżniały, każdy chciał przyciągnąć 
najlepszych kandydatów. Na przykład Zamek Grodziec 
wspierał zespół ludowy, producent bombek VITBIS 
prezentował, jak powstają jego wyroby, a chętni mogli 
spróbować swoich sił w ozdabianiu bombek, SALA 
BANKIETOWA prowadziła rozmowy przy pięknie 
(wręcz bankietowo) nakrytym stole, zagraniczny 
charakter swojej oferty podkreślała walizką ustawioną 
przy stoisku PROMEDICA24, po sali wędrował z 
ulotkami żółto-niebieski ludek ŻAK, stoisko Sieper 
SIKU zdobiły samochodziki, duże zainteresowanie 
budził też pojazd z baterią słoneczną. Dzięki takiemu 
przygotowaniu stoisk firmy mogły opowiedzieć o sobie 
w niekonwencjonalny sposób i zostać zapamiętane 
przez odwiedzających. Najważniejsze jednak były 
prowadzone w życzliwym, acz profesjonalnym tonie 
rozmowy z potencjalnymi kandydatami. 

W zgodnej opinii targi były bardzo udane. 
Odwiedziło je około tysiąca osób. Wystawcy 
zadeklarowali chęć udziału w kolejnej edycji. Mamy 
więc nadzieję, że impreza ta wpisze się na stałe w 
kalendarz wydarzeń tego typu realizowanych w 
województwie dolnośląskim.
Główny Organizator Targów Pracy, Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotoryi, pragnie serdecznie podziękować 
wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, którzy tak 
licznie odwiedzili to wydarzenie oraz wystawcom- za 
wysiłek włożony w profesjonalne przygotowanie 
stoisk i pełne zaangażowanie w rozmowy z 
przybyłymi. Dziękujemy również za współpracę przy 
organizacji targów naszym partnerom: Urzędowi 
Miasta w Złotoryi, Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w Złotoryi, Zespołowi Szkół Zawodowych 
im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi, Firmie 
Wojcieszowianka, Firmie Anny i Grzegorza Baranów, 
Przedsiębiorstwu Gastronomiczno-Hotelowemu „Przy 
Miłej” i Złotoryjskiemu Klubowi Fotograficznemu, który 
wykonał reportaż zdjęciowy.
Pełną listę wystawców oraz galerię zdjęć można znaleźć 
na stronie internetowej urzędu: www.pup.zlotoryja.
pl i profilu społecznościowym www.facebook.com/
ZlotoryjaCAZ

Do zobaczenia za rok!
Joanna Konieczna i Anna Sarczyńska

Potarguj się o pracę, 
czyli Targi Pracy w Złotoryi 

Fot. Andrzej Cukrowski
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Nazywam 
się Corina z 

Hashwood. Jestem 
córką zamożnego 
wieśniaka. Ale nie pasuję ani do swojej 
wsi, ani do ludzi tam mieszkających. 
Wychodzenie za mąż i rodzenie dzieci 
to niekoniecznie coś, co mnie pociąga. 
A i tak mnie nikt nie lubił. Tatko był zamożny, więc 
lecieli na mój posag. Matka już mocno cisnęła, żebym 
wybrała sobie męża. A ja nie chciałam. Uciekałam do 
lasu, który zawsze mnie uspokajał. I właśnie podczas 
jednego ze spacerów zobaczyłam złotego smoka 
i muszę go odnaleźć, bo wiem, że na mnie czeka. 
Tylko nie wiem jak? Pytałam czarodziejów, ale mnie 
zbywali śmiechem. Bo smoków jest bardzo mało, nikt 
nie widział żadnego od stu lat, a złoty jest po prostu 
legendą. jednak ja wiem, co widziałam i wiem, że 
to jest moje przeznaczenie - odnaleźć go. W końcu 
przypadkiem usłyszałam o wiedźminach i mnie 
olśniło. Wiedźmini zabijają potwory. Więc muszą o 
nich wiedzieć. Czyli o smokach też będą wiedzieli. W 
Szkole Wiedźminów miałam zdobyć jak najwięcej 
wiadomości o smokach.

Naprawdę nazywam się Anna Małgorzata 
Kopka, od 11 lat (w sierpniu będzie 12) mieszkam w 
Sheffield, Yorkshire, UK. Pracuję jako kierownik ds. 
projektów (project manager) w jednej z większych 
światowych korporacji, zajmujących się systemami 

informatycznymi. Moja postać była 
napisana specjalnie pode mnie. Bartek 
Zioło, jeden ze współtwórców scenariusza i 
autor wszystkich postaci, ze względu na to, 
że już się znaliśmy miał ułatwione zadanie. 
Sprawił, że jak przeczytałam postać, to się 
popłakałam. Wykazał się niesamowitą 
intuicją i bardzo trafnie mnie opisał (nawet 
rzeczy, o których nie wiedział, bo nigdy nie 
były tematem naszych rozważań). Mamy 
do dyspozycji kostiumy, broń, nocleg, 
wyżywienie, warsztaty przygotowujące do 
gry.

Corina miała dwie różne drogi: albo 
się dostosować i robić wszystko, żeby być 
najlepszą, albo uznać, że nie, że to nie dla 
mnie i tak mi się nie uda i lepiej już wyjść za 
mąż. Nie będę ukrywać, że ta dwoistość to 
mój typowy codzienny problem. I tak samo 
jak w Szkole, wybieram z reguły w życiu: 
zacisnąć zęby i robić swoje.

Szkoła zaczęła się w czwartek w nocy 
i trwała bez przerwy, aż do soboty w 
nocy. Dla mnie sobota była trochę inna, 
bo ja już byłam z gipsem. W sobotę było 
ogłoszenie i wykonanie kary dla Klucznika, 
za wypuszczenie wilkołaka pierwszej nocy. 
Karą było 20 batów i tę karę wzięli na siebie 
adepci, co bardzo wzruszyło Klucznika. Była 
też wyprawa do lochów i wywoływanie 
ducha zabitej Baronowej, żeby usłyszeć 
jej zeznania odnośnie zdobycia zamku. 
Na Zgromadzeniu Wiedźminów, na 

którym sądziliśmy Wielkiego Mistrza Svara i Mistrza 
Meinarda za morderstwo, ukaraliśmy ich wygnaniem. 
Ściągaliśmy też klątwę z księżniczki. Nie udało się jej 
ściągnąć, tylko wstrzymać.

Co działo się w nocy? W czasie pierwszej nocy z 
czwartku na piątek, polowaliśmy na wilkołaka. W nocy 
z piątku na sobotę są wstępne próby – polowanie 
na ghule, walka z demonem, walka z upiorami. No i 
w czasie ostatniej nocy są Próby – walka z utopcem, 
robienie eliksirów na szybko, po ciemku, żeby uzdrowić 
kolegę postrzelonego zatrutą strzałą, sprawdzian z 
wiedzy o potworach. Potem strzelanie z łuków, znaki, 
walka na miecze i Próba Traw. Na nią każdy wchodzi 
indywidualnie i jest ona inna dla każdego. Potem, 
jak się przeżyje Próbę Traw, wychodzi się wprost na 
Klucznika, który ściska i prowadzi do Sali, witając 
nowego Wiedźmina.

W Wiedźmińskiej Szkole nauczyłam się bardzo 
wstępnie władania mieczem, trochę lepiej strzelania 
z łuku, rozpalania ogniska przy pomocy krzesiwa, 
nitowania skóry i robienia pasków i sakiewek. Jestem 
trochę starsza niż większość graczy, więc rozstrzygania 
dylematów moralnych nauczyło mnie życie, ale wiem, 
że kilka osób zmieniło swój sposób postrzegania świata 
po grze.

Jak to było z Elfami? Znaleźliśmy je w lesie, na 
zamkowym wzgórzu. Jeden mężczyzna był ranny, dwie 
kobiety były wyczerpane i głodne. Kobiety prosiły o 
pomoc dla rannego. Pomoc została udzielona, ranny 
opatrzony, potraktowany eliksirem na leczenie. Dostały 
jedzenie i wodę, i… zostały poproszone o opuszczenie 
zamku. Trochę opornie im to szło, co przyciągnęło 
uwagę innych mistrzów. Skończyło się tragedią, bo 
jedna z mistrzyń, zabiła rannego Elfa. Pozostałe Elfki 
rzuciły się na nią, ale zostały obezwładnione. Zakuto je 
w dyby i obrzucono pomidorami. Po oswobodzeniu 
z dyb, rzuciły się na mistrzów. Jedna została zabita na 
miejscu, druga powieszona.

Co jedliśmy w trakcie Gry? W sierpniu (2015r. 
red.) było jajo wiverny (strusie). Jajek nie jadam, 
więc spasowałam. Teraz jedli pieczonego królika. Nie 
załapałam się na niego – żal, bo uwielbiam. Ale ze 
względu na kontuzję miałam problemy z dojściem na 
miejsce zajęć. Wypadek się zdarzył podczas nocnego 
rajdu. Ominęła mnie walka z Demonem i z upiorami 

Dragon Lady, czyli Grodziec 

(to akurat zaliczyłam pozytywnie w czasie pierwszego 
wiedźmina). Ominęła mnie też lekcja survivalu, lekcja 
fechtunku i zajęcia z wiedzy o potworach. Przy czym, 
o smokach i tak się dowiedziałam, z prywatnych zajęć 
z Mistrzem Meinardem. Każdą inną lekcję i końcowe 
próby przeszłam.

Na Grodźcu byłam trzy razy. I jak za drugim i 
trzecim razem widziałam na horyzoncie górę zamkową 
i zamek, to się uśmiechałam. Jest to niesamowicie 
klimatyczne miejsce. Nie ukrywam, że mogłoby być 
cieplejsze, ot choćby okna bardziej szczelne, ale zawsze 
są eliksiry i mistrzyni Issa, która wraz z mistrzem Kotem 
lub mistrzem Uwe zadba, żebyśmy byli spoceni, bez 
względu na temperaturę.

Największe wrażenie na mnie i wiem, że na 
innych też, sprawia to, jak gra jest przygotowana. 
Tu nie jest nic zostawione przypadkowi, wszystko 
jest przygotowane, nawet jeżeli ktoś już ma dosyć 
gry i o tym nie powie, jest to zauważone przez NPC i 
organizatorów, i od razu rozwiązywane (grając dalej). 
Każda postać jest dopracowana, zostawiając jednak 
graczowi duże pole do interpretacji. Scenografia, 
efekty, poświęcenie NPC-ów... Rozmawiałam 
ze znajomymi, którzy grają w UK w LARP-y, ani 
razu nie spotkali się z takim przygotowaniem. 
Potwierdził to zresztą jeden z graczy w marcu, który 
jest „larpowcem” od 12 lat, na tak przygotowanej 
grze jeszcze nie był! Jak do tego dodasz życzliwość, 
niesamowitą energię, chęć pomocy, przyjacielskość i 
dobro tych ludzi – będziesz wiedział, co robi wrażenie. 
Ekipa i organizacja. To się udziela graczom i dlatego 
wychodzi z tego tak niesamowite przeżycie. 

Dlaczego Grodziec? Bo ma klimat. To jest 
średniowieczny zamek, z wieżami, salami, wąskimi 
korytarzykami. Ma kilka dziedzińców, ruiny... Jest w 
lesie, na wzgórzu, wystarczająco daleko, żeby móc się 
odciąć od cywilizacji. Jest po prostu wiedźmińskim 
siedliszczem bez konieczności dużych przeróbek i 
prac przygotowawczych. A Sylwester tutaj! Mam 
naprawdę nadzieję, że Dastin zrobi z tego nową 
świecko-wiedźmińską tradycję. Ostatnio były tańce, 
było jedzenie, były turnieje, lekcje szermierki, walki, gry 
planszowe, karciane... W sumie trzy dni przewspaniałej 
imprezy, gdzie każdy, bez względu na zainteresowania, 
miał co robić i jak się bawić. Śpiewanie przy kominku, 
zimne grzane wino, orki z Majorki i Belgijka. To 
mam ciągle przed oczami i za tym tęsknię. A że 
zimno – jestem w końcu wiedźminem! Wytrzymam! 
Wiedźmin jest chyba jedną z nielicznych gier, gdzie 
siniaki, kontuzje i zmęczenie są ciągle wliczane do 
kategorii. Świetna impreza!

Jakich ciekawych ludzi poznałam? Ojej, nie masz 
łatwiejszych pytań?! Każda z osób, jakie poznałam 
na LARPie jest niesamowicie fascynująca. Więc jest 
pilotka wycieczek i cosplayerzy, i wojskowi (z trzech 
różnych armii – USA Marines, RAF i WP), i muzycy, i 
aktorzy, tłumacze, pisarze, studenci najróżniejszych 
kierunków (medycyna, inżynieria, prawo), jest 
ornitolog oraz technik kryminalny. To jest wielki tygiel 
osobowości i wiedzy. A skąd są? Z całej Polski, ze 
Stanów Zjednoczonych, z Rosji, z Czech, Szwajcarii, 
Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Słowacji…

Skąd pochodzi mój pseudonim Dragon Lady? 
Przyjaciele w Anglii mnie tak ochrzcili, ze względu na 
moją fascynację smokami. Nawet, na ramieniu, mam 
tatuaż śpiącej smoczycy. Do tego jestem porywcza. Jak 
coś robię, to wkładam w to całą siebie, jestem lojalna, 
zawzięta, uparta, nie uznaję półśródków – wypisz 
wymaluj smok. Zamiłowanie do błyskotek i gadów też 
się dołożyło.

Moim ulubionym gatunkiem literackim od zawsze 
były bajki i baśnie. Jakoś łatwiej mi się przechodziło 
przez szarą rzeczywistość, z wiarą w magię i w to, że 
dobro zawsze zwycięży zło. Fantasy może nie jest tak 
biało-czarne, a z pewnością taki nie jest Wiedźmin, ale 
tu też jest magia i zło jest łatwo identyfikowalne. No i 
walczy się ze złem. Może już nie zawsze się wygrywa, 
ale przynajmniej się walczy. To pomaga mi na co dzień. 
Poza tym literatura fantasy ma zwyczaj opisywać 
poważne problemy nowoczesnego świata, pozwalając 
wierzyć, że my, tak jak bohaterowie książek, też sobie 
poradzimy. Oni mają magię, smoki, jednorożce, więc 
jest im łatwiej, ale my mamy technologię i wiarę.

Na pytania Jarosława Jańty odpowiadała 
Anna Małgorzata Kopka
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Tego, jak cennym darem jest 
krew, nie trzeba chyba nikomu 

tłumaczyć. Najwspanialszą formą 
bezinteresownej pomocy drugiemu 
człowiekowi może być właśnie 
oddanie krwi. Dlatego w całej Polsce, 
oprócz honorowego krwiodawstwa, 
odbywają się liczne akcje oddawania 
krwi, w których uczestniczą 
przeważnie uczniowie szkół średnich. 

Taka akcja, pod nazwą 
Krwionośni, już po raz siódmy, odbyła 
się 31.03.br. na terenie Zespołu 
Szkół Zawodowych w Złotoryi. W 
tym roku gotowość do oddania krwi 
zgłosiło 60 młodych osób, z których 
29 zostało dopuszczonych do akcji, 
bo spełniło wymogi, tj. ukończone 
18 lat, odpowiednia waga ciała, 
odpowiedni poziom hemoglobiny, 
brak kolczyków i tatuaży, idealny stan 
zdrowia (bez infekcji wirusowych). 
Każda osoba oddała 450 ml tego 
cennego daru życia, co dało łączną 
ilość 13,5 l. Wśród tegorocznych 
dawców znalazło się 13 dziewcząt 
i 16 chłopców – byli to uczniowie 
Zespołu Szkół Zawodowych oraz 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 
Koordynatorką akcji była pani 
Monika Kołodziejska – pedagog 
w ZSZ, wspierały ją panie Dorota 
Radwańska – Mazur - pedagog z 
ZSzO, Jana Kałuża – pielęgniarka 
szkolna i opiekunka młodzieży z 
ogólniaka oraz Anna Poniatowska – 
pielęgniarka szkolna w ZSZ. Obecni 
byli również pracownicy RCKiK 
w Legnicy. Rejestracja chętnych 
i cała akcja odbywały się w sali 
gimnastycznej szkoły, gdzie oprócz 
pani pielęgniarki z RCKiK w Legnicy, 
zgłoszenia chętnych do udziału w 
akcji przyjmowały wolontariuszki: 
uczennice klas drugich technikum 
hotelarskiego i technikum 
logistycznego - usprawniając swoją 
pomocą ten żmudny proces. Sama 
akcja trwała prawie 4 godziny.

Poprosiłam koordynatorkę tego 
przedsięwzięcia o opowiedzenie o 
jego początkach i założeniach.

Monika, powiedz, dlaczego 
akcja „Krwionośnych” odbywała się 
właśnie w naszej szkole?
Żeby się w ogóle taka akcja odbyła, 
musi być zgłoszonych w jednej 
placówce 50 osób. Młodzież 
zapisywała się w LO i u nas, i my ten 
wymóg spełniliśmy.

Wiem, że zajmujesz się tą akcją 
już od dawna. Jakie były jej początki 
w naszej szkole?
Tak, działam już od siedmiu lat. 
A początki były takie, że do naszej 
szkoły przed laty zgłosiła się 
pani Beata Kozłowska, wówczas 
kierowniczka RCKiK w Legnicy. 
Zaproponowała mi zorganizowanie 
akcji u nas. Pracowałam wtedy 
jako wychowawca w świetlicy 
szkolnej i wraz z uczniami liceum 
wojskowego organizowałam 
pokazy akcji ratowniczych podczas 
symulacji wypadku samochodowego 
z udziałem służb mundurowych. 
Pomyślałam, że dopełnieniem moich 
działań mogłaby być akcja oddawania 
krwi, tak potrzebnej zwłaszcza przy 
wypadkach. Byłby to też piękny gest 
ze strony naszej młodzieży. Podjęłam 
się tego, przystąpiliśmy z uczniami do 
akcji i w grudniu zrobiliśmy prezent 
mikołajkowy dla potrzebujących krwi.

Na początku chętnych było 100 
osób, krew oddało 89. Każda taka 
akcja poprzedzana była cyklem 
spotkań uczniów z przedstawicielami 
służb medycznych, pielęgniarką 
szkolną, przedstawicielami Stacji 
Krwiodawstwa w Legnicy oraz 
Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Złotoryi. 
Odbywały się prelekcje, 
których celem było przekazanie 
zainteresowanym niezbędnych 
informacji na temat krwiodawstwa 
oraz zachęcenie młodzieży, by 
oddawała krew. Uatrakcyjnieniem 
tych spotkań były organizowane przez 
prowadzących quizy z nagrodami 
- koszulkami promującymi akcję. 

Zainteresowanie młodzieży okazało 
się tak duże, że nawet utworzył się 
w szkole wolontariat. Uczniowie nie 
tylko chętnie oddawali krew, ale też 
pomagali przy organizacji.

Czego dowiadywała się młodzież 
podczas tych prelekcji? 
Na przykład tego, że krew ma 
termin wartości 42 dni, najbardziej 
poszukiwana jest grupa Rh – 
(ujemna), bo tylko 15% osób w Polsce 
ma taką; że mężczyźni mogą oddać 

krew 6 razy w roku a kobiety – 4 razy; 
że tuż przed oddaniem krwi trzeba 
poddać się określonym procedurom 
medycznym. I wiele innych ważnych 
rzeczy. Jeszcze to, że istnieją ulgi 
dla honorowych krwiodawców – 
można na przykład odliczyć sobie 
od przychodu lub dochodu wartość 
przekazanej w roku podatkowym tzw. 
darowizny na cele krwiodawstwa.

A czy ty też oddajesz krew?
Niestety nie. Chciałam, ale nie 

spełniałam wymogów, mam niski 
poziom hemoglobiny.

Jak oceniasz przebieg tegorocznej 
akcji?
Przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. 
Jednak muszę powiedzieć, że w 
porównaniu do lat ubiegłych maleje 
liczba młodych krwiodawców. I nie 
dlatego, że spada zainteresowanie 
akcją – wręcz przeciwnie – mamy 
sporo pionierów, którzy oddają 
krew systematycznie, a i nowych 
krwiodawców też przybywa. To 
taki paradoks wynikający z niżu 
demograficznego, po prostu 
mamy mniej młodzieży w szkole 
i to się odbija na liczebności osób 
zainteresowanych akcją.

Czy poświęcenie naszej młodzieży 
i twoje zaangażowanie zostało 
jakoś zauważone przez instytucje 
krwiodawstwa?
Nie robimy tego po to, by nas 
zauważano, raczej z potrzeby serca, 
chęci bycia pożytecznym. Zresztą, 
nigdy nie wiadomo, czy nam ta krew 
nie będzie potrzebna. Ale skoro padło 
już to pytanie to mogę się pochwalić. 
Nasze działania rzeczywiście 
wychodzą poza szkołę. Są 
wolontariusze, którzy przeprowadzają 
podobne akcje na terenie miasta. 
I za jedną z nich w imieniu dyrektora 
naszej szkoły miałam zaszczyt 
odebrać list gratulacyjny wraz z 
medalem podczas uroczystości, która 
odbyła się 24.11.2015 roku w Sali 
Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu. W imieniu marszałka 
województwa dolnośląskiego 

dyplomy i 
medale wręczał 
przedstawicielom 
poszczególnych 
placówek pan 
Kazimierz 
Dworak, 
dyrektor RCKiK 
we Wrocławiu. 
W treści listu 
gratulacyjnego, 
oprócz 
podziękowań, 
które otrzymał 
dyrektor szkoły 
– pan Jan 
Kotylak - widniały 
następujące 
słowa: 

Dyrektor regionalnego centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. prof. dra hab. Tadeusza 
Dorobiasza we Wrocławiu z wielką 
przyjemnością i zaszczytem nadaje 
szkole tytuł ,,Zasłużony dla RCKiK we 
Wrocławiu”.

Jestem wdzięczna wszystkim 
osobom, które na przestrzeni kilku lat 
w jakikolwiek sposób uczestniczyły 
w naszej akcji i przyczyniły się do 
otrzymania przez szkołę tego tytułu 
i medalu: dyrekcji i nauczycielom 
– za wyrozumiałość i zgodę na 
organizowanie akcji w czasie trwania 
lekcji, pani pielęgniarce (Annie 
Poniatowskiej) – za przejęcie części 
obowiązków medycznych i znaczne 
usprawnienie procesu kwalifikacji 
potencjalnych krwiodawców, 
uczniom ZSZ – dziś już honorowym 
krwiodawcom - za liczny udział w 
akcjach oraz bezinteresowność i 
ofiarność okazaną poprzez dzielenie 
się z innymi tym darem życia, 

wolontariuszom – za wspaniałą 
postawę i nieustanną gotowość 
do pracy przy organizacji i w 
czasie trwania akcji, pracownikom 

Bra te r s two  k rw i

obsługi szkoły – za przygotowanie 
tzw. ,,zaplecza technicznego” 
i nieocenioną pomoc podczas 
instalowania się ekipy w miejscu akcji. 
To wszystko było możliwe, dzięki 
pełnemu zaangażowaniu setek ludzi 
dobrej woli, którzy przez te kilka lat 
w różny sposób włączyli się w akcję 
,,Krwionośni”. 

Jedną z wolontariuszek, wiodącą 
prym w większości przedsięwzięć, 
a przede wszystkim całym sercem 
angażującą się w akcję Krwionośni, 
jest Agnieszka Ardeli, uczennica III 
klasy technikum ekonomicznego w 
naszej szkole:

Agnieszko, jak zaczęła się twoja 
przygoda z wolontariatem? 
Już od I klasy gimnazjum pomagam 
ludziom. W szkole dowiedziałam 
się, że są akcje zbierania żywności 
w sklepach, zainteresowałam 
się taką działalnością i zaczęłam 
czerpać z tego wiele przyjemności. 
Pomyślałam, że może to być fajny 
sposób na spędzanie wolnego czasu. 
Takie połączenie przyjemnego z 
pożytecznym.

W jakich akcjach już 
uczestniczyłaś? 
Nie pamiętam wszystkich, bo było 
ich bardzo dużo, ale wspomnę o 
tych najważniejszych dla mnie. Tak 
już na poważnie zaczęłam działać 
w stowarzyszeniu NASZE RIO, 
gdzie organizowaliśmy m.in. Noc 
w Muzeum czy Dzień Życzliwości. 
Pomagaliśmy obstawiać różne 
imprezy w naszym mieście, takie 
jak np. Bieg Wulkanów.  Później 
wpadliśmy na pomysł, aby utworzyć 
Złotoryjskie Centrum Wolontariatu, 

gdzie szkoliłam jako trener nowych 
wolontariuszy. Współorganizowałam 
akcje charytatywne na terenie 
Złotoryi, takie jak: Bańkogranie, 
Indiogranie, Hawajogranie czy 
Extrimgranie, podczas których 
zbieraliśmy pieniądze dla 
niepełnosprawnych i chorych 
dzieciaczków z naszego miasta i 
okolic. Organizowaliśmy też na hali 
sportowej Charytatywny Maraton 
Zumby dla pogorzelców z Rokitnicy. 
Jako wolontariuszka uczestniczyłam 
również w Biegu Wulkanów, Street 
Dance Academy. 

W 2013 r. zaczęłam, dzięki 
poznaniu wielu wspaniałych ludzi, 
pracę jako animator dla dzieci w 
Fabryce Urodzin. W sierpniu 2014 
roku na 10 dni wyjechałam na 
wolontariat do Zakopanego, gdzie 
odbywały się Europejskie Targi 
Regionalne. Uczestniczyłam też jako 
wolontariuszka w takich akcjach, jak 
Szlachetna Paczka, sprzątanie świata, 
malowanie szlaku. Byłam również 
producentem filmu „Opowieść 
złotoryjska”. Wspomnę jeszcze o 
obsłudze na Zlocie Ewy Farnej i akcji 
WOŚP.

To rzeczywiście imponujący 
dorobek! Twoja aktywność jest 
zadziwiająca!
Jestem mocno zafiksowana tym, 
by pomagać jeszcze więcej i 
jeszcze więcej! To daje tyle radości, 
satysfakcji i przepiękną nagrodą 
jest uśmiech na twarzach rodziców 
dzieciaczków, który wyraża 
WSZYSTKO - jak bardzo są nam 
wdzięczni za okazaną pomoc! To 
dodaje mi coraz  więcej energii 
do działania i jest dla mnie takim 
ogromnym „powerem”. Nie lubię 
patrzeć na krzywdę innych, więc 
staram się pomagać, jak tylko mogę.

A  jak to się stało, że 
zainteresowałaś się akcją 
„Krwionośni”?
Wszystko zaczęło się wtedy, gdy 
zaczęłam pomagać pani Janie 
Kałuży- pielęgniarce organizującej 
akcję na terenie miasta. To było 
dla mnie coś nowego, nadarzyła 
się okazja do nabycia jakiegoś 
dodatkowego doświadczenia w 
organizacji tego typu przedsięwzięć. 
Teraz już przeprowadzam takie akcje 
samodzielnie.

Opowiedz o swoim udziale w 
akcji z października 2015 roku, która 
miała miejsce w 
ZOKiR. Co ona dała tobie i naszej 
szkole?
W październiku zorganizowałam ją 
pierwszy raz sama, troszeczkę się 
bałam, że nie podołam, ale wszystko 
się udało. Choć nie pobiliśmy rekordu, 
to przecież wszystko jeszcze przed 
nami. To będzie mój cel w przyszłych 
akcjach. Cieszę się, że robimy to także 
w naszej szkole, bo krew naprawdę 
jest potrzebna wielu ludziom i nigdy 
jej za wiele.

Z jakimi trudnościami zetknęłaś 
się, organizując ostatnią akcję? 
Co było dla Ciebie największym 
wyzwaniem?
Chyba najtrudniejsze  jest 
pozyskiwanie pieniędzy od instytucji, 
w których składane są pisma z prośbą 
o wsparcie. Trzeba poświęcić temu 
sporo czasu i energii, przeprowadzić 
wiele rozmów, przekonać ludzi itd. 
Pieniądze idą na tzw. kawiarenkę, 
czyli punkt, w którym dawcy krwi 
mogą wypić kawę lub herbatę, posilić 
się ciasteczkami. Trzeba też zakupić 
takie rzeczy, jak kubeczki, przybory do 
pisania, artykuły papiernicze itp.  

Czy sama też oddajesz krew? 
Tak, zaraz po ukończeniu 18 lat 
poszłam i oddałam krew. Jestem 
dawcą  na każdej akcji, czy w szkole, 
czy też w mieście. Oczywiście 
zachowując zasady. Kobieta może 
oddać krew 4 razy do roku, przerwa 
pomiędzy jednym oddawaniem a 
drugim powinna wynosić 56 dni.
Ja w sumie oddałam już 1350 ml. 

Podziwiam twoją odwagę. Czy, 
oddając krew, nie boisz się o swoje 
zdrowie? 
Nie, nie boję się, staram się też 
regularnie badać i na razie jest w 
porządku i mam zamiar oddawać 
krew, bo wiem, jak bardzo jest 
potrzebna, a nie wiadomo, co los 
przyniesie i kiedyś każdemu z nas 
może się ona przydać.  To trwa 
zaledwie 10 minut, a ktoś może na 
nią czekać bardzo długo, dla nas to 
jest chwilka.

Jakie są Twoje najbliższe plany 
związane z akcją krwiodawstwa?
Kolejna akcja jest zaplanowana 
już, trzeba dograć tylko szczegóły 
i roznieść pisma. Plan jest taki, by 
pobijać rekordy oddawania krwi w 
naszej Złotoryi!  

Serdecznie zapraszam i 
zachęcam wszystkich do oddawania 
krwi już w czerwcu podczas kolejnej 
akcji, która będzie miała miejsce 
w ZOKiR. Wszelkie informacje 
na pewno pojawią się w Gazecie 
Złotoryjskiej, a także na profilu 
Facebook – Stowarzyszenie 
Honorowych Dawców Krwi 
Złotoryja. 

Agnieszko, bardzo ci dziękuję 
za rozmowę i trzymam kciuki za 
powodzenie twojej akcji!

Beata Jańta

W
iosna budzi nowe życie. W  cykl
natury wkomponował się 

upływ kadencji władz w Towarzystwie 
Miłośników  Ziemi Złotoryjskiej. Walne 
zebranie na 31 marca zwołał prezes 
– Aleksander Pecyna. Prowadzenie 
zebrania powierzono Kazimierze 
Tuchowskiej, a protokołowanie - 
Anetcie Mazur. Kolejno przedstawiciele 
funkcyjni omawiali swoje zakresy 
odpowiedzialności. Prezes zdał 
sprawozdanie merytoryczne z pracy 
Towarzystwa za kadencję 2013-
2016. Wioleta Michalczyk omówiła 
bieżący plan pracy, skomentowała 
perpektywicznie zadania cykliczne 
i przyjęte nowe. Zakończyła swoją 
wypowiedź  przypomnieniem o 
trwających rozmowach dotyczących 
organizacji Dnia Regionalisty 
zaplanowanego na 23 września w 
Zagrodzie Sudeckiej w Dobkowie oraz 

Dni Dziedzictwa Kulturowego (również 
we wrześniu) na temat: „Gdzie duch 
spotyka się z przestrzenią - świątynie, 
arcydzieła, pomniki”. Następnie głos 
zabrała Krystyna Rybicka – skarbnik, 
która przedstawiła rozliczenie finansowe 
Towarzystwa. Dorota Maciejewska 

– przew. Komisji Rewizyjnej z 
usprawiedliwionych powodów nie 
uczestniczyła w zebraniu i przygotowane 
przez nią sprawozdanie odczytano w 
zastępstwie. Sprawozdanie zakończył 
wniosek o udzielenie Zarządowi 
absolutorium, które po przegłosowaniu 
zostało udzielone. W imieniu Sądu 
Koleżeńskiego zabrał głos Karol Łąk, 
informując zebranych, że w ciągu kadencji 
nie wpłynęła żadna skarga i komisja nie 
zbierała się.

Przystąpiono do wyborów władz 
TMZZ na kolejną kadencję. Po zamknięciu 
listy kandydatów Komisja Skrutacyjna 
udała się poza salę w celu przygotowania 
kart do głosowania. Równocześnie wśród 
osób pozostałych w sali przeprowadzono 
dyskusję nad przedstawionymi 
sprawozdaniami i planami. Głos zabrał 
Aleksander Borys, podkreślając wysokie 
walory imprez organizowanych przez 
Towarzystwo w integracji mieszkańców 
ziemi złotoryjskiej, dodał, że dobrze 

tę rolę spełniają Dni Regionalisty i 
Biesiady Kresowe. Bogusław Cetera 

poinformował o swojej wizycie w 
Ossolineum,  gdzie dostarczył brakujące 
wydawnictwa i numery Echa Złotoryi. 
Wyraził pogląd, że w pisanie artykułów do 
Echa powinni zaangażować się masowo 
nauczyciele. Ma pomysł, by miasto 
podzielić na rejony i zaproponować 
nauczycielom tematykę z tych obszarów. 
Danuta Sosa w imieniu Echa przedstawiła 
rozliczenie kwot zebranych na obsługę 
imprezy, a także z kwesty i licytacji na 
pomoc Kamilowi Witkowskiemu. 
Ponadto zrelacjonowała sposób 
przygotowania imprezy - podział zadań 
pomiędzy redakcją Echa, Kapitułą CZZ i 
Klubem Fotograficznym. Józef Banaszek 

podkreślił konieczność zabiegania o 
stażystę oraz o dostęp do filmu o Złotoryi, 
sfinansowanego przez TMZZ, natomiast 
Roman Gorzkowski zaproponował, by 

zarząd zapraszał na zebrania różne osoby 
zgłoszone do realizacji konkretnego 
zadania.  

W wyniku przeprowadzonych 
wyborów do Zarządu TMZZ weszli: 
Zenon Bernacki, Aleksander Borys, 
Wioleta Michalczyk, Małgorzata 
Pokrywka, Krystyna Rybicka, Danuta 
Sosa, Kazimiera Tuchowska. Nie weszli: 
Jarosław Jańta, Andrzej Skowroński. 
Na wniosek Przewodniczącej Rady 
Programowej zagłosowano pozytywnie 
za dotychczasowym składem RP, 

powiększając jej stan osobowy o 
Jarosława Jańtę. W skład Komisji 
Rewizyjnej weszli: Karol Łąk, Jan 
Nowak, Andrzej Maszczak, a Sąd 
Koleżeński utworzyli: Anna Bednarz, 
Bogusław Cetera, Helena Szułkowska. 
Z przyjemnością informujemy Państwa 
Czytelników, że po ukonstytuowaniu 
się wyłoniono prezesa TMZZ, którym 
został Aleksander Borys, wiceprezesa 
– Kazimierę Tuchowską, skarbnika 
– Krystynę Rybicką i sekretarza – 
Małgorzatę Pokrywkę. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy i życzymy dobrej 
kondycji zdrowotnej, przychylności 
rodziny i losu, bo pracy będzie w bród. 
A więc, do roboty!                                                                                                                                  

Danuta Sosa                          

Wybory w TMZZ



Urodziłem się 6.12.1950 r. w Złotoryi. Przy 
dawnej ul. Chopina. Rodzice pochodzili 

ze Stanisławowa, po wojnie osiedlili się na 
Ziemiach Odzyskanych. Ojciec Mikołaj był 
pierwszym po wojnie kierownikiem szkoły 
podstawowej w Wilkowie. W latach 1947-48 
rodzice przeprowadzili się do Złotoryi, gdzie 
tato zatrudnił się jako pracownik umysłowy 
w fabryce „Filców” a mama w szpitalu 
powiatowym w kancelarii. Do przedszkola 
chodziłem przy ul. Staszica - brat Andrzej 
odwoził mnie rowerem. Do szkoły podstawowej 
uczęszczałem przy ul. Limanowskiego 
(Kolejowa) w latach 1957-64. Języka polskiego 
uczyła mnie pani Krzyżaniak-Jańczyk oraz pani 
Chołoniewska, a geografii – pan Kowalczyk.

Często nad Złotoryją przelatywały samoloty i 
te wielkie radzieckie, i te małe sportowe, które 
bardzo nisko latały. Te wojskowe odrzutowce 
i turbośmigłowe latały bardzo wysoko i na 
błękitnym niebie zostawiały śnieżnobiałe 
smugi. Zawsze jeszcze, jako młody chłopiec, 
zadzierałem głowę do góry, aby choć przez 
chwilę popatrzeć na ten piękny widok. To był 
mój pierwszy kontakt, a raczej marzenia o 
tym, aby kiedyś zasiąść za sterami samolotu i 
wznieść się do tych śnieżnobiałych chmur. 

Jako młody chłopak z podstawówki Złotoryję 
kojarzyłem jako teren do pięknych zabaw, 
wycieczek pieszych i rowerowych - po samym 
mieście i okolicy. Moje miasto do zabaw miało 
pełno miejsc na podwórkach, w ogrodach, na 
polach, łąkach, w laskach. Było dużo miejsc do 
zjeżdżania na sankach i nartach, a w lecie do 
kąpieli w Kaczawie, gdzie zwykle była zimna 
i rwąca woda - nie zniechęcało nas to do 
pływania i budowania tam z kamieni. Zabawy 
dziecięce w tamtym okresie sprowadzały się 
do toczenia wojen na kamienie, kije i miecze 
drewniane. Tarcze obronne były zazwyczaj 
z pokrywki od garnka na bieliznę. Wojny 
rozgrywały się w pobliskich ogrodach pełnych 
krzaków, dzikich winorośli i murów, które 
traktowaliśmy jako nasze fortece. Wojny toczyły 
się między wojownikami z sąsiednich ulic. Ja 
jako najmłodszy pełniłem rolę „amunicyjnego”, 
czyli byłem do podawania starszym kamieni 
(naboi). Czasami zdarzali się „ranni” z sińcami 
od kamieni czy też od „miecza”. Zdarte kolana 
i łokcie były normą. Zimowe zjazdy na nartach 
odbywały się na łąkach i w ogrodach. Sam 
zjazd trwał krótko, ale podejście do góry było 
długie, nie było przecież wyciągów. Skocznie 
narciarskie robiliśmy sami z ubitego śniegu i 
kamieni. Często w tych zabawach i zawodach 
zapominaliśmy o jedzeniu lub ulubionym filmie 
w TV np. „Klub Myszki Miki”, „Zorro”.

Złotoryja ówczesna miała pełno ciekawych 
dla nas podwórek, zakamarków, piwnic, lochów, 
strychów do zabaw. Ze szkoły często wracałem z 
kolegami inną drogą, bogatszy o nowe ciekawe 
miejsca i wrażenia. W starszej klasie szkoły 
podstawowej fascynowały mnie i kolegę, W. 
Szymańskiego wycieczki rowerowe, m. in. na 
Grodziec, do Jerzmanic, Wilkowa, Świerzawy, a 
nawet Bolesławca i Legnicy. Rower Ukraina był 
ciężki, ale żywotny i nie zawodził. 

Pierwszy krok do marzeń
Pod koniec szkoły podstawowej 

dowiedziałem się o istnieniu Technikum 
Budowy Silników Lotniczych we Wrocławiu. 
W 1964 r. zdałem egzamin wstępny do tego 
technikum. Byłem bardzo dumny z tego faktu, 
gdyż chodziła „fama” o wysokim poziomie 
nauki i dyscyplinie. W szkole chodziliśmy 
w stalowych mundurkach lotniczych z 
szachownicą biało-czerwoną na piersi i 
„mewkami” w klapie. Wykładowcy natomiast 
chodzili w białych kitlach, co pozwalało już z 
dużej odległości ich zobaczyć. Panował w całej 
szkole ład i porządek. W czasie przerwy na 
korytarzach obowiązywał ruch lewostronny. 
Posuwaliśmy się bezszelestnie, ponieważ na 
butach mieliśmy założone filcowe „kapcie” 
na troki. Większość uczniów jeszcze na 
przerwie uczyła się na kolejną lekcję. Na 
korytarzach stały na postumentach silniki 
lotnicze - przeważnie odrzutowe, które 
miały większe części, wykonane przekroje 
pomalowane czerwoną farbą dla wyraźnego 
wyeksponowania każdego elementu silnika. 
Uczyłem się tam wiele przedmiotów lotniczych 
i ogólnych. Wymienię tylko te odnoszące się 
do lotów: budowa i eksploatacja silników 
lotniczych, aerodynamika, historia lotnicza, 
hydraulika i osprzęt lotniczy, wytrzymałość 
materiałów, rysunek techniczny, a nawet 
rysunek odręczny, mechanika lotnicza itp. 
Najciekawszym przedmiotem było tzw. 
laboratorium, gdzie zapoznawaliśmy się 
z budową i eksploatacją poszczególnych 
urządzeń lotniczych, które wspomagały pracę 
silnika. Polegało to na tym, że rozbieraliśmy 
dane agregaty, a po zapoznaniu się z ich 
budową następował montaż. Wielką atrakcją 
były praktyki w Zakładach Silników Lotniczych 
w Kaliszu, WSK-Wrocław i Fabryce Lodówek 
we Wrocławiu. Poza tym w technikum były 
warsztaty bogato wyposażone w różne maszyny 
i obrabiarki. Przechodziliśmy wszystkie działy 
maszyn. W szkole tej nauczyłem się porządku 
i dyscypliny, która potem przydała się w szkole 
oficerskiej. 

Szkolenie szybowcowe
Prawdę mówiąc, liczyłem na to, że w 

technikum będę mógł latać, przynajmniej 
na szybowcach, ale te marzenia mogłem 
zrealizować tylko w aeroklubie. Dlatego w 
1965 r. zapisałem się do Aeroklubu w Jeleniej 
Górze i, jako kandydat do Wyższej Oficerskiej 
Szkoły Lotniczej w Dęblinie, zostałem uczniem 
Lotniczego Przysposobienia Obronnego. 
Oczywiście poprzedziły ten fakt bardzo 
rygorystyczne badania lotnicze w GOBL-L 
Wrocław (Główny Ośrodek Badań Lotniczo-
Lekarskich). Tak zaczęło się moje szkolenie 
teoretyczne i praktyczne na szybowcach w 
Jeżowie Sudeckim k. Jeleniej Góry. Szkolenie 
lotnicze przeplatane było szkoleniem 
wojskowym w zakresie podstawowym – 
najczęściej w dni nielotne. Zakwaterowani 
byliśmy w ówczesnej szkole szybowcowej, 
skąd po szkoleniu teoretycznym dowożeni 
byliśmy autem LUBLIN na lotnisko aeroklubu w 
Jeleniej Górze. Tam, pod okiem doświadczonych 
instruktorów, oderwałem się pierwszy raz w 
życiu od ziemi na szybowcu typu „Czapla”. 
Szybowiec ten był bardzo prosty i ciężki, ale za 
to wybaczał błędy techniki pilotowania, tzn. 
był doskonały do szkolenia. Loty te odbywały 
się „za wyciągarką”, tzn. start odbywał się za 
pomocą linki nawiniętej na bęben wyciągarki. 
Pierwszy lot wykonałem z instruktorem 
Buraczyńskim i polegał on na tym, że lekko 
trzymałem stery i zapoznawałem się z 
charakterem lotu, możliwościami szybowca i 
poznawałem teren lotniska i okolicy. Do dziś nie 
mogę zapomnieć tych wrażeń, kiedy to, co na 
ziemi, stawało się coraz mniejsze z każdą chwilą 
wznoszenia się szybowca.

Po około miesiącu nastąpił pierwszy 
samodzielny lot i to na szybowcu „Mucha”. 
W tym czasie były też loty z instruktorem 
na szybowcu „Bocian” w celu zapoznania 
się z lotami na akrobację i wyprowadzania 
szybowca z korkociągu. W roku 1965, po 
zdaniu wszystkich egzaminów praktycznych 
w powietrzu przy nalocie ogólnym ok. 20 
godzin, z tego 7 godzin samodzielnie, stałem się 
kandydatem do WOSL w Dęblinie. Brakowało 
mi tylko ukończenia technikum i świadectwa 
maturalnego. 

Studia i praca
W 1969 r. ukończyłem Lotnicze Zakłady 

Naukowe na ocenę średnią 3,5. We wrześniu 
1969 r. przeszedłem badania w Wojskowym 
Szpitalu Lotniczym w Dęblinie, które trwały 3 
dni. Na 25 kandydatów w danym dniu badań 
zakwalifikowało się 5 osób – w tym ja. W 
terminie późniejszym odbyły się 5-dniowe 
egzaminy wstępne do WOSL, które zaczynały 

Życie w chmurach

Szkolenie studentów z Libii

Technikum Budowy Silników Lotniczych we Wrocławiu 
- Janusz Jasiński u góry trzeci z prawej
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się sprawdzianem z w-f. Do WOSL zostałem 
powołany w listopadzie 1969 r. Tu znowu 
rozczarowanie, bo zanim zasiedliśmy za 
sterami samolotu, musieliśmy ponad dwa lata 
„wkuwać” dziesiątki przedmiotów lotniczych 
i ogólnych. Dopiero po zaliczeniu wielu 
egzaminów teoretycznych i sprawnościowych, 
ogólnowojskowych, mogliśmy przystąpić 
do badań lotniczo-lekarskich w Wojskowym 
Instytucie Medycyny Lotu w Warszawie. Po 
otrzymaniu świadectwa „zdolny do lotów”, po 
niedługim czasie wyjechaliśmy na wymarzone 
lotniska. Dęblińska szkoła miała podległe 
sobie lotniska wojskowe: Radom, Tomaszów 
Mazowiecki, Nowe Miasto, Biała Podlaska, 
Modlin, Podlodów i Ułęż. Ja dostałem przydział 
do Białej Podlaskiej, gdzie w 1972 r. wykonałem 
pierwszy lot z instruktorem i samodzielny na 
samolocie TS-11 „Iskra”. 

Z powodów zdrowotnych nie mogłem 
wykonywać lotów na samolotach odrzutowych, 
więc zostałem przydzielony do grupy pilotów 
szkolących się na samolotach tłokowych An-2 
(potocznie zwanych „Antkami”). W roku 1973 
na lotnisku Podlodów (ok. 40 km od Dęblina) 
zostałem wyszkolony w DZWA (dzień, zwykłe 
warunki atmosferyczne), wykonując nalot 
ogólny ok. 90 godz. Pokochałem ten samolot 
i charakter lotów wykonywanych na nim. 

Nie żałuję, że nie latałem na samolotach 
odrzutowych. Loty na An-2 były zupełnie inne, 
praktycznie każdy lot był wykonywany na inne 
lotnisko wojskowe, cywilne, aeroklubowe, czy 
lądowiska trawiaste. Wyloty były różnorodne 
pod względem przewożonych pasażerów, 
ładunków oraz tras lotu, pogody, pory dnia 
i nocy, wysokości lotu. W okresie od wiosny 
do jesieni często wykonujemy loty na zrzut 
skoczków spadochronowych i zwykle na 
odległych lotniskach, np. Oleśnica, Grudziądz, 
Zielona Góra, Rudniki, Zamość, Babimost, 
Jelenia Góra, Biała Podlaska, Tomaszów 
Mazowiecki, Nowe Miasto, Modlin, Radom. 
Desantowania te trwały zazwyczaj od jednego 
do trzech tygodni.

Załoga samolotu An-2 to dwóch pilotów: 
pierwszy - dowódca załogi, drugi - nawigator 
oraz technik latający. Poza tym, oprócz lotów 
dyspozycyjnych, byłem pilotem instruktorem, 
starszym instruktorem i dowódcą klucza 
lotu. W sezonie szkoliłem 3 lub 4 uczniów 
podchorążych, a jako dowódcy klucza – ok. 20 
uczniów i 4 instruktorów. Loty szkolne trwały 
od 6.00 do 12.00 godz. lub od 14.00 do 20.00. 
Przed lotami przygotowywanie do lotów, a po 
lotach – dokładne ich omówienie (postępy w 
szkoleniu, błędy, oceny lotów i zadania na dzień 
kolejny). W czasie pracy instruktorskiej miałem 
okazję szkolić pilotów wojskowych z Iranu i Libii 
do stopnia podstawowego w dzień i w nocy.

Szkolenie pilotów to ciężka praca, 
wymagająca dużego skupienia i 
natychmiastowego reagowania na błędy ucznia, 
ale dająca jednocześnie dużo satysfakcji.
Loty dyspozycyjne były różnorodne i przeważnie 
na lotniska wojskowe, których w tamtym czasie 
było bardzo dużo. Pasażerami byli wojskowi 
– od generała do szeregowego włącznie. 
Często były to komisje kontrolujące lotniska 
podległe WOSL. Były też loty dla zabezpieczenia 
przebazowań samolotów odrzutowych, np. 
do remontu, na ćwiczenia, poligony, szkolenia 
itp. Przewoziliśmy też towary – amunicję, 
smary, sprzęt lotniczy, części zapasowe do 
odrzutowców, spadochrony, sprzęt pomiarowy.

Powietrzne przygody
Powrót do lotniska macierzystego 

uzależniony był często od pogody. Nie 
zawsze dawało się przewidzieć opady śniegu 
z deszczem, silne burze, oblodzenie, mgły, 
niskie podstawy chmur, słabą widzialność 
itp. W związku z tym często nocowaliśmy w 
hotelach, internatach wojskowych. Kiedyś, 
podczas nocnego lotu z Dęblina do Poznania 
nad lotniskiem Łęczyca, dopadła nas burza 

śnieżna z silnymi wiatrami, co spowodowało, że 
lądowałem w Łęczycy. Kołowanie samolotu nie 
było możliwe ze względu na silny wiatr boczny 
i opady śniegu. Kierownik lotów przysłał do 
pomocy samochód-holownik i ok. 20 żołnierzy, 
którzy posiadali na skrzydłach, żeby wiatr nie 
przewrócił samolotu. Inni żołnierze trzymali 
samolot za ogon. Po szczęśliwym zaholowaniu 
samolotu do hangaru nadeszło centrum burzy 
śniegowej.

Innym razem, lecąc z Dęblina do Jeleniej 
Góry z ówczesnym komendantem WOSL – 
gen. Mirosławem Hermaszewskim, już przed 
samym lotniskiem docelowym podstawa 
chmur na tyle się obniżyła, że lot wykonywałem 
wzdłuż toru kolejowego, który zawsze 
idzie wąwozem. Do celu brakowało ok. 5 
minut., kiedy tory kolejowe weszły w tunel a 
chmury były coraz niżej Lotnisko aeroklubu 
jeleniogórskiego nie miało odpowiednich 
środków radiotechnicznych, żeby lądować 
według przyrządów. W tej sytuacji podjąłem 
decyzję szybką i jedyną – dać pełny gaz i 
wznieść się maksymalnie szybko do góry z 
zakrętem o 180 st. z kursem powrotnym. W 
ciągu paru sekund znalazłem się w chmurach. 
Po nabraniu bezpiecznej wysokości, kiedy 
już byłem pewny, że nie zahaczę o szczyty 
gór, poleciłem mechanikowi zameldować 
gen. Hermaszewskiemu o podjętej decyzji - 
przerwaniu zadania i lądowaniu na lotnisku 
wojskowym we Wrocławiu. Generał dalszą 
podróż musiał pokonać samochodem.

Innym, choć podobnym, zdarzeniem 
był lot z Jeleniej Góry. Po nieplanowanym 
nocowaniu w mieście w Wyższej Oficerskiej 
Szkole Radiotechnicznej miał nastąpić powrót 
do Dęblina. Po odebraniu komunikatu 
meteorologicznego, który zapewniał mnie o 
oblodzeniu na wysokości 1500 m, udałem się 
do samolotu, w którym czekała już załoga i 
8 pasażerów z komisji wojskowej. Po starcie, 
już na wysokości 100 m, znaleźliśmy się w 
chmurach. Wysokość nabierałem zakrętem 
w lewo, tzn. lejkiem w celu wyeliminowania 
zderzenia się z górami. Wszystko było w 
porządku do czasu, gdy na wysokości 800 m 
pojawiło się silne oblodzenie. Nie mogłem 
lecieć niżej niż 1200 m, by nie zderzyć się 
z górą. Mniej wtajemniczonym wyjaśnię, 
że im lot w chmurach z oblodzeniem jest 
wykonywany niżej, tym oblodzenie jest 
mniejsze. A tymczasem nabierałem wysokości 
do 1200 m. Oblodzenie nasilało się szczególnie 
na krawędziach natarcia skrzydeł, na taśmach 
łączących skrzydła, na szybach i śmigle. W 
samolocie robiło się zimno, mimo gorących 
wrażeń. Nie mogłem pokazać załodze i 
pasażerom, że jestem bezradny i że się boję. 
Podzieliłem zadania między członków załogi, 
pasażerom nakazałem zapiąć pasy. Mechanik 
pokładowy zrzucał lód ze śmigła poprzez zmianę 
skoku śmigła specjalną dźwignią. Widać było 
i słychać, jak okruszki lodu padały na szybę 
kabiny. Drugi pilot miał za zadanie obliczyć na 
mapie przy pomocy suwaka nawigacyjnego, 
ile czasu musimy jeszcze lecieć na tej 
wysokości, aby bezpiecznie minąć szczyty gór i 
rozpocząć zniżanie. Ja w tym czasie włączyłem 
podgrzew szyby oraz gaźnika i rurki Pilot od 
prędkościomierza. Poza tym ten typ samolotu 
nie ma urządzeń zapobiegających oblodzeniu, 
jakie posiadają inne samoloty. Nawiązałem 
kontakt z Kontrolą Wrocław, po zlokalizowaniu 
mnie na radarach polecili zostać na danej 
wysokości i tym kursie przez kolejne 4 minuty. 
Tak zrobiłem, chociaż mechanik przestrzegał o 
konieczności zniżania z powodu drgań,w jakie 
wpadły skrzydła na skutek oblodzenia. Podczas 
zniżania lód znikał „w oczach” - ze skrzydeł, 
taśm, śmigła i anteny radiowej, która miała 
największe drgania. W końcu na wysokości 
300 m zobaczyliśmy „okno” w chmurach, a 
przed nami, zgodnie z zapowiedzią dyżurnego 
Kontroli Wrocław, miasto Bolków. Jak zawsze w 
takiej sytuacji, już po bezpiecznym lądowaniu 

Na lotnisku w Oleśnicy

Szkolenie szybowcowe na „Czaplach” w Jeleniej Górze
- Janusz Jasiński drugi z prawej
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we Wrocławiu, podziękowałem osobiście 
dyżurnemu operatorowi za sprowadzenia nas 
do lądowania i wyjście z niebezpiecznej sytuacji.

Kolejna zakończona bezpiecznie przygoda 
to nocny lot z Poznania do Dęblina w składzie 
trzech samolotów w tzw, luźnym szyku. 
Prowadziłem wówczas dwa samoloty An-2 
lecące jeden za drugim na wysokości 500 m. 
Na trawersie lotniska Powidz zaobserwowałem 
rozległe burze z wyładowaniami. Obejście 
ich wymagało zboczenia z kursu na ok. 20 
km. Szczegóły pogodowe znała Kontrola 
Poznań, ale nie było łączności radiowej. 
Postanowiłem zbliżyć do siebie prowadzone 
samoloty i przebić się przez burze w ich 
środkowym miejscu, gdzie wyładowania są 
najsłabsze, jednocześnie obniżając lot na tyle, 
by lot wykonywać z widzialnością ziemi i obu 
samolotów. Lot przebiegał w silnej turbulencji, 
przy silnym opadzie deszczu. Po 15 minutach 
burzę i turbulencje mieliśmy za sobą, zrobiło 
się spokojnie. Aż nagle rzuciło nami do góry i 
w dół; ponieważ nie byliśmy przypięci pasami 
- wyrwało nas z foteli i głowami uderzyliśmy 
w górną szybę kabiny. I znów, jak gdyby nigdy 
nic, niebo było przejrzyste. Podczas przeglądu 
samolotu okazało się, że centrala telefoniczna, 
którą wieźliśmy w czasie burzy, uniosła się 

nad podłogą i uderzyła 
w drzwi samolotu, 
wyrywając dziurę 
długości 20 cm. Po 
tym locie wyciągnąłem 
wnioski – zawsze już 
będę przymuszał załogę 
do zapinania pasów i 
solidnego mocowania 
przewożonego ładunku.

Podsumowanie 
pracy zawodowej

Dziś wspominam miło każdy lot, często 
mam sny bardzo barwne, jak żywe, związane 
z lataniem. Często po takim śnie budzę 
się smutny, że to tylko sen. Po 28 latach 
pobytu w Dęblinie zostałem przeniesiony 
służbowo do Poznania do 3 Pułku Lotnictwa 
Myśliwskiego Krzesiny. Moim zadaniem było 

wykonywać loty usługowe na rzecz pułku, gdzie 
latały Mig-21. Po 5 latach służby w Poznaniu 
ponownie wróciłem do Dęblina - zabrano mój 
samolot do innego pułku, a tym samym etat 
mój został zlikwidowany, w Dęblinie natomiast 
były jeszcze samoloty An-2 i dzięki temu 
przedłużyłem swoją służbę o kolejne dwa lata.

Służbę lotniczą ukończyłem lotem 
pożegnalnym w 2004 r. w stopniu majora 
nalotem życiowym 5970 godzin we wszystkich 
warunkach atmosferycznych. Uzyskałem 
Mistrzowską Klasę Pilota Wojskowego. W czasie 
35-letniej służby wojskowej odznaczony byłem 
Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem dla 

Obronności Kraju oraz odznaką Zasłużony Pilot 
Wojskowy, która była dla mnie największym 
i najcenniejszym wyróżnieniem. Przez całą 
służbę lotniczą, począwszy od promocji, dumnie 
nosiłem w klapie munduru tzw. „gapę lotniczą” 
- znak pilota wojskowego. 

Janusz Jasiński
(obecnie mieszkaniec Poznania)

Załoga w komplecie - Poznań Krzesiny

Lot pożegnalny  samolotu - Poznań Krzesiny

Janusz Jasiński ze statuetką Ikara

Składniki:
1 kg kapusty 

kiszonej, 3 średnie 
lub 2 duże cebule, 15 dag 
suszonych grzybów (mieszanych), 
100 g kotletów sojowych, 1 jabłko, 
10 ziaren jałowca, 10 ziaren ziela 
angielskiego, 5 liści laurowych, 2 łyżki 
tymianku, 1 łyżka cząbru, kminek, 
wędzona papryka (słodka lub ostra), sól 
himalajska, czarny pieprz, olej

Przygotowanie:
Kapustę zalewam ¾ szklanki wody, 

dodaję kminek i gotuję na małym ogniu, 
co jakiś czas mieszając. Grzyby gotuję w 
niewielkiej ilości osolonej wody. Cebulę kroję 
w kostkę i smażę na oleju z jałowcem, zielem 
angielskim i liściem laurowym. Gdy się zeszkli, 
dodaję obrane i starte na tarce o grubych 
oczkach jabłko. Smażę, aż cebula nabierze lekko 
brązowego koloru, ale nie będzie przypalona. 
Kotlety sojowe gotuję w wodzie z tymiankiem, 
cząbrem i łyżeczką soli (należy gotować je 
krócej, niż w przepisie na opakowaniu, aby 
nie były rozgotowane). Po osączeniu kroję 
je na duże kawałki, wkładam do miski i 
zalewam olejem wymieszanym z papryką 
(słodka lub ostra – wg smaku) i odrobiną soli. 
Po dokładnym wymieszaniu wykładam na 
blachę wyścieloną papierem do pieczenia i 
wkładam do piekarnika (190-200oC). Piekę 

ok. 10-15 min z każdej strony. Powinny mieć 
chrupiącą skorupkę a w środku być miękkie. 
Z cebuli usuwam ziarna i liście, ugotowane 
grzyby kroję na mniejsze kawałki i wszystko 
dodaję do miękkiej kapusty. Mieszam, próbuję 
i ewentualnie doprawiam. Na końcu dodaję 
kawałki kotletów sojowych. Bigos jest najlepszy 
na drugi lub na trzeci dzień (jak jeszcze zostanie :)

Anna Wojdyła

Bigos wegański

PILOT ZE ZŁOTORYI
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Dawne Ziemie Odzyskane usiane są większymi 
i mniejszymi miejscowościami dotkniętymi 

wojenną cezurą. Koniec wojny przerwał idyllę 
niemiecką, zapoczątkował czas wysiedleń i gehenny 
pod sowieckim protektoratem. Tysiącom Polaków 
zgotował wędrówkę, która kończyła się w zupełnie 
obcym miejscu, które trzeba było „oswoić”. Częścią 
oswajania „dzikiego zachodu” było usuwanie 
śladów niemieckości, pozbywanie się wszystkiego, 
co nosiło znamiona wrogiego narodu. Po 70 latach, 
wnukowie pierwszych osadników, w atmosferze 
podsycanych emocji, próbują odtworzyć zagubione 
elementy z czasów „odniemczania” i odtwarzają 
proces „polonizacji” (czy jak głosiła ówczesna 
propaganda „repolonizacji”) w aspekcie językowym 
i symbolicznym. W naszym mieście przybywa 
miłośników historii goldbergowsko-złotoryjskiej. 
Hobbiści przeszukują ziemię, przeczesują archiwa 
biblioteczne, tworzą kolekcje, fotografują lub zbierają 
stare fotografie, tworzą opracowania i literaturę 
inspirowaną losami mieszkańców. Dlatego gość, który 
zawitał do Złotoryi 7 kwietnia br., na zaproszenie 
Mariusza Stalskiego i ZOKiR-u, nie był postacią 
przypadkową.

Łukasz Kazek jest z zawodu dziennikarzem, 
„człowiekiem - orkiestrą” w tematyce wojenno 
- osiedleńczej, wieloletnim przewodnikiem po 
obiektach kompleksu Riese, pasjonatem historii 
Walimia, łowcą poniemieckich skrytek, ale przede 
wszystkim i od lat – dokumentalistą i miłośnikiem oral 
history (historii mówionej) i tej o zasięgu lokalnym, 
dolnośląskim, 
a bywa, że jeszcze szerszym. 

Jako wnuk walimskiego pioniera, człowieka 
mocno doświadczonego przez wojnę, a przy tym 
wytwornego gawędziarza, od małego osłuchiwał się z 
tematem wojny, stosunków polsko-niemieckich, losów 
zwykłych ludzi, którzy byli świadkami niezwykłych 
czasów i wydarzeń. Ciekawość, kto mieszkał w domu 
zajmowanym przez rodzinę Szczeciniaków, w jakich 
okolicznościach zostali wysiedleni niemieccy lokatorzy, 
czy sprzyjali Hitlerowi, dała początek wielkiej pasji, 
która z czasem stała się czymś w rodzaju życiowej 
przygody, a jednocześnie ukierunkowała ścieżkę 
zawodową. I tak przez niemal dekadę pan Łukasz 
oprowadzał turystów po sztolniach walimskich i 
pozostałych obiektach należących do kompleksu Riese, 
obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w pałacu 
w Jedlinie-Zdrój, jest także ambasadorem Muzeum 
Historii Polski na Dolny Śląsk.

Wielka historia i los zwykłego 
człowieka

Łukasz Kazek najchętniej opowiada 
o swojej pasji dokumentowania ludzkich 
losów, rozmowach z żywymi świadkami 
historii – tej polskiej i tej niemieckiej. 
To w ich przeszłości odnajduje wielką 
historię. Nie selekcjonuje informacji na 
ważne i mniej ważne. Gromadzi wszystko, 
co oddaje dawne emocje, poczucie 
zagrożenia, drobne radości, obyczaje i 
rytuały, które z czasem uległy zapomnieniu, 
odtwarza z pamięci i starych fotografii 
nieistniejącą architekturę. 

Prezentem od losu był pakunek 
znaleziony w 2011 r. na strychu domu 

byłego walimskiego organisty, w którym znajdowało 
się kilkadziesiąt starych klisz fotograficznych 
zawierających około 800 ujęć zrobionych 
mieszkańcom Walimia. Filip Rozbicki, trudniący się 
amatorsko fotografią, uwieczniał swoich powojennych 
znajomych i sąsiadów w codziennych sytuacjach, w 
otoczeniu przyrody, podczas uroczystości rodzinnych 
i kościelnych, na spacerze – pozujących do zdjęć lub 
uchwyconych ukradkiem. Z czasem zbiór powiększył 
się o kolejne znalezisko – w sumie 2,5 tys. kadrów z 
życia mieszkańców. Całość kolekcji stanowi pokaźny 
zbiór o socjologicznej wartości. Nowy właściciel 
kolekcji na jednym ze zdjęć rozpoznał babcię z 
maleńką córką na rękach – jego matką. 

Udostępnienie zbioru w Internecie z prośbą 
o rozpoznanie przedstawionych na nich osób, 
spowodowało lawinę nadsyłanych nazwisk. Łukasz 
Kazek przeszedł długą drogę od domu do domu, 
odwiedzając żyjących modeli amatora miejskiej 
fotografii. Niektóre zdjęcia stały się częścią ulicznej 
wystawy w Walimiu.

Przeszłość ukryta w skrytkach
W 2006 r. Łukasz Kazek po raz pierwszy zetknął 
się z potomkiem przedwojennego mieszkańca 
Walimia. Ten zwrócił się do niego z prośbą o pomoc 
w odszukaniu grobu ojca. Od tego czasu doszło 
do kolejnych spotkań z rodzinami niemieckimi. 
Inspiracją do nich stała się zawartość licznych skrytek, 
na jakie trafił miłośnik lokalnej historii. Z czasem ich 
poszukiwanie, podsycane opowieściami o wracających 
Niemcach, dołach w ziemi, dziurach w ścianach, 
jakie po sobie zostawiają, sam zaczął intensywnie 
przeszukiwać stare domy i ruiny. I znajdował – ukryte 
przedmioty codziennego użytku, porcelanowe 
zastawy i srebrne sztućce, uszkodzone szkło, biżuterię, 
pieniądze i te najważniejsze, bo osobiste – zdjęcia, 
dokumenty, listy, pamiątki o sentymentalnej wartości. 
Odkrył już około 50 takich schowków, których 
zawartość częściowo wróciła do rąk własnych osób, 
które je tam umieściły bądź ich potomków. Walimski 
depozytariusz nie spienięża zdobytych „trofeów”, gdy 
tylko jest szansa na odnalezienie właściciela – szuka, 
by osobiście przekazać depozyt do rąk własnych. 
W zamian chce jedynie wysłuchać wspomnień o 
dawnym życiu, postawach wobec Hitlera, przeżyć 
na froncie, doświadczeniach tuż powojennych, 
a także „tajemnej” wiedzy o kompleksie Riese. 
W poszukiwaniach tych pomaga mu potomek 
niemieckich mieszkańców Walimia. Spotkania z 
ludźmi, choć nieraz mają trudny początek, przechodzą 

w szczerą rozmowę o „tamtym” życiu, fascynacji 
hitleryzmem, strachu przed Rosjanami, wstydzie, 
łzach, rozstaniach. Kawałek odzyskanej przeszłości 
łamie wszelkie bariery, jakie starszy człowiek może 
czuć przed obcokrajowcem pojawiającym się 
niespodziewanie w jego domu. Bywa, że te rozmowy 
stają się swego rodzaju rozliczeniem z przeszłością, 
ruszeniem tematów, których od lat większość wolała 
unikać. Podeszły wiek rozmówców sprawia, że – jak 
twierdzi Łukasz Kazek – osoby, które odwiedza, nie 
mają już nic do stracenia, nikogo się nie boją, śmielej 
opowiadają o swoich osobistych doświadczeniach, 
także tych wojennych pod szyldem hitleryzmu. 
Wyrwani z codziennej monotonii, skazani na swoje 
cztery kąty, chętnie nawiązują kontakt z obcym, 
który nagle odkrywa kawałek ich biografii. Wszystkie 
przekazane pamiątki wywołują wzruszenie i 
przyjmowane są z wielką wdzięcznością, mimo że – jak 
sądzi Łukasz Kazek – kryją się za nimi łzy, cierpienie i 
strach. 

Spośród 50 odnalezionych skrytek do rąk 
własnych wróciło 15 depozytów. Jeden z nich trafił do 
95-letniej pani Ericki - w 1945 r. studentki medycyny 
- która przed wejściem wojsk rosyjskich ukryła swój 
podręcznik do patologii ciąży podarowany jej przez 
ówczesnego chłopaka, studenckiego kolegę, później 
męża. Tylko raz pan Łukasz spotkał się z odmową 
przyjęcia zawartości skrytki. Po 3 latach poszukiwań 
odnalazł właściciela ok. 300 zdjęć i 120 listów pisanych 
przez żołnierza Wermachtu do rodziców, a ukrytych 
przez jego ojca w stropie dworcowego szaletu tuż 
przed pojawieniem się Rosjan. Autor listów odmówił 
ich przyjęcia, wyjaśniając, że wojenne doświadczenia 
są zbyt bolesne i nie chce do nich wracać. Listy, niczym 
otwarta puszka Pandory, przypominałyby mu o 
zmarnowanej młodości i obudziłyby stare demony. 
Zgodził się na publikację listów z zastrzeżeniem, że 
może to nastąpić dopiero po jego śmierci i dlatego, 
zgodnie z umową, raz w roku, już od 6 lat, przesyła 
pustą kartkę jako zakamuflowaną informację „jeszcze 
nie pora”. 

Skarb ukryty w kryptach
Wśród wspomnień mieszkańców niemieckiego 

Walimia powtarzały się opowieści o cennych dobrach, 
jakie mieli ukrywać, za namową ówczesnego pastora, 
w kościelnych kryptach. Zmobilizowane siły społeczne, 
instytucjonalne i medialne, dokonały eksploracji 
krypt, które jak się okazało musiały być wielokrotnie 
splądrowane. Zawód był tak wielki, jak wielkie było 
oczekiwanie i nadzieja na cenne znalezisko. Zagadką 
na kilka lat pozostało – kto i kiedy dysponował wiedzą 
na temat ukrytych dóbr, jakie mieszkańcy powierzyli 
opiece zmarłych.

Na zakończenie szybko upływającego spotkania 
Łukasz Kazek opowiedział o swojej przyjaźni 
z profesorem Jackiem Wilczurem - jednym z 
najmłodszych żołnierzy Jana Piwnika ps. Ponury, 
walczącego na terenie Gór Świętokrzyskich oraz 
oddziału specjalnego Batalionu Chłopskiego. To 
najmłodszy (i ostatni żyjący) egzekutor wyroków 
śmierci wydawanych przez podziemne sądy na 
nazistach, kolaborantach, przestępcach. Po wojnie 
„łowca nazistów” oraz członek ekipy eksplorującej w 
latach 60. kompleks Riese i poszukującej Bursztynowej 
Komnaty na terenie Gór Sowich. Reportaż o 
tym niezwykłym człowieku zakończył spotkanie, 
pointując jednocześnie poruszany wcześniej wątek 
splądrowanej walimskiej krypty.

Łukasz Kazek jest bohaterem wielu telewizyjnych 
reportaży. Chętnie opowiada o swoich poszukiwaniach 

i znaleziskach, przyjaźniach z byłymi 
mieszkańcami Dolnego Śląska i polskich 
bohaterach wojennych. Najchętniej - o 
składaniu lokalnej historii ze wspomnień. 
Zebrani w sali widowiskowej ZOKiR mieli 
możliwość obejrzeć 3 kilkuminutowe 
reportaże, które poprzedzane były 
komentarzem przybyłego gościa.
Pan Łukasz jest także autorem książki 
opowiadającej historię jego dziadka 
– walimskiego osadnika, pod wiele 
mówiącym tytułem „Faszystowska mać!”. 
Kilkanaście egzemplarzy znalazło swoich 
nowych nabywców. 

Joanna Sosa-Misiak

Powiernik historii
opowiadanych
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Świątecznie i kolorowo zrobiło się w 
sobotę 19 marca 2016 r. na Jarmarku 

Wielkanocnym, gdzie podziwiano 
piękne, rękodzielnicze prace twórców 
Gminy Pielgrzymka. Organizatorem 
tego wydarzenia było Gminne Centrum 
Kultury i Biblioteka. Utalentowane lokalne 
artystki miały okazję zaprezentować swoje 
rękodzielnicze wyroby mieszkańcom gminy 
i nie tylko. Eksponowane dzieła działały jak 
magnes, przykuwając wzrok oglądających. 
Wśród bajecznych, wiosennych kwiatów, 
wspaniałych ozdób, palm, stroików, 
serwetek, kogucików, kaczuszek i 
kurczaczków oraz przepięknych pisanek - 
będących okrasą wielkanocnych stołów i 
koszyczków, zadbano również o świąteczne 
menu. Wśród wypieków królowały ozdobne 
mazurki, lukrowane baby, dekorowane 
muffinki oraz słodkie przekładańce. Były 
też tradycyjne, drożdżowe - pieczone 
w  formie oraz wyrabiane z masy solnej 
baranki. Nie zabrakło również swojskiego 
pieczywa, wypiekanego według receptury 
babci. Aby zadowolić wyszukane i wybredne 
gusta klientów - wystawcy stanęli na 
wysokości zadania. Bogaty wachlarz 

Gminne Święto Pań

Wielkanocny Jarmark 
w Gminie Pielgrzymka

Fot. Sebastian Dębicki

Fot. Sebastian DębickiFot. Sebastian Dębicki
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D  zień Kobiet w Gminnym Centrum Kultury 
w Pielgrzymce z roku na rok cieszy się coraz 

większą popularnością. 
8  marca 2016 r. o godz. 15.00 salę centrum 

zalała lawina przedstawicielek płci piękniej, 
pragnących przyjemnie spędzić wtorkowe 
popołudnie. Specjalni goście, dekoracja oraz 
filozoficzne hasło Fryderyka Nietzschego - 
„Szczęście jest kobietą” mówiły same za siebie. 

Składając paniom życzenia, uroczystość 

rozpoczął dyrektor GCKiB – Sebastian Dębicki. 
Jedną z wielu atrakcji były występy grupy 
dziecięco- młodzieżowej Zgrana Paczka, która 
zaprezentowała: przedstawienie greckie  -  Nić 
Ariadny, inscenizację wiersza  - Paweł i Gaweł A. 
Fredry oraz piosenkę - Maryna gotuj pierogi. Był 
też ludowy pokaz tańca - Czerwone jagody, a na 
wybiegu znalazły się typy kobiet o różnych porach 
dnia. W artystycznych zmaganiach udział wzięli: 
Natalia Kiwak, Anna Chrabąszcz, Tatiana Braun, 

Alicja Waseńczuk, Aleksandra Kwaczeniuk, Kinga 
Myślińska, Marcelina Matuszak, Maja Bezak, 
Patrycja Preneta, Maja Sabadach, Przemysław 
Leoniak i Łukasz Dębicki. Grupa dostarczyła 
widzom mnóstwo pozytywnych emocji.

Humorystyczną okrasą spotkania były 
wesołe żarty, zabawne anegdoty, występ 
Pameli Anderson, w której rolę wcielił się młody 
mieszkaniec gminy, a także projekcja śmiesznych 
filmików prezentowanych przez rodzimego 
youtubera – Dawida Rycąbla. Dodatkową atrakcją 
były wywiady z zaproszonymi gośćmi, które 
przeprowadziła – konferansjerka, Małgorzata 
Semeniuk.  

Obecna na uroczystości reprezentantka 
Firmy Oriflame –  Anika Fiłon, wprowadziła 
panie w arkana kobiecego piękna i urody. Panie, 
oprócz przygotowanego przez organizatorów 
poczęstunku, wzięły również udział w losowaniu 
nagród, wśród których znalazły się biżuteria, 
atrakcyjne kosmetyki oraz zachwycające róże z 
krepiny, wykonane przez lokalną rękodzielniczkę – 
Irenę Walasek. 

Podsumowaniem imprezy był wesoły 
teleturniej – Prawda i wyzwanie, w którym o 
tytuł miss humoru konkurowało ze sobą kilka 
świetnie bawiących się pań. Po odpowiedzi na 
wiele zabawnych pytań, specjalnie powołane 
jury przyznało nagrodę główną. Przypadła ona  – 
Angelice Naporowskiej. 
Dziękujemy wszystkim za wspaniałą atmosferę 
i zaangażowanie w przygotowanie tego 
wydarzenia.

Małgorzata Semeniuk

B
ywają w naszym życiu chwile uroczyste, 
ważne, radosne, ale i takie, o których 

wolelibyśmy zapomnieć. Zarówno jedne, jak 
i drugie wyciskają piętno na podejmowanych 
przez nas  decyzjach, pozwalają zdobyć 
życiowe doświadczenie, hartują charakter bądź 
przyprawiają o ból głowy. Jednak setki, 
a może nawet setki tysięcy godzin naszego życia 
- to codzienność.  Nanizana na lata ludzkiej 
egzystencji  jak paciorki różańca, maluje nasz 
los odcieniami szarości. Dla każdego może ona 
oznaczać coś innego. 

Wiosna przynosi cieplejsze dni. Na 
ławeczce przed blokiem zasiadają sąsiadki, 
które wygrzewają stare kości w promieniach 
słońca i wdychając powiew rześkiego 
powietrza, plotkują o...codzienności. Czas 
mija im jak spacer żółwia po nadmorskiej 
plaży. Zapracowana mama małej Kasi 
i podwórkowego łobuziaka Krzyśka z 

zazdrością  zerka  na plotkujące kobiety. 
Chętnie przysiadłaby z nimi na choćby 
krótką pogawędkę, ale przecież na nią czeka 
inna codzienność- przygotowanie obiadu, 
porozmawianie z dziećmi, pranie, ogarniecie 
mieszkania... Ot, taka mała życia garść, nic 
więcej. Ojciec Rafała kończy o szesnastej  
pracę w firmie, ale na tym nie koniec jego 
codziennych obowiązków. Spożywa w biegu 
posiłek przygotowany przez żonę i już po 
chwili biegnie do kolejnych zajęć. Przecież 
trzeba utrzymać rodzinę! – to taka polska 
codzienność. Zosia nie  chce poddać  się 
rutynowym  obowiązkom i postanawia 
podarować sobie choć trochę przyjemności 
w codziennej bieganinie. Zakłada dres, bierze 
do ręki kije i maszeruje, gdzie ją nogi poniosą, 
Cisza wieczoru, w której słyszy bicie własnego 
serca, porządkuje jej myśli krążące wokół 
problemów codzienności. To takie wieczorne 

oczyszczanie duszy przed garścią życia, która 
czeka na nią jutro, pojutrze...

Magda z mężem prowadzą własną firmą 
budowlaną. Dla nich codzienność to ciągła 
troska o zamówienia, poszukiwanie klientów, 
korzystne sprzedanie swoich usług. Dziś 
konkurencja jest duża, nie można pozwolić 
sobie na  zaprzepaszczenie dorobku wielu 
lat pracy. Choć często jest to ,,nerwowa” 
codzienność, to może dawać satysfakcję. 

Zazwyczaj szukamy w naszym życiu 
ekstremalnych przeżyć, marzymy o tym, 
by  los obdarzył nas czymś  nadzwyczajnym, 
zaskoczył  jakąś niespodzianką. Takie 
przeżywanie codzienności to domena głównie 
ludzi młodych. Dorosłość ,,stępia” nieco nasze 
marzenia, a starość z dystansem zerka na 
młodzieńcze mrzonki o wyjątkowości naszej 
egzystencji. 

A  przecież codzienność jest po prostu 
garścią życia, która tka z nitek najpiękniejszą 
tkaninę. Nie musi ona mieć jedynie odcieni 
szarości, bo to od nas zależy, czy  wśród tych  
nitek pojawią się te w barwach tęczy. 

Markosia

Taka mała życia garść

ofert rękodzielników sprawił, że każdy 
z podziwiających mógł wybrać coś dla 
siebie. Wydarzenie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem zarówno ze strony 
wystawców, jak i kupujących. Piękna, 
słoneczna aura sprawiła, że można było 
poczuć atmosferę nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych.

Małgorzata Semeniuk

Fot. Sebastian Dębicki

Żył wśród nas…

Michał Orłowski (1934-2016)

pożegnali Michała Orłowskiego, postać, która na trwałe zrosła się z oświatą naszego regionu. 
Wśród pogrążonej w głębokiej żałobie rodziny, grona przyjaciół i znajomych, znaleźli się dawni 
współpracownicy oraz tłumnie przybyli wychowankowie.                                                                                                                           

Michał Orłowski, mimo że nie był synem ziemi złotoryjskiej, bo urodził się 4 października 1934 r. 
w Solinie (pow. Lesko), to ziemi tej poświęcił całe swoje życie. Ukończył Liceum Pedagogiczne w 
Legnicy, Studium Nauczycielskie w Raciborzu, Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 
Od początku swojej pracy zawodowej dał się poznać jako oddany młodzieży nauczyciel, dobry kolega, 
świetny organizator. Jego zdolności zostały szybko dostrzeżone i docenione przez władze oświatowe. 
W krótkim czasie powierzono mu kolejno kierowanie szkołami: w Wilkowie-Wsi, w Prusicach i 
Rokitnicy. Tej ostatniej poświęcił najwięcej, bo 26 lat swojej pracy zawodowej. Szkoła w Rokitnicy pod 
jego zwierzchnictwem była wyróżniającą się pod każdym względem placówką, a uczniowie zajmowali 
wysokie miejsca w powiecie, województwie, a nawet w konkursach o charakterze ogólnopolskim.                                                                                                                   
„Są jednostki, które w ciągu krótkiego okresu potrafią tchnąć w zespół rytm i pozytywną jakość”  - tak 
scharakteryzował osiągnięcia jako dyrektora szkoły były inspektor oświaty powiatu złotoryjskiego, 
bliski współpracownik  i przyjaciel zmarłego. Za swoją nienaganną pracę  Michał Orłowski był 
wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m. in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Związku 
Nauczycielstwa Polskiego (najwyższe odznaczenie związkowe), Odznakę za Zasługi dla Województwa 
Legnickiego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 1991 r. przeszedł na emeryturę, ale nie 
przestał być aktywnym społecznie. W latach 1992–1998 był przewodniczącym Rady Gminy, 
a następnie członkiem jej  Zarządu. Do końca pozostawał uśmiechnięty, niezwykle życzliwy otoczeniu, 
gotów spieszyć w każdej chwili z pomocą najbardziej potrzebującym.

Kolega Michał Orłowski pozostanie na zawsze w pamięci i sercach tych wszystkich, którym to 
serce oddał już wcześniej.

                   Przyjaciele

9 marca 2016 r. licznie zgromadzeni na cmentarzu w Złotoryi 

OSTATNIE POŻEGNANIE
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Dlaczego na widokówce, 
którą jedna ze złotoryjanek 

z ówczesnej 
Schäferstraße 
(dzisiaj ul. 
Podwale), wysłała 
w lipcu 1913 r. 
do Zgorzelca, 
nie ma Fontanny 
Górników na  
Dolnym Rynku 
(Nieder-Ring)? 
Konkretnie 
brakuje figur, 
przedstawiających 
naszych górników, 
walczących z 
Tatarami w 1241r., 
poza tym, jak 
widać, jest basen 
z wodą, siedem lip 
a nawet żeliwna 
pompa od strony 
południowo-
wschodniej. Od 

którego roku w takim razie na 
wysyłanych stąd widokówkach 

KRONIKI ZŁOTORYJSKIE
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26  kwietnia 2016 r. mija 460. lat od 
śmierci Valentina Trozendorfa  (1490-
1556) - nauczyciela Śląska, pedagoga, 
dydaktyka, teologa, tłumacza, pisarza, 
rektora Gimnazjum Humanistycznego 
w Złotoryi, najwybitniejszego 
złotoryjanina w dziejach. 
      Trudno jest nam teraz 
właściwie uświadomić sobie 
dorobek tego człowieka. Trudno 
jest przełożyć sukces kierowanej 
przez niego szkoły na dzisiejsze 
realia. Więc nieco upraszczając 
– obecnie najistotniejszym 
wyznacznikiem poziomu 
nauczania  są wyniki osiągane 
przez uczniów na testach.
Jeżeli uzyskane punkty są 
powyżej średniej wojewódzkiej 
lub krajowej, to wszyscy są 
zadowoleni. Gimnazjum  
stworzone przez Trozendorfa 
nie było powyżej średniej 
wojewódzkiej czy krajowej. 
Jego szkoła była najlepsza w 
Europie! A sam Trozendorf? 

On był najrzadszą  i w swoim 
rodzaju jedyną gwiazdą na 
pedagogicznym niebie. Sława jego 
szkoły była tak wielka, jak żadnej przed 
nim i żadnej po nim. Imię jego stało się 
wkrótce zaszczytem Niemiec i Eu ropy. 
Ze wszystkich stron: Niemiec, Czech, 
Polski, Litwy, Węgier, Siedmiogrodu, 
Francji, Anglii, Włoch i Hiszpanii, płynęła 
młodzież strumieniami do Goldbergu i 
liczyła się tu na tysiące. Trozendorf był 
królem, był Bogiem wśród młodego 
świata i otaczała go dokoła cześć i 
miłość nadziemska. Ktokolwiek w 
drugiej połowie szesnastego wieku 
uchodził za uczonego człowieka, był 
wychowańcem goldbergskiej szkoły. 
      Stąd też, odejście złotoryjskiego 
rektora – wybitnego pedagoga i 
cenionego celebryty - wywołało duże 
poruszenie i znalazło swoje odbicie w 

licznych źródłach. Dysponujemy do 
jego śmierci niezwykle wartościowymi 
materiałami. To zdumiewające, ile 
zachowało się w nich detali. Jesteśmy 
wstanie na ich podstawie przenieść 

się o 460 lat wstecz i przywołać niemal 
każdy  szczegół. Są to teksty osobiste 
i bardzo intymne. Opisują chorobę, 
śmierć oraz pogrzeb Trozendorfa.  
Autorami tych relacji są najczęściej jego 
uczniowie. W ten sposób wystawili 
swojemu mistrzowi najwspanialszy 
pomnik. 
      Początek choroby przyszedł we 
wtorek 21 kwietnia 1556 r. podczas 
prowadzenia lekcji w sali kościoła 
św. Jana w Legnicy. Pod koniec zajęć, 
około godziny jedenastej, Trozendorf 
chciał przeczytać Psalm 23: Pan jest 
moim pasterzem, ale już po pierwszym 
wersie zaczął się jąkać i seplenić. 
Potem sparaliżowało mu całą prawą 
stronę, opadł z sił i zaczął się osuwać 

na ławkę. Wtedy jego uczniowie zdali 
sobie sprawę, co się dzieje, podbiegli 
do niego, przytrzymali go i na rękach 
zanieśli do sypialni. Jeden z uczniów 
(1548-1550) – Joachim Cureus, tak to 
opisał: […] powinnością żołnierza jest 
w walce umrzeć, dlatego najlepszy w 
armii Trozendorf w szkole zmarł. Zaczął 

się początek choroby 
podczas czytania objaśnień 
do zgromadzonych: Pan 
jest moim pasterzem. 
I wtedy poczuł nagły atak 
apopleksji, do tych, którzy 
go z zaciekawieniem 
słuchali, powiedział: Teraz, 
moi uczniowie, wołają 
mnie do innej szkoły. 
To był ostatni wydany 
jego głos, chory i niemy 
z sali wykładowej został 
wyniesiony. Kolejny 
uczeń Trozendorfa (1535-
1540) – Caspar Peucer, 
dodaje: Trozendorf 
osłabiony podeszłym 
wiekiem i wytężoną pracą 
oraz ostatnio rosnącymi 
zmartwieniami i troskami 
[pożar szkoły] zaniemógł, 
zaskoczony podczas 

nauczania nagłym atakiem apopleksji, 
prowadząc objaśnienie Psalmu 23, 6 
dni przed miesiącem majem 1556 r., 
gdy osiągnął sześćdziesiąty siódmy 
rok życia. […] Uznać należy, że był on 
narzędziem zbawienia, wezwanym 
i skierowanym przez Boga do tych 
służb, które działaniem wznieciły 
pobożność i zdrowe nauki, młodzież 
niedoświadczoną doprowadzając do   
poznania Boga i innych dobrych rzeczy.
      Po doznanym udarze sparaliżowany 
Trozendorf leżał przez pięć dni w łóżku. 
Odwiedziły go wtedy tłumy ludzi; 
proboszczowie i kaznodzieje, urzędnicy, 
koledzy, przyjaciele i studenci. 
Sprowadzono też lekarza księstwa 
legnickiego Hieronima Haunolda. 
Gdy na krótko wróciła mu mowa, 

docisnął rękę swojego ucznia Georga 
Helmricha Młodszego (1538-1544) 
i powoli, jąkając się przemówił po 
łacinie: Módl się ze szkołą, żeby Bóg 
zesłał mi ostatnią godzinę. Helmrich 
odpowiedział: Mój drogi Panie 
nauczycielu i ojcze, wszystko słyszę. 
Twoje słowa, są dla mnie nakazem. 
Co chcesz ode mnie, zrobię dla ciebie. 
Świadkami tej rozmowy był jeszcze 
lekarz Hieronim Haunold oraz pani 
Estera, żona [Jodocusa] Heniochusa. Po 
tym wydarzeniu Martin Thabor ułożył 
modlitwę: Modlitwa odmawiana w 
zgromadzeniu szkolnym, gdy oddawał 
ducha Pan Valentin Trozendorf. Ojcze 
Przedwieczny Pana naszego Jezusa 
Chrystusa przez naszego pośrednika 
syna Twojego spójrz z wysokości niebios 
na Czcigodnego starca, naszego Pana 
nauczyciela. A jeśli to jest twoją wolą to 
pragniemy, przywrócenia dawnej siły i 
upływającego życia, aby nam i innym 
mógł nadal nauczaniem służyć, jak 
czynił wiernie przez całe swoje życie. 
Jeżeli jednak z tej przystani życia chcesz 
go przywołać, zachowają go w uznaniu 
i pamięci jego dzieci, które zawsze 
opieką otaczał i wyjątkowo kochał. 
A wspierając go podtrzymają na duchu 
aż do samego końca, i przynosząc mu 
wreszcie szczęśliwą godzinę śmierci, 
kiedy odchodząc z tego życia pozostanie 
w nadziei, i w Twoje ręce powierzy 
ducha swojego przenosząc się do życia 
wiecznego, Amen. 
      Znamy bardzo dokładny czas 
śmierci Trozendorfa. Zadbali o to 
znowu jego uczniowie. Zachariasz 
Barth (uczeń 1546-1548) zanotował:  
Roku Pańskiego 1556, w dniu 26 
kwietnia, w którym była Trzecia 
Niedziela Wielkanocy, ok. godziny 12. 
[17 ?] po południu, szlachetny i stałą 
pamięcią otoczony zasłużonej chwały 
opiekun nauczania Pan Valentin 
Trozendorf, [….] odszedł od nas 
teraz do niebiańskiej szkoły. Jeszcze 
więcej szczegółów podał Laurentius 
Ludovicus (uczeń 1553-1558): 

W 
Centrum 
Informacji 

Turystycznej oraz w 
księgarni czekają 
na czytelników 
„Sudeckie schroniska 
turystyczne” (cz. II i 

III). Autorem jest Bernard Kopiec, 
przewodnik turystyczny i autor 
publikacji regionalnych z Imielina 
(wyd. Goldpress s.c., Sosnowiec 
2014). 

Znajdziemy tutaj m.in. opisy 
oraz archiwalne fotografie 
schronisk na Wilkołaku (Wilczej 
Górze) – Wilczego i Wilhelma, 
pod Ostrzycą, na Kapeli, Rososze, 
Wielisławce i w Grodźcu. O ile 
dzieje dwóch pierwszych obiektów 
są już jako tako znane dzięki 
książce o Wilkołaku, wydanej przez 
TMZZ w 2010 r. (T. 6 
Biblioteczki Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej), z pewnością 
zaciekawią losy nieistniejących 
już schronisk na Wielisławce i 
pod Ostrzycą, tym bardziej, że co 
jakiś czas pojawiają się pytania, 
czy są szanse na ich odbudowę 
(na Rososze funkcjonuje w 
tym miejscu chata turystyczna 
„Marianówka”).

Roman Gorzkowski

Rycina ilustrująca śmierć Trozendorfa w 1556 r.

znajdowała się tak nam 
znana Fontanna Górników? 
Kim był autor rzeźb i w jakiej 
miejscowości miał pracownię? W 
którym miejscu fontanny można 
znaleźć jego podpis?

Roman Gorzkowski
F

otografię wykonano w 
połowie ubiegłego stulecia, 

najprawdopodobniej jeszcze przed 

zakończeniem wojny. Na 
pierwszym planie widzimy 
jakąś dość szeroką ulicę 
z chodnikiem po jednej 

stronie. Nieco dalej – osiedle domków 
jednorodzinnych. Nie będziemy dzielić 

się jednak przypuszczeniami. Prosimy 
czytelników o zidentyfikowanie tego 
fragmentu miasta, podanie wszystkich 
znanych nazw owej „głównej” ulicy 
oraz przybliżonego czasu powstania 
domków. Specjalnie premiowane 
będzie współczesne zdjęcie tego 
samego miejsca.

Roman Gorzkowski
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Trozendorf zmarł po południu o godz. 
16, minut 45; przeżył 66 lat, 2 miesiące i 
12 dni. Wiemy też, że zmarł w objęciach  
swojego ucznia Marcusa Scipio.
      Pogrzeb odbył się we wtorek 28 
kwietnia 1556 r. w kościele św. Jana w 
Legnicy. Uroczystość miała wspaniałą 
oprawę.  Nicolaus  Mylius (uczeń 
1553-1556) wspomina, że w procesji 
uczestniczyli książęta piastowscy Śląska, 
książę Henryk XI i książę Fryderyk III, 
cała szkoła, wszyscy uczniowie mistrza, 
nauczyciele, trzydziestu pastorów, 
wysocy urzędnicy, dowódcy wojskowi 
i czcigodni senatorowie oraz wielu z 
ludu; starcy i dzieci, kobiety i dziewczęta. 
Kazanie na pogrzebie wygłosił Georg 
Seiler (uczeń 1533 -1538), przyjaciel 
Trozendorfa, proboszcz  z kościoła 
MP w Legnicy. Podczas nabożeństwa 
Martin Thabor odmówił kolejną, 
specjalnie ułożoną modlitwę:  Ojcze 
Przedwieczny Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Dzięki Ci składamy, że 
nasze modlitwy wysłuchujesz: Pana 
naszego nauczyciela z tego życia 
do siebie przyjmij: w dobrej wierze i 
uznaniu dla dzieci go zachowaj, oraz 
w co niezachwianie szczerze wierzymy, 
przyjmij go do życia wiecznego. 
Prosimy, Boże Święty, i ukoi nieszczęścia, 
które następują po śmierci tak wielkiego 
męża: I powołaj na jego miejsce innego, 
żeby z tą samą wiarą i rzetelnością 
młodymi ludźmi mógł zarządzać: i tymi 
naszymi studiami niechaj przewodzi 
tak samo znakomicie do końca życia, 
Amen.
      Zmarłego Trozendorfa wspominano 
również w innych kościołach Śląska i 
Europy. Adam Curaeus  (uczeń 1539-
1544), wygłosił 28 kwietnia 1556 r. 
w kościele św. Marii Magdaleny we 
Wrocławiu piękną mowę pożegnalną: 
Smućcie się Niemcy, smućcie się i 
opłakujcie odejście tego tak wielkiego 
i sławnego męża. Smuć się Złotoryjo 
po utracie światłego i wiernego 
nauczyciela w szkole i kościele; 
smuć się Magistracie Miejski, co jest 
dobroczynne i zasadne, nad waszym 
doradcą i mieszkańcem, którego żaden 
inny nie przewyższał. W Panu, co 

dobrą modlitwą był w stanie wybłagać 
wspaniały sukces miasta i jego uczniów, 
oparcie straciłaś biedna Złotoryjo! 
Wy straciliście męża, niezrównanego 
poprzez swój umysł, poprzez uczoność i 
talent nauczycielski, poprzez wierność i 
przezorność, poprzez wymowność i inne 
boże dary; straciliście człowieka, który 
był wyśmienitym i błogosławionym 
kierownikiem szkoły i Miasta, aż do 
swojego końca, gdy Łaska Boża 
odwróciła się od Śląskiego 
regionu i złotoryjskiej szkoły. 

Jak matka, której serce 
pełne miłości, żali się i 
płacze nad synem, 

którego śmierć jej wyrwała, tak smucą 
się Niemcy nad tym człowiekiem, 
ponieważ ledwo mają niewielką szansę 
przez następne stulecia, aby przyniosły 
kogoś, kto mógłby być mu równy. 
Wysławiajmy wszakże z obywatelami 
Złotoryi i tłumem studentów z wielką 
radością, że znalazł się w szkole 
niebieskiej, przestał nauczać tak jak na 
ziemi, lecz on stał się uczniem i będzie 
słuchać, najwyższego nauczyciela, 
Syna Bożego, naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. Amen.
      Valentin Trozendorf został 
pochowany w sali kościoła św. Jana 
w Legnicy w kaplicy (południowej) 

nazwanej jego imieniem.  Spoczął  
w najbardziej prestiżowym 

miejscu, jakie można było 
znaleźć - obok  ksiażąt 

piastowskich Śląska, 
potomków Mieszka i 

Chrobrego. Później jego 
dawny uczeń (1542-
1547) Abracham von 
Bock,  ufundował 
nad jego grobem 
epitafium z łacińską 
sentencją: 
Całe życie 
poświęciłem 
nauczaniu sztuk. 
A co otrzymałem od 
świata jako nagrodę, 
byłem biedny.
      Abracham 
Bock chyba jednak 
minął się z prawdą. 
Trozendorf na 
pewno nie był 
biedny. Miał 
przecież całą 
armię wdzięcznych 

uczniów. To oni stali 
przy nim wiernie do 
końca. Pojawiają się 
na każdym etapie: 

opiekują się chorym 
Trozendorfem, są przy 
jego śmierci, organizują 
pogrzeb, fundują mu 
nagrobki, epitafia i 
obrazy, piszą na jego 

cześć modlitwy, sentencje, oracje 
pochwalne oraz wiersze. Gdy widzimy 
skalę zaangażowania tych ludzi, to 
źródła typu: […] spośród wielu uczonych 
nie było naprawdę nikogo, komu 
przynajmniej przez pewien czas nauka  
Trozendorfa nie służyła, lub ktokolwiek 
w drugiej połowie szesnastego wieku 
uchodził za uczonego człowieka, 
był wychowańcem goldbergskiej 
szkoły, przestają być tylko pośmiertną 
gloryfikacją wygłaszaną w myśl zasady: 
O zmarłych mówimy dobrze lub wcale. 
Te wszystkie opisy Trozendorfa zyskują 
rangę faktów i nie sposób już im 
zaprzeczyć, czy w jakikolwiek sposób  je 
umniejszyć.  

W 1699 r.  Jezuici usunęli  z nekropoli 
Piastów  przy kościele św. Jana grób 
i epitafium Trozendorfa. Obecnie po 
miejscu pochówku złotoryjskiego 
rektora nie ma już żadnych śladów.
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Damian Komada

Kościół św. Jana w Legnicy: A - kaplica Trozendorfa, 
B - epitafium Trozendorfa, C - grób księcia Fryderyka II, 

fundatora gimnazjum Trozendorfa, 
D - groby książąt piastowskich Śląska

Kościół św. Jana w Legnicy - widok na kaplicę Trozendorfa 
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