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Drodzy nasi Czytelnicy!!!
M

iło nam obwieścić, że właśnie w 
grudniu minęło nam 10 lat. 

„Echo Złotoryi” ruszyło 10 lat temu numerem 
świątecznym w składzie i z zapałem, którego 
pokłady niektórzy wątpiący ocenili na nie więcej niż 
rok. - Dajemy wam rok. Więcej nie przetrwacie! - 
wspominają pierwsi redaktorzy reaktywowanego 
po latach i wydawanego już w kolorze 
miesięcznika. Równo od dekady przybliżamy 
Państwu historię naszego miasta i rejonu, losy 
poszczególnych mieszkańców i ich rodzin, 
przedstawiamy ludzi władzy i twarze lokalnych 
instytucji, a także zwyczajnych-niezwyczajnych 
złotoryjan - ludzi ciekawych, przedsiębiorczych, 
aktywnych w różnych obszarach naszego 
skromnego małoojczyźnianego życia, ale i takich, 
którzy to nasze siedlisko pod Wilczą Górą opuścili, 
by rozwijać skrzydła gdzieś daleko w świecie.

Skład zespołu redakcyjnego zmieniał się, 
zgłaszali się chętni do współpracy – jedni bywali na 
naszych łamach gościnnie, od czasu do czasu, inni 
zaczęli tworzyć z numeru na numer. W tym czasie 
grono czytelników rosło. Coraz częściej dochodzą 
nas słuchy o nowych miejscach, do których dociera 
„Echo”. Wiemy już, że - za sprawą prenumeraty i 
nie tylko, regularnie jesteśmy czytani i co miesiąc 
oczekiwani w Legnicy, Wrocławiu, Krakowie, 
Szczecinie, Zgorzelcu, Kołobrzegu, Warszawie, 
Bolesławcu, Bytomiu Odrzańskim, Gryfowie, 
Lwówku Śląskim i wielu innych miejscach, do 
których nasi Czytelnicy rozsyłają nasz miesięcznik, 
by rodzina stęskniona za Złotoryją otrzymała swoją 
porcję wieści.

Do tego miodu muszę jednak dodać łyżkę 
dziegciu. Bo jeśli wypinam dumnie pierś w 
imieniu redakcji, to powinnam także zrobić choć 
mały rachunek sumienia. Otóż zdarzały nam 
się: parodniowe poślizgi, błędy ortograficzne i 
interpunkcyjne, pomyłki w nazwiskach i opisach 
zdjęć. Na swoje usprawiedliwienie mamy: nadmiar 
obowiązków, jakie czasami spadają na głowę, 
gdy zbliża się redakcyjny deadline, spóźnione 
autoryzacje, złośliwość przedmiotów martwych 
(patrz: komputer), które zacinają się w najmniej 
odpowiednim momencie. A największym 
winowajcą jest zawsze za krótka doba!

Dodam, że jesteśmy otwarci na podpowiedzi 
Czytelników, ale nie zawsze jesteśmy w stanie 
sprostać tym oczekiwaniom. Choćby dlatego, 
że rozchodzą się w kwestiach zasadniczych – jak 
to gusty ludzi! I tak – jedni proszą o zwiększenie 
wiadomości historycznych, biograficznych, 
wspomnieniowych, inni wołają – więcej aktualnych 
wydarzeń, relacji z imprez, bieżących problemów 
z życia miasta. Jedni chętnie występują na naszych 
łamach, innych długo musimy namawiać, jeszcze 
inni zastrzegają sobie twardo „byle nie o mnie”. 
Są tacy, którzy zalecają więcej zdjęć, i tacy, co 
uważają, że „Echo” to nie komiks – żądają więcej 
tekstu! A między tym wszystkim są jeszcze nasze 
pasje, specjalizacje, ulubione tematy, rozpoczęte 
cykle, stałe rubryki. Bywa że jeden tekst wymaga 
spotkań z ludźmi, skanowania zdjęć, zapoznania się 
z fachową literaturą, kwerendy w archiwach. 

Od 5 lat organizujemy wybory Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej, by jeszcze mocniej wyeksponować 
ludzi charakteryzujących się ponadprzeciętną 
aktywnością na terenie naszego powiatu. 
Wyborom laureata rok rocznie towarzyszy 
wystawa prac członków Złotoryjskiego Klubu 
Fotograficznego – ukoronowanie całorocznej 
współpracy „Echa” i ZKF. 

Więcej grzechów nie pamiętamy... obiecujemy 
poprawę. Jak zawsze liczymy na wyrozumiałość, 
przychylność i propozycje tematów. Dziękujemy 
tym, którzy byli z nami od początku, tym, którzy 
„Echo” traktują jak kronikę wydarzeń lokalnych, 
skarbnicę wiedzy i w swoich „skromnych 
progach” gromadzą stosik z kolejnymi rocznikami. 
Czytelników i sponsorów prosimy o wsparcie, 
bo bez Waszych pieniędzy nie przetrwamy. 
Satysfakcja, jaką czerpiemy z tworzenia czasopisma 
jest cenna, ale drukarnia ma konkretną stawkę 

za wydruk. Tym bardziej dziękujemy wszystkim 
dotychczasowym darczyńcom i Towarzystwu 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej – oni także są 
rodzicami sukcesu.

Joanna Sosa-Misiak

List do redakcji:
Otrzymałam 11 nr „Echa” - dziękuję. Jest 

bardzo interesujący - szczególnie - dla mnie, 
bo zawiera informacje z początków powojennej 
Złotoryi, co nie tylko dla historii miasta jest 
niezwykle ważne, ale także dla ludzi, którzy byli i 
świadkami i twórcami „nowych czasów”. Wielka 
zasługa redakcji, że ten skomplikowany i trudny 
czas ratuje od zapomnienia. Wielka chwała. 
Wtedy Złotoryja była miasteczkiem rożnych 
osobowości, bo nie tylko wygnańców ze swoich 
siedzib głównie na kresach, ale przybyszy z 
różnymi życiorysami i charakterami. Uciekinierów, 
karierowiczów itp. To wszystko wiadomo, ale z 
tej „mieszaniny” po 70. latach można odczytać 
wspólne losy i „weryfikować” historię dopóki 
jeszcze jakiś świadek tamtych lat żyje (to prawdziwa 
historia). Ze wzruszeniem przypomniałam sobie 
Leszka Majchrowskiego - zawsze w mundurku 
harcerskim i w towarzystwie Mietka Przymuszały, 
z którym i ja się przyjaźniłam. W mojej klasie była 
Majchrowska, chyba siostra Leszka, bo brata u nas 
nie pamiętam. Natomiast blisko się przyjaźniłam 
z Jolą Franke (mam z nią osobiste pocztówkowe 
zdjęcie). Mieszkali lub tam pracował jej ojciec w 
pierwszym, przed obecnym domem, róg Rynku i 
Piłsudskiego. Pan Franke był jedynym człowiekiem, 
który wypytywał o moje warunki życia i nauki u pp 
Stułków i proponował ewentualną pomoc, chyba 
z ramienia jakiejś instytucji. Nie było to potrzebne, 
ale zapamiętałam. Później dowiedziałam się, 
że zmarł, nie mówiono o morderstwie na UB. 
Natomiast później (1951r.) komentowano 
śmierć ojca mego kolegi z klasy - Jurka Jaszczy i 
opowiadano mi, że była to jakaś pomyłka itp. Julka 
Dybowicza pamiętam dobrze, bo chyba jego ojciec 
pracował w szpitalu, gdzie moja mama. 

Niespokojnie było w tych latach w Złotoryi, 
wieczorami słychać było strzały, była godzina 
policyjna i przypominam sobie ogromny pogrzeb 
(IV 1946 r.) młodego, chyba, milicjanta? (po jakiejś 
tzw. Akcji), który osierocił nowo narodzonego 
synka i młodziuteńką narzeczoną. Nie znam 
szczegółów i niewiele rozumiałam, ale jej tragedia 
była widoczna i przeogromna, opłakiwała 
ukochanego na cmentarzu, gdzie spotykałam ją 
bardzo często, bo groby „naszych” były w pobliżu. 
Trudne i zawiłe to były czasy. Myślę, że kiedyś 
historycy to przedstawią.

Spieszę  donieść,  że Echo czytają także 
w sanatorium w Wysowej - z wielkim 
zainteresowaniem, co potwierdza wysłane zdjęcie.

Serdecznie pozdrawiam.
A. Łubkowska

Jak szeroki zasięg ma to ciekawe (wszyscy to stwierdzili) 
pismo potwierdzamy zdjęciem

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

Człowiek nie może żyć bez miłości.
Człowiek pozostaje dla 
siebie istotą niezrozumiałą,                                                                                                       
jego życie jest pozbawione sensu, 
jeśli nie objawi mu się Miłość,                                                                                         
jeśli nie spotka się z Miłością, 
jeśli jej nie dotknie i nie uczyni swoją.                                                                  

Jan Paweł II

Piękna jest radość w Święta, ciepłe są 
myśli o bliskich - niech pokój, miłość 
i szczęście otoczy dzisiaj wszystkich, 
a Nowy Rok niechaj spełni wszystkie 
marzenia i plany. Niech każdy będzie 
potrzebny, niech każdy będzie 
kochany!   

Czytelnikom

Redakcja i zarząd TMZZ                    

10-LECIE ECHA ZŁOTORYI 

Fot. Jan Borawski

S
tare przysłowie mówi, że na drzewie 
dobrych uczynków jest dużo kwiatów, 

ale mało owoców. Ludzie najczęściej dużo 
obiecują, ale takich, co zakasują rękawy jest 
zawsze mniej niż składających obietnice. 
Jeszcze mniej takich, co naciskają gaz do 
dechy i już nie zwalniają.

Ziemia złotoryjska ma swoich kierowców 
i pilotów „na pełnym gazie” - aktywnych 
w przestrzeni społecznej, edukacyjnej, 
sportowej, rozrywkowej. Są pracowici, 
obyci z trudnościami, tworzą grupy, które z 
coraz większą wprawą pokonują urzędnicze 
kłody rzucane pod nogi. Poza niezbędnymi 
kwalifikacjami, mają zapał do pracy i potrzebę 
zdobywania nowych umiejętności. Posiadają 
także dar w postaci zmysłu społecznego, 
który inspiruje do działania i który 
podpowiada, że podstawą życia szczęśliwego 
i satysfakcjonującego jest współpraca z 
innymi, a nie obracanie się wyłącznie w 
wąskim gronie rodzinnym czy towarzyskim. 
Dlatego podejmują działania 
na rzecz integrowania 
ludzi działających w 
różnych sferach 
życia, wyzwalają w 
nich siły twórcze, 
by spożytkować 
je do budowania 
wspólnoty 
aktywnej, 
wyedukowanej, 
zdrowej, 
respektującej 
zasady życia 
społecznego, 
w której każdy 
człowiek jest ogniwem 
w łańcuszku wzajemnej 
życzliwości. 
Współpraca ma wymierne korzyści (owoce!) 
dla miasta i okolicy – nasze tereny zyskują na 
urodzie, tętnią życiem, a ich mieszkańcy nie 
tylko czują się jak u siebie, ale też pełnią role 
gościnnych gospodarzy wobec przybyszów. 

Kolejny raz zwracamy się do Państwa o 
usatysfakcjonowanie ludzi aktywnych, którzy 
w mijającym roku podjęli ciekawe inicjatywy 
bądź przyczynili się do ich udanego przebiegu. 
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń z nazwiskami 
tych osób (pełnoletnich) wraz z krótkim 
opisem wydarzeń, które zorganizowały lub w 
znaczący sposób współtworzyły. Zachęcamy 
do pisania treściwych, ale niezbyt obszernych 
charakterystyk działaczy, informacji o 
wydarzeniach i korzyści, jakie przyniosły one 
lokalnej społeczności lub wybranej grupie 
odbiorców.

Wszystkie te osoby zaprosimy 
na uroczystą galę Człowieka Ziemi 

Złotoryjskiej 2016, 
a spośród nadesłanych 

kandydatur kapituła 
(co roku bogatsza o nowo 
wybranego laureata) wybierze 
pięciu nominowanych, 
którzy staną się bohaterami 
marcowej uroczystości. 

Jesteśmy przekonani 
o tym, że w Państwa 
otoczeniu nie brakuje 
ani pasjonatów, ani osób 
pochylających się nad losem 
skrzywdzonych i chorych, 
reagujących na oczekiwania 
współmieszkańców. Takich, 
którzy promując samopomoc 
sąsiedzką, edukując, 

pielęgnując patriotyzm i tradycje, bawiąc, 
otwierając oczy na sprawy społeczne i 

lokalne – promowali pozytywny 
wizerunek naszego powiatu, tj. ziemi 
złotoryjskiej! 

Nagrodźmy lokalnych entuzjastów 
za pracowitość i kreatywność, za 
anielską cierpliwość, za nieprzespane 
noce i trudy rozliczeń finansowych, 
jakie biorą na siebie, za zapał, który w 
nich nie gaśnie, za pomysłowość, za 
społeczną użyteczność. 

Zgłoszenia prosimy kierować na 
adres redakcji „Echa Złotoryi” (TMZZ) 
– ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja lub 
adres mailowy – echo@tmzz.pl. Na 
zgłoszenia czekamy do 15 stycznia 
2017 r.

Joanna Sosa-Misiak

Po owocach ich poznacie

Fot. Jan Borawski

Jak szeroki zasięg ma to ciekawe (wszyscy to stwierdzili) 
pismo potwierdzamy zdjęciem
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W tej historii przeplata się tak wiele niezwykłych 
zdarzeń, że aż trudno w nią uwierzyć. Jest w 

niej powojenna atmosfera pionierskich czasów, jest 
niespotykana zapobiegliwość młodego człowieka, nieco 
reporterskiego szczęścia, i jeszcze bezinteresowność 
Zenka Bernackiego, który jakiś czas przed śmiercią oddał 
mi przysługę.

Zaczęło się od tego, że zainspirowany radiową 
wzmianką o Bernardzie Maneckim, postanowiłem 
dowiedzieć się, czy ów człowiek jeszcze żyje. 
Zadzwoniłem do Zenka i przedstawiłem mu sprawę. 
Kasztelan oddzwonił dwa dni później i powiedział, 
że niestety pan Bernard już odszedł, ale jeśli jestem 
zainteresowany, to może mi podać telefon do jego 
wnuka. Oczywiście byłem zainteresowany. Pan 
Sebastian Ambroży powiedział mi rzecz niezwykłą. Otóż 
wiedząc, jakiego odkrycia dokonał jego dziadek, zdążył 
z nim za życia przeprowadzić wywiad. Pojechałem 
do Zagrodna, podekscytowany do granic. Na miejscu 
spotkał mnie zawód. Komputer pana Sebastiana padł. 
Niestety, jego twardy dysk był jedynym nośnikiem, na 
którym ów wywiad zapisano. Przyszły czasy chude. 
Pół roku później, pan Sebastian zadzwonił z niezwykle 
radosną wiadomością. Udało się odzyskać dane. Zatem 
chciałbym dziś przedstawić państwu wypowiedź 
Bernarda Maneckiego, znalazcy rękopisu Pana Tadeusza.

Andrzej Wojciechowski

Nazywam się Bernard Manecki. Urodziłem się 11 
kwietnia 1930 roku w Osieku koło Oławy, 

w województwie wrocławskim, jako syn gospodarza. 
W owym czasie było to Hennersdorf, Kreis Ohlau, Bezirk 
Breslau. Chodziłem do niemieckiej szkoły do końca 

1944 roku. Wtedy musiałem uciekać z domu, ponieważ 
byłem najstarszym z żyjących braci i groziło mi wcielenie 
do niemieckiej armii. Uciekłem w towarzystwie 
francuskiego jeńca do Czechosłowacji przez Nysę i 
Pilzno. Tam doczekałem się końca wojny. Kiedy ta się 
kończyła, miałem zamiar wracać do Osieka, ale tak 
się złożyło, że tam nie dojechałem. Znalazłem się w 
Zagrodnie, wówczas Adelsdorf, powiat Goldberg. Byłem 
tu jednym z trzech pierwszych Polaków. Przede mną 
dotarli już tutaj Edward Szelepajło i Antoni Gorczyca. 
Wioska była bardzo bogata. Bydło, podobnie jak drób, 
chodziło luzem. W opuszczonych domach gdzieniegdzie 
obiad stał jeszcze na stole, ale ludzi już nie było. Wieś 
była opustoszała. Mój ojciec przyjechał tu w drodze do 
Osieka. Mieliśmy zamiar odzyskać naszą gospodarkę, 
która przez Rzeszę została nam odebrana. Ojciec, 
który był Górnoślązakiem, w Niemczech przebywał na 
paszporcie polskim jako rządca dużych majątków. 

Moja późniejsza żona zjawiła się w Zagrodnie 
pod koniec maja 1945 roku. Ja przyjechałem kilka dni 
wcześniej — około 20 maja 1945 roku. Pełnomocnik 
polskiego rządu prosił ojca, by został i zaopiekował się 
bydłem, którego tu było bardzo dużo. Chodziło mu 
głównie o to, żeby Rosjanie wszystkiego nie wzięli, bo 
kradli je bez przerwy. Ojcu dano pod opiekę 300–400 
krów. Domy były puste, można było sobie chodzić i 
wybierać, rodzice zajęli jedno z gospodarstw. Pewnego 
dnia (koniec maja, początek czerwca 1945) chodziłem 
po wsi i szukałem dla ojca papieru na skręty. Doszedłem 
do szkoły, która mieściła się tam, gdzie obecnie. Kiedy 
się zbliżyłem, zauważyłem, że rosyjscy żołnierze 
wyrzucają książki do ogniska, pieką nad ogniem kury 
i grzeją jedzenie. Poszedłem bokiem i trafiłem do 
domu nauczycielskiego, znajdującego się tuż obok 

budynku szkolnego. Obszedłem wszystkie mieszkania. 
Znalazłem papier, ale też prywatną biblioteczkę. Na 
tej biblioteczce leżał stary ręcznie zapisany papier. Był 
lekko pobrudzony. Zaciekawiło mnie to. Zabrałem go 
stamtąd i oddałem go tacie, bo ja wtedy jeszcze nie 
umiałem czytać po polsku. Ojciec, gdy na niego spojrzał, 
powiedział:
— O! To jest coś bardzo ważnego. Zanieś to do wójta.

Wówczas wójtem był Jan Krowicki, który pochodził 
z województwa tarnopolskiego. Tak się złożyło, że 
później został moim teściem. Poszliśmy z ojcem do 
niego. Wziął od nas rękopis i obiecał, że odda do 
powiatu, czyli Urzędu Powiatowego w Złotoryi. Później 
się tym znaleziskiem w ogóle nie interesowałem.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
przyjeżdżały do Zagrodna byłe niemieckie nauczycielki. 
Kiedyś spacerowały obok gospodarki mojego ojca. 
Gdy usłyszałem niemiecką mowę, zagadałem do nich 
i spytałem, kto mieszkał w tym mieszkaniu na końcu 
korytarza po prawej stronie. Jedna z nich odpowiedziała 
mi: Frau Hauptmann (pani majorowa – nazwiska 
nie pamiętam) Znaczyłoby to, że właścicielem tej 
biblioteczki był niemiecki oficer. Mój wniosek jest taki, że 
służył on na froncie wschodnim i musiał się znać na tym, 
a gdy rękopis wpadł mu w ręce, zachował go dla siebie. 
Nigdy nie dowiedziałem się, jak było naprawdę. 

Słyszałem, że rękopis był w transporcie ze 
wschodu i nikt nie miał do niego dostępu, ale gdyby 
to była prawda, to nie znalazłby się w prywatnym 
mieszkaniu. Być może pod opieką tego oficera były 
książki wywożone do Niemiec. Niewykluczone, że w 
tej bibliotece było więcej książek, a ja je przegapiłem. 
Trzeba zrozumieć tę sytuację. Na dworze strzelanina, 
krzyki, pijatyka. Złapałem to, co mogłem i uciekłem. Ten 
papier akurat na papierosy się nie nadawał. Przypominał 
blok rysunkowy. Był lekko pożółkły — widać było, 
że jest stary. Prawdopodobnie uchroniłem go przed 
zniszczeniem przez Rosjan, którzy prędzej czy później 
spaliliby i to. Nie chciało im się rąbać drzewa, dlatego 
palili książki. Początkowo te ze szkoły, ale gdyby im 
zabrakło, doszliby i do domu nauczyciela. Musiało być 
to powszechne, bo w naszym domu też było ognisko w 
korytarzu. 

Cieszę się, że trafiłem na porządnych polskich 
urzędników, którzy znalezisko przechowali i nie 
zmarnowali go. Kilka lat temu pytali mnie dziennikarze 
Telewizji Polskiej we Wrocławiu, czy roszczę jakieś 
pretensje do znaleźnego. Odpowiedziałem, że nie 
roszczę. Jeżeli to jest dla dobra narodu, dla pamięci 
narodowej, to ja niczego w zamian nie chcę. Ale 
kiedy widziałem ucztę, jaką zrobił rząd Millera 
(chodzi prawdopodobnie o uroczystości z okazji 150. 
rocznicy urodzin Adama Mickiewicza w 2005 roku), to 
pomyślałem, że za te pieniądze mogliby chociaż kupić 
biednemu rolnikowi tonę węgla. Do dzisiejszego dnia 
nawet mi nie podziękowali. Dowiedziałem się potem, że 
Hrabia Tarnowski, za prawa do spadku, otrzymał duże 
zadośćuczynienie. On, nie mając tego w ręku, mógł jakiś 
grosz dostać, a ja, który go ocaliłem, nawet nie dostałem 
podziękowania i z tego powodu mam żal. Ale jeśli do tej 
pory nikt mi nie podziękował, to już na to nie liczę.  

Rękopis „Pana Tadeusza” z 1834 r.
w zbiorach Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu

Bernard Manecki w wojsku - lata 50. XX w. Bernard Manecki - lata 70. XX w. Bernard Manecki po 2000 r.

Fot. Wikimedia Commons, „Manuscript of Pan Tadeusz 5pl”, autor: Pleple2000, licencja CC BY-SA-4.0
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Rękopis znaleziony w Zagrodnie
Z

łote Dyktando to projekt, który od 6 lat realizujemy 
z wielką pasją i  satysfakcją. Tak naprawdę 

praca nad kolejną edycją zaczyna się zaraz po 
zakończeniu poprzedniej. Lubimy tę niecodzienną  
aktywność pozazawodową , która wiąże się z naszym 
wykształceniem, ale wynika też z  umiłowania języka 
ojczystego i chęci propagowania poprawnej polszczyzny 
wśród mieszkańców Złotoryi. Przygotowania pełną 
parą rozpoczynają się po wakacyjnej przerwie. Ważny 
jest wybór tematu kolejnego dyktanda. Często jest 
to trudny orzech do zgryzienia, bo pomysłów jest 
zazwyczaj kilka. We wrześniu spotykamy się z autorkami 
dyktand, tym razem były to: Halina Bamburowicz – 
emerytowana polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Złotoryi i jej córka Anna Pacześniak- pracownik 
naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie   
opracowujemy plan działań, myślimy nad reklamą. W 
tym roku wpadłyśmy na pomysł, aby każdy uczestnik 
konkursu otrzymał znaczek z logiem naszej imprezy, 
zaprojektowanym z okazji jubileuszowej, 5. edycji. W 
ten sposób wszyscy piszący stworzyli drużynę Złotego 
Dyktanda.

Bardzo pomocne w organizacji imprezy są osoby 
z Urzędu Miasta - Anna Ardelli  i jej współpracownicy,  
a także  Paweł Kochanowski, który już po raz kolejny 
przygotował projekt pięknych plakatów i zaproszeń 
na konkurs oraz galę. Ściśle współpracujemy też ze 
złotoryjskimi mediami, aby mieszkańcy mieli pełną 
informację o naszej imprezie. Bardzo starannie 
dobieramy gościa specjalnego. W tym roku, ponieważ 
tematem były kulinarna, w jego wyborze  bardzo 
pomogła nam Pani dyrektor Qubus Hotel Anetta 
Hanczyn – Rak, która w naszym imieniu zaprosiła 
do udziału w gali znakomitego kucharza, od 17 lat 
związanego z siecią restauracji Qubus Hotel - Michała 
Ogórka. 

Pierwsza odsłona naszej imprezy to konkurs, 
który od samego początku odbywa się  na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 1 , gdzie zawsze gościnnie 
przyjmuje nas dyrektor - Bożena Kraska. W tym roku 

5 listopada uczniowie i dorośli pisali dyktando, którego 
tematem były kulinaria, przy czym tekst  osadzony 
był w złotoryjskich realiach (w kolejnych edycjach były 
to: historia Złotoryi, krajobraz przyrodniczy miasta i 
okolic, złotoryjski sport, ludzie i ich pasje), co pozwala 
na utrwalanie  pisowni opracowanych przez nas, a 
zatwierdzonych przez prof. Jana Miodka złotoryjskich 
ortogramów. Po sprawdzeniu prac przez polonistki i 
nauczycielki kształcenia zintegrowanego ze złotoryjskich 
szkół, a w tym roku były to : Elżbieta Adamowicz, Danuta 
Balska, Monika Błażejowska Jolanta Kuraż-Dul, Ewa 
Grzesik, Joanna Kaczmarska, Wioleta Michalczyk, Iwona 
Pawłowska, Iwona Pierzchała, Izabela Stemplowska, 
Małgorzata Wokotrub, następuje wyłonienie mistrza 
w każdej z kategorii oraz najlepiej piszącej złotoryjskiej 
rodziny

Uroczysta gala Finałowa odsłona naszej imprezy to 
gala, która w tym roku odbyła się 19 listopada .
Przygotowania do tej części rozpoczynają się zazwyczaj 
od pomysłu na scenografię która powinna być związana 
z tematem dyktanda. Na tegoroczną galę  nastrojową, 
jesienno-kulinarną dekorację sceny zaprojektowała 
Iwona Pierzchała, a w realizacji pomogła jej Urszula 
Markowska. Następny etap  to zaproszenie do 
współpracy nauczyciela kształcenia zintegrowanego, 
który przygotowuje najmłodszych artystów do występu 
na gali. W tym roku byli to uczniowie klasy III b Zespołu 
Szkół Miejskich w Złotoryi przygotowani  przez  Bożenę 
Ostropolską. Mali ,,kucharze” przepięknie otworzyli 
uroczystość, prezentując wiersze propagujące zdrowe 
żywienie. Gości gali zachwyciła również kulinarna 
piosenka  w ich wykonaniu, wzbogacona taneczną 
choreografią. Ważnym punktem w przebiegu imprezy 
było wystąpienie gościa specjalnego - Michała 
Ogórka, który przygotował na scenie potrawę. Chętni 
uczestnicy gali mieli okazję ją degustować. W ich opinii  
przygotowane przez gościa carpaccio z buraków z 
dodatkiem sera koziego i prażonych orzechów było 
smakowo znakomite. Kulminacyjnym punktem gali jest 
ceremonia wręczania złotych piór mistrzom. 

W tym roku byli to w poszczególnych kategoriach :
Pacholęta - Zofia Tłuczek
Sztubacy -  Igor Widomski
Żacy - gimnazja Piotr Cedro
Żacy - ponadgimnazjalne - Julia 
Kosińska
Magisters - Krzysztof Boroch
Profesores -  Bożena Kloc
Najlepsza rodzina - Sylwia, Lesław 
Tłuczkowie i ich córki Hanna i Zofia

Tegoroczną uroczystość poprowadziły 
uczennice Zespołu Szkół Miejskich: Klaudia Kowalska 
i Wiktoria Iwanowska, a artystycznie galę  uświetnił 
wstęp Igora Widomskiego, który mistrzowsko 
zaprezentował wiersz ,,Kisiel” oraz  piosenka ,,Zawsze 
gdzieś czeka ktoś” w wykonaniu Melisy Fortwengel. 

Złote Dyktando to praca zespołowa. 
Zaangażowanie i bezinteresowna pomoc wielu 
osób  składają  się na sukces tego projektu. Z roku 
na rok drużyna Złotego Dyktanda powiększa się . To 
z pewnością cieszy nas-organizatorki i dlatego już 
dziś zapraszamy wszystkich miłośników poprawnej 
polszczyzny do udziału w kolejnej edycji konkursu. 

Renata Fuchs
Anna Markiewicz

VI Złote Dyktando w liczbach
220 uczestników, w tym 175 uczniów, 45 dorosłych
Kategorie (ilość piszących): 
Pacholęta - 26; Sztubacy- 66; Żacy gimnazja- 49; 
Żacy szkoły ponadgimnazjalne - 34; Magisters - 22; 
Profesores - 23; Rodzinna - 15 rodzin. 
Najstarszy uczestnik miał ponad 70 lat

Jak to z (kulinarnym) Złotym Dyktandem było?

Fot. Damian Komada

Fot. Piotr Maas

Gość specjalny - Michał Ogórek Komisja konkursowa

Lektorki

Występ klasy III b

Fot. Piotr Maas

Mistrzowie, organizatorzy i gość specjalny

Fot. Piotr Maas

Wręczanie nagród

Fot. Piotr Maas

Fot. Anna Markiewicz
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Trzeci rok siedzę w Szlachetnej Paczce i 
zastanawiałam się, czy jeszcze jest coś, co 

może mnie zaskoczyć. W poprzednich dwóch 
edycjach projektu widziałam naprawdę wiele. 
Świat pokazał mi jednocześnie swą paskudną 
twarz w postaci ludzkiej nędzy i nieszczęścia, ale 
również tę piękną – życzliwą, jaką nadali mu ludzie 
ogromnego serca. Nie chcę porównywać tych 
trzech edycji. Bo jak? Rozmiar biedy, nieszczęścia, 
samotności, choroby – jak to zmierzyć, czym 
porachować? Dlatego bez zbędnego komentarza 
pokażę kilka obrazków. Trzy portrety – trzy 
historie.
Pan Krzysztof

Do pana Krzysztofa niełatwo trafić. Boczna 
odnoga drogi przez Grodziec wiedzie nas do chaty 
za wsią. Chałupa nie wygląda na zamieszkałą. 
Może jedynie ten lśniący nowością dach, a w 
zasadzie połowa sięgająca tylko pomieszczeń 
gospodarskich, sugeruje, że tu toczy się życie. Pan 
Krzysztof wita nas na błotnistym podwórku. Jest 
wyraźnie zaskoczony, że jest nas tylu i mamy ze 
sobą tak dużo paczek. Prowadzi nas do sieni. Tu 
musimy zostawić ze sobą piec CO i grzejniki, bo już 
widać, że do ciasnej kuchni nie da się tego wnieść, 
a tym bardziej do klitki, co jest pokojem. Tu 
zmieszczą się tylko drobniejsze prezenty, żywność, 
środki czystości… W mieszkaniu chłód. Nie tylko 
ten wiejący przez otwarte okno, ale takie zimno 

samotności. Mężczyzna mieszka sam. Odkąd 
zmarli jego rodzice, jest jedynym lokatorem tej 
części domu. Patrząc na warunki, jakie panują w 
chałupie, można zastanawiać się, czy w ogóle ktoś 
chciałby tu żyć. Jedyne, co piękne, to widoki na 
pola i drzewa. Ale, żeby to zobaczyć, trzeba wyjść 
przed dom.
Pan Krzysztof, gdyby nie choroba (epilepsja) z 
chęcią by się stąd wyniósł. „Już dawno byłbym 
w Niemczech, w pracy, jak moi znajomi” – mówi. 
Niestety, ataki choroby skutecznie uniemożliwiają 
mu realizacje tych planów. A skoro nie może stąd 
wyjechać, musi jakoś tu żyć. „Jakoś” to dobre 
słowo. Bo jak godnie żyć, gdy w domu nie ma 
wody. Do wszystkiego: prania, mycia, gotowania 
trzeba ją czerpać ze studni. Jak bezpiecznie żyć, 
gdy rozpalenie pod kuchnią grozi zaczadzeniem 
(stąd nieustannie otwarte okna) a w najlepszym 
wypadku uwędzeniem dymem. 
Pan Krzysztof stara się żyć w zgodzie z ludźmi, 
a ci mu pomagają, tak jak z tym dachem, który 
razem z nim kładli. Teraz też jest pewny, że znajdą 
się znajomi, którzy go wesprą w remoncie i 
zainstalowaniu centralnego ogrzewania. Liczy, 
że wraz z ogrzewaniem pojawi się bieżąca woda 
i już ma plany, jak to zrobić. Paczka to impuls do 
zmian, jakie już projektuje. Patrząc na dwie Ele 
- wolontariuszki i przedstawicielkę darczyńców, 
którymi byli rodzice i dzieci z przedszkola Michałek 

oraz pracownicy sanepidu, 
mówi: „To ja będę musiał 
panie zaprosić na herbatę po 
remoncie. I porządnie wyszoruję 
na tę okazję szklanki” – dodaje.
Pan Krzysztof mówi, że nie 
spodziewał się tylu prezentów. 
W ogóle nie sądził, że to się 
spełni. Koledzy się z niego 
śmiali, że wierzy w św. Mikołaja, 
co mu obiecał paczki. Teraz 
pokaże kolegom, że Mikołaj 
istnieje. Nawet jako dziecko nie 
mógł się o tym przekonać, bo 
jak mówi: „Jedyne, co dostałem 
w prezencie, to lanie od matki”. 
Teraz ten 60-letni mężczyzna 
może wreszcie uwierzyć w 
bezinteresowną dobroć, bo 
wcześniej nie zaznał jej wiele.

Paczki, które przywieźliśmy 
są chyba jedynym akcentem 
zbliżających się świąt w tym 
domu. Pan Krzysztof nie szykuje 
się jakoś specjalnie do Bożego 
Narodzenia. „Na co mi samemu 
choinka” – mówi, gdy pytamy, 
czy już myślał, gdzie ją postawi. 
„Posiedzę sobie, telewizję 
pooglądam.”
Pan Jerzy

Gdy podjeżdżamy na 
podwórko do pana Jerzego w Wojcieszowie, 
on już jest w świątecznie udekorowanym oknie 
swojego nowego mieszkania. Schodzi do nas 
wyraźnie wzruszony. Pierwsze łzy zaszklą mu 
oczy, gdy zobaczy, ile węgla przyjechało autem 
ze składu opału ze Złotoryi. Kolejne łzy pojawią 
się zaraz, kiedy w pokoju zaczniemy wspólnie 
otwierać pakunki. Jest kurtka, są buty. Pan Jerzy 
od razu mierzy i z zadowoleniem stwierdza, 
że to jego rozmiar. Starannie odkłada pościel i 
poduchy. Paczki z jedzeniem nie jest w stanie sam 
udźwignąć, bo do siłaczy nie należy. Pomagamy 
wydobyć z kartonów puszki, kasze, makarony. 
„Potem sobie to wszystko poukładam” – mówi i 
wyciera ciągle pełne łez oczy. Między kartonami 
skacze dość żywotna jak na swój wiek suczka 
Lucy, psina uratowana z pożaru, który strawił 
jego mieszkanie kilka miesięcy temu. Poza suczką 
nic nie zabrał ze sobą w tę noc pożaru. „Lucy to 
pamiątka po mojej żonie. Prezent od niej” – mówi. 
Pan Jerzy od śmierci żony żyje samotnie. To już 
sześć lat. Na komodzie stoi zdjęcie żony. Niby nie 
ma tu kobiecej ręki, ale jest bardzo schludnie, 
czyściutko, przytulnie. I bardzo ciepło, bo pan 
Jerzy rozpalił w piecu, który stoi we wnęce 
kuchennej. Na nim gotuje sobie obiady, a właśnie 
zbliża się pora obiadowa.
Pan Jerzy cieszy się z tego mieszkania. Ma nadzieję 
zostać tu już na zawsze. Nie chce wracać do Nowej 
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Ziemi, choć mieszkał tam tyle lat. Tu już uwił sobie 
gniazdo. Poznał sąsiadów. Ma blisko do sklepu, do 
lekarza, co w jego wieku, a ma ponad 70 lat, jest 
bardzo ważne. „Jak mieszkałem w Nowej Ziemi, 
to do sklepu miałem parę kilometrów szosą bez 
chodnika. Taka wyprawa była niebezpieczna.” – 
mówi i trudno nie przyznać mu racji, wiedząc, jaki 
ruch panuje na drodze wojewódzkiej do Jeleniej 
Góry.
„Tam już nie ma po co wracać. Napisali do mnie 
pismo, żebym zabrał z mieszkania, to co potrzebne, 
co zostało, bo będą zabezpieczać budynek. Ale 
na co mi to? Na co mi wracać? Tu jest dobrze.” – 
mówi. Pyta, czy wiemy, co słychać u jego dawnych 
sąsiadów, gdzie mieszkają, czy pracują. Nie odciął 
się zupełnie od życia sprzed pożaru. Tamten dom 
to ciągle część jego życia. Na pożegnanie ściska 
wolontariuszki Karolinę i Anię i mówi: „Przekażcie 
tym ludziom, co mi to wszystko kupili, że jestem 
szczęśliwy”. 
Pani Janina

Pani Janina wynajmuje miniaturowe mieszkanie 
w Złotoryi. Trafiła tu, podobnie jak pan Jerzy, po 
pożarze domu w Nowej Ziemi. Za tę klitkę płaci 
naprawdę niewarte tego pieniądze. Na szczęście 
połowę pokrywa gmina. W pokoju ma zimno, 
dogrzewa się kuchenką gazową i farelką. Szyby 
zaparowane tak, że mało światła dochodzi przez okna. Pani Jasia czuje 
się tu jak więzień. Mówi, że jeszcze tylko dać jej kraty w okna i wszystko 
będzie jak w więzieniu. Brakuje jej tego długiego korytarza w domu, gdzie 
zawsze można było spotkać jakiegoś sąsiada i pogadać. Tu nie zna nikogo. 
Dopiero niedawno odważyła się sama pójść do kościoła. „Poszłam pod 
szpital i wsiadłam w busa, a potem wysiadłam niedaleko kościoła. Byłam w 
tym kościele aż dwie godziny, bo przyszłam za wcześnie. Jak wyszłam, była 
mgła, a ja nie wiedziałam, gdzie jestem.” – opowiada podekscytowana, 
jak o wyprawie w dalekie kraje. Nic dziwnego. Dla niej to wyjście z domu 
jest nie lada wyzwaniem. Niedawno wszczepiono jej rozrusznik. Serce nie 
wytrzymało stresu, jaki przeżyła, widząc ogień, który zabiera wszystko, co 
miała. „Zabrałam dowód i pieniądze, włożyłam to, co miałam koło łóżka 
i kapcie i tak wyszłam z domu.” – opowiada. W tym domu żyła od 1950 
roku. „Dzieci mnie chciały wziąć do siebie, ale to daleko, 600 kilometrów. 
A ja nie umiałabym żyć w tym ich małym mieszkaniu. Już 20 lat, od śmierci 
męża, mieszkam sama. I tak się nauczyłam.” – mówi. Ma 80 lat i trudno jej 
zmieniać nawyki.

Pani Janina wierzy, że jeszcze wróci do siebie, na razie jednak urządza 
się w swojej klitce i cieszy z lodówki, patelni, garnka. Wszystkie prezenty 
przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. Chętnie 
przymierza zimowy płaszcz, który leży jak ulał. Raduje ją gruby, puszysty 
koc. Przyda się bardzo, bo w mieszkaniu jest chłód i wilgoć. Śmiejemy się, 
że jak już będzie prawdziwa zima, to wtedy włoży nowy płaszcz, okryje się 
kocem i tak do wiosny przetrzyma. 

Panią Jasię nie mniej od prezentów cieszy nasza obecność. Nie 
dopuszcza do siebie myśli, że wyjdziemy bez poczęstunku. Proponuje kawę 
i ciasto. Chce rozmawiać, a wolontariuszki Agnieszka i Ela rozumieją tę 
potrzebę, dlatego jesteśmy u pani Jasi dłużej niż gdziekolwiek indziej. 

W tej edycji Szlachetnej Paczki wolontariusze odwiedzili z 
prezentami 15 rodzin. Wśród nich wyjątkowo dużo było samotnych ludzi. 
Zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich. Czyżby to samotność była 
coraz większym nieszczęściem? Ale na tę dolegliwość sama Szlachetna 
Paczka nie wystarczy. Warto o tym pamiętać, nie tylko od święta.

Iwona Pawłowska 

7 grudnia 2016 roku grupa 
członków Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, w 
wigilię imienin ks. prałata Mariana 
Sobczyka, odwiedziła go w Domu 
Księży Emerytów Diecezji Legnickiej, 
gdzie teraz ksiądz przebywa. Po 
złożeniu życzeń spotkanie zamieniło 
się w dialog, który dotyczył posługi 
duszpasterskiej, jaką ksiądz prałat 

Marian Sobczyk sprawował przez 
dwadzieścia osiem lat w Złotoryi. 
Wspomnieniom nie było końca 
i nie wiedzieć kiedy upłynął czas 
naszego spotkania. Przy pożegnaniu 
złożyliśmy księdzu prałatowi 
życzenia zdrowych i spokojnych 
świąt  Bożego Narodzenia i 
wstępnie zaprosiliśmy go na 
obchody trzydziestolecia TMZZ, 
które będziemy świętować w 2017 
roku.    
                                                                                  

Bogusław Cetera 

To już mój trzynasty felieton w 
„Echu”. Ciekawe, czy nie będzie 

pechowy? Wielu z nas  wierzy w 
różnego rodzaju złe i dobre przesądy: 
czarny kot, feralny piątek, stłuczone 
lustro, siedmiolistna koniczyna, 
guzik kominiarza, grosik na szczęście, 
itp. Czy warto przywiązywać wagę 
do tych „kolorytów” codzienności, 
które czasami osaczają nas ze 
wszystkich stron. Dla fatalistów 
będą one oznaczać paniczny strach, 
graniczący nieomal z końcem świata. 
U tych patrzących na rzeczywistość 
z dystansem, wywołają ironiczny 
uśmiech. Bo tak naprawdę cóż może 
zmienić w naszym życiu pędzący 
pod nogami czarny kot? Czy złapanie 
się za guzik w obecności kominiarza 
będzie gwarancją udanego dnia, 
skoro właśnie wtedy szef postanowił 
wręczyć nam rozwiązanie umowy o 
pracę. Przecież cała rzecz w tym, żeby 
żyć i nie dać się zwariować w tym 
„szalonym czasie” ostatnich dni roku 
i nie tylko.

Albert Einstein powiedział: Są 
dwie drogi, żeby przeżyć życie. Jedna, 
to żyć tak, jakby nic nie było cudem. 
Druga, to żyć tak, jakby cudem było 
wszystko. To od nas zależy, która z 
tych życiowych ścieżek będzie nam 
bliższa. Czy i w jaki sposób zachwyci 
nas piękno otaczającego  świata? Czy 
każdy dzień będziemy przeżywać tak, 
jakbyśmy otrzymali najpiękniejszy 
prezent?  Czy cudowność życia 

kryje się w pasji odkrywania i 
poznawania tego, co wokół nas? 
Nie mnie udzielać odpowiedzi 
na te pytania. Czasami osobista, 
głęboka refleksja przychodzi w 
najmniej oczekiwanym momencie, 
a życie samo pisze odpowiedzi na 
najbardziej zaskakujące  sytuacje. 
Wtedy z pewnością przydaje się 
racjonalne spojrzenie, a nie wiara w 
przesądy i cuda. 

W te ostatnie dni mijającego 
roku postarajmy się posmakować 
cudowności świata, każdy na swój 
sposób. Przy blasku świątecznego 
płomienia świecy, choć na 
chwilę oddajmy się najskrytszym 
marzeniom. Z przymrużeniem 
oka spróbujmy potraktować 
feralną trzynastkę i czarnego 
kota. Na łąkach znajdujmy 
zawsze siedmiolistne koniczynki. 
Pamiętajmy, aby lustro w każdym 
domu nie było przedmiotem 
troski o to, by się nie daj Boże, nie 
stłukło, lecz byśmy zawsze oglądali 
w nim niepowtarzalne odbicie 
szlachetnych ludzi, którzy staną na 
naszej drodze. Wstawajmy z łóżka 
tylko prawą nogą, a w sylwestrowy 
wieczór na ulicach naszych miast 
i miasteczek spotykajmy  samych  
kominiarzy, którzy przyniosą nam 
tony szczęścia na cały Nowy Rok. 
Czego życzy niżej podpisana.

Markosia 

 O przesądach i nie tylko...

 Odwiedziny 
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– Gdy byłem ostatnio w Biedronce, to widziałem 
obywateli Ukrainy. Widać było, że są lekko zagubieni, 
ale nie chcąc wyróżniać się z tłumu, starali się mówić 
po polsku. Robili zakupy, bo widocznie mieli już 
polskie pieniądze. Migracja obywateli Ukrainy do 
Polski ma charakter wyłącznie ekonomiczny. Zarobić 
i wrócić do siebie – mówi Krzysztof Frankowski, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi.

Według danych PUP w Złotoryi lata 2011 - 2012 
to był spokojny czas bez wielkiej migracji, lecz już 
od 2013 roku obserwuje się nieprzerwany napływ 
cudzoziemców. W 2015 roku liczba imigrantów 
zarobkowych osiągnęła 600 osób. Przyjeżdżają 
przede wszystkim z Ukrainy.

Swoją diagnozę tak gwałtownego wzrostu 
pracowników ukraińskich stawia Jewgenij Lisoboj, 
prowadzący agencję pracy tymczasowej w Polsce i 
na Ukrainie:

– Wzrost liczby ukraińskich pracowników 
w Polsce nastąpił po tym, jak ogłoszono u nas 
mobilizację do wojska. Młodzi mężczyźni nie chcieli 
iść na wojnę, więc wyjeżdżali do pracy do Polski. 
Druga przyczyna  to wzrost kursu dolara. Ukraina, 
mimo że ma własną walutę, zawsze wszystko 
przelicza na dolary. 

Polacy, widząc ofertę pracy z wynagrodzeniem 
1700 zł brutto (na rękę wychodzi ok. 1200 zł), 
machają na to ręką, natomiast dla Ukraińców to 
satysfakcjonująca kwota. Jednak życie w Polsce jest 
tańsze niż na Ukrainie. Wafelek, który przykładowo 
w Biedronce kosztuje 3,50 zł, na Ukrainie będzie 
kosztował (taki sam, z tej samej firmy) w przeliczeniu 
10 zł.

Wielkiej fali migracji zarobkowej Ukraińców 
do Polski sprzyja fakt, że stosunkowo łatwo jest 
znaleźć pracę dzięki uproszczonym procedurom 
pozyskiwania pracowników z zagranicy. Odbywa się 
to głównie poprzez sieć agencji pracy tymczasowej, 
które powstają ostatnio jak grzyby po deszczu. 

– Na czym polega moja praca? To jest tak: 
pani ma firmę, ale nie może pani znaleźć polskich 
pracowników i nie ma czasu na ich szukanie. Co 
robić?  Należy przeszukać internet i znaleźć taką 
agencję pracy tymczasowej jak moja. Potem trzeba 
napisać maila i wyszczególnić, jakich pracowników 
się szuka oraz określić ich wynagrodzenia  – 
wyjaśnia szczegółowo Jewgenij Lisoboj. – Wtedy 
ja przystępuję do wyszukiwania takich ludzi. Mam 
swoją stronę internetową i tam daję ogłoszenia, 
że jest praca, określam jej warunki. Następnie 
pracodawca uzyskuje ode mnie adresy pracowników 
i wysyła na ich adresy domowe „oświadczenie o 
zamiarze zatrudnienia cudzoziemca” (запрошення). 

Z tym oświadczeniem z Polski, ukraiński kandydat 
na pracownika udaje się do konsulatu po wizę, aby 
mógł wjechać na teren Polski. 

Ze strony Powiatowego Urzędu Pracy 
załatwienie tej procedury wygląda następująco: 
pracodawca lub agencja zatrudnienia (pracy 
tymczasowej) składa w urzędzie pracy oświadczenie 
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
obywatelowi Ukrainy. Dokumenty te zawierają  
między innymi dane pracodawcy, dane osobowe 
cudzoziemca, okres zatrudnienia, miejsce pracy. 
Zgodnie z przepisami powiatowy urząd pracy 
rejestruje to oświadczenie w bazie cudzoziemców, 
którzy chcą podjąć pracę na terenie Polski. Po 
rejestracji oświadczenia pracodawca przekazuje 
dokument cudzoziemcowi, aby ten zgłosił się do 
polskiego konsulatu na Ukrainie. Zarejestrowane 
oświadczenie jest podstawą do ubiegania się 
o wydanie wizy z prawem do pracy na terenie 
Rzeczypospolitej.

Jewgenij Lisoboj ma 26 lat, ukończył studia na 
kierunku ekonomika przedsiębiorstw, pochodzi z 
miasta Chmielnicki (dawn. Proskurow) na Ukrainie. 
Jego babcia jest Polką, i to ona dba o podtrzymanie 
katolickich tradycji w rodzinie. Jednak języka 
polskiego nauczył się od swojej żony, którą poznał 
w Krakowie, gdzie studiowała. Najpierw żona 
założyła agencję pracy tymczasowej w Chmielnicku. 
Zaczynali od ulotek reklamowych drukowanych 
tysiącami, które rozsyłali w różne miejsca po 
całej Ukrainie, jeździli po miastach i rozdawali je 
ludziom. I tak rozeszła się wieść o ich agencji pracy. 
Najwięcej jednak zyskali rozgłosu dzięki tzw. poczcie 
pantoflowej. A gdy już zaistnieli w przestrzeni 
internetowej, przyszedł czas na podbój rynku 
polskiego.

– Pamiętam, że gdy przyjechałem do Polski i 
spotkałem Tadeusza, aktualnie mojego dobrego 
przyjaciela, to zapytałem, ile mam przygotować 
pieniędzy na zarejestrowanie firmy. On wyśmiał 
mnie. Tu wszystko jest za darmo, powiedział. Byłem 
w szoku. Nigdy nie musiałem dawać w Polsce 
łapówki. Ani na drogach, ani na granicy, ani w 
urzędach. Nikomu – opowiada o swoich początkach 
w Polsce Jewgenij Lisoboj. – Chciałem podziękować 
Tadeuszowi z Gierałtowca. To on pomógł mi założyć 
firmę w Polsce i na niego zawsze mogę liczyć, gdy 
mam jakieś problemy. Wtedy spotykamy się, aby 
pogadać, dowiedzieć się o nowych przepisach. 
Pragnę też podziękować pracownicy z Urzędu Pracy 
w Złotoryi, pani Joannie Koniecznej. Była mi zawsze 
życzliwa, wyjaśniła wiele spraw i pokierowała, do 
jakiego urzędu należy iść.

Dla Jewgenija to niezwykła sytuacja. Na Ukrainie 
przyzwyczaił się, że aby załatwić jakąś sprawę w 
urzędzie, należy dać łapówkę. A ponieważ on nie 
lubi tego robić, gdy rozkręcał swoją agencję pracy, 
zatrudnił prawnika, żeby ten zajął się prowadzeniem 
niezbędnych spraw. 

W tej chwili, po istnieniu przez półtora 
roku, Agencja Pracy Tymczasowej „Dominika” z 
Legnicy zatrudnia 150 osób. Wszystkie te osoby 
przyjechały z Ukrainy i znalazły pracę nie tylko na 
terenie powiatu złotoryjskiego, ale też na całym 
Dolnym Śląsku. Z tej liczby w Złotoryi najwięcej 
z nich pracuje w firmie Vitbis 7 – 11 osób. To 
kobiety i mężczyźni. Agencja „Dominika” jest ich 
faktycznym pracodawcą. Wypłaca pracownikom 
wynagrodzenia, opłaca ZUS, płaci ich podatki, 
załatwia sprawy pracownicze, gdy zdarza się 
wypadek w pracy. A na koniec firmie, z którą ma 
podpisaną umowę, wystawia fakturę.

Urząd Pracy w Złotoryi najwięcej pracowników 
rejestruje z zachodniej Ukrainy, okolice 
Iwanofrankowska i Lwowa. Przyjeżdżają też ze 
środkowej i wschodniej części tego kraju. Najwięcej 
jest pracowników ukraińskich w wieku 26 - 40 lat, 
to grupa najbardziej aktywna zawodowo. Kolejna 
grupa to osoby w wieku 41 - 60 lat i bardzo nieliczna 
– powyżej 60 roku życia. 

Ukraińcy, którzy chcą pracować w Polsce, 
przyjeżdżają od razu do konkretnego pracodawcy, 
który  bardzo często oferuje im mieszkania, a jeśli 
nie, to nie ma problemu z wynajmem mieszkania 
na określony czas, bo pracownicy ukraińscy mogą 
pracować w Polsce nie dłużej niż przez 6 miesięcy. 
Uproszczone procedury pozyskiwania pracowników 
z zagranicy dotyczą nie tylko obywateli Ukrainy, ale 
też Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii. 

Zawiłości w tej kwestii wyjaśnia pośrednik pracy 
i doradca klienta, Joanna Konieczna:

– Obywatele Ukrainy mogą się ubiegać o dwa 
rodzaje wiz. Jedna to wiza Schengen, która może być 
wydana do 90 dni. A ta druga to nasza wiza krajowa, 
której okres ważności nie może przekroczyć jednego 
roku. Istnieje jeszcze możliwość zatrudnienia 
cudzoziemca w Polsce na dłuższy okres, do 3 lat. 
W tym wypadku warunkiem podstawowym jest 
udowodnienie przez pracodawcę, że na konkretnym 
stanowisku nie ma możliwości zatrudnienia Polaków. 
Nazywa się to „uwzględnieniem pierwszeństwa 
dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich”. 
Punktem wyjścia do wydania opinii dla PUP 
jest analiza lokalnego rynku pracy w oparciu o 
złożoną  przez pracodawcę ofertę zatrudnienia. Na 
podstawie tej analizy wojewoda wydaje stosowną 
decyzję, tj. zezwolenie na pracę.

Jakie prace wykonują Ukraińcy? Mimo że wielu 
z nich ma średnie lub wyższe wykształcenie, to 
wykonują najczęściej prace proste, niewymagające 
kwalifikacji: w budownictwie czy na produkcji,  w 
rolnictwie przy zbiorach owoców i warzyw. 

Wielu z Ukraińców nie zna języka polskiego, 
ale szybko się uczą. Po kilku tygodniach pobytu 
potrafią posługiwać się naszym językiem w stopniu 
komunikatywnym, aby zrozumieć majstra czy 
brygadzistę, a w sklepie zrobić zakupy. 

Pracownicy ukraińscy są poważani na 
polskim rynku pracy, mimo że godzą się na niskie 
płace.  Jednak, coraz częściej, gdy poważna firma 
budowlana chce ściągnąć do pracy fachowca 
z Ukrainy, takiego zweryfikowanego, to musi 
zaproponować o wiele wyższe stawki. 

Agencja Pracy Tymczasowej Jewgenija Lisoboja 
to rzetelne i uczciwe podejście do pracownika i 
klienta. Firma stale się rozwija. Zgłaszają się do niej 
duże korporacje poszukujące pracowników. Sam 
Jewgenij dobrze mówi po polsku, otrzymał już kartę 
stałego pobytu. Jego starsza córeczka ukończyła 2,5 
roku, chodzi do żłobka. Młodsza, urodzona już w 
Polsce, ma 7 miesięcy. 

– Chciałbym zostać na stałe w Polsce. Tu mieszka 
się spokojnie, człowiek nie obawia się o swoją 
przyszłość. Można ją zaplanować. Takiej lepszej 
przyszłości chcę dla moich dzieci – mówi poważny 
nad wiek, dwudziestosześcioletni przedsiębiorca z 
Ukrainy.

Agnieszka Młyńczak

Czy zaleją nas Ukraińcy?

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi 
Krzysztof Frankowski wraz z Joanną Konieczną 

- pośrednikiem pracy oraz doradcą klienta
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XXXIII   Zjazd terenowych Sekcji Emerytów 
i Rencistów ZNP odbył się w Złotoryi w dniu 
19 listopada 2016 r. W przestronnej jasnej 
sali konferencyjno-bankietowej „Zielonego 
Gaju” organizatorzy czekali na uczestników 
z pamiątkowymi pakietami. Zatem w wielu 
domach na choince zawiśnie złotoryjski pejzaż, 

namalowany na bombce wyprodukowanej 
w zakładzie „Vitbis”. Przybysze stawili się w 
komplecie, zajmując wyznaczone miejsca dla: 
Chojnowa, Głogowa, Jawora, Legnicy, Lubina i 
Miłkowic, Prochowic i Złotoryi. Po sali dyskretnie 
krążyły kelnerki, ale kto chciał, własnoręcznie 
przygotowywał sobie wybrane napoje.

Stół prezydialny pośrodku, niczym 
rozjemca w negocjacjach, zaszczycili goście 
i przedstawiciele gospodarzy. Z sympatią 
powitano wójta Gminy Złotoryja -Marię Leśną, 
burmistrza Złotoryi - Roberta Pawłowskiego, 
przewodniczącą OSEiR - Irenę Małkiewicz, 
wieloletnią organizatorkę zjazdów, Annę 
Bielachowicz, najstarszą członkinię OZNP w 
Złotoryi - Anielę Lasoń, przewodniczącą Rady 
Seniorów przy UM - Stanisławę Chaim oraz 
prezes Małgorzatę Pokrywkę z Anielą Bąk, 
Joanną Piturą, Kingą Maciejak i Cecylią Świecik. 
Szczegółowe sprawozdanie z pracy Sekcji 
złożyła Krystyna Klewko. ZNP ma długą historię 
i ludzi, którzy ją tworzą. Weteranów z 50-letnią 
przynależnością udekorowano Odznaką. W 
tej grupie znaleźli się nauczyciele: Alina Batek, 
Łucja Forczak, Halina Głowacka, Krystyna 
Klewko, Danuta Kwaśniak, Danuta Sosa, Zofia 
Ziemkiewicz. Konferencji towarzyszyła wystawa 
miniatur malarskich Marii Rogali z Legnicy, a 
w części artystycznej oklaskiwano uczniów 
ZSO w Złotoryi, przygotowanych przez Jolantę 
Zarębską oraz zespół folklorystyczny „Złota 
Leszczyna”. Uczestnicy Zjazdu podchwycili 
melodię, wtórując zespołowi, a „ogniści” ruszyli 
w tany.

A kiedy pojawiały się akcenty melodyczne, 
pani Lodzia wkładała dwa palce do ust i gwizd 
prowadzący melodię niemalże roznosił mury. 
Ach, co za kobieta! – wzdychali panowie.  A że 
to zakazany owoc, muszą wystarczyć zdjęcia 
wspaniałych Złotych Leszczynianek. Wpisy do 
kronik, buźka i już nas nie ma.
                                                                                                              

Tekst i zdjęcia: Danuta Sosa

XXXIII Zjazd Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP

Nasze miasto z każdym kolejnym miesiącem bogatsze 
jest o nowe wydarzenia kulturalne. Dowodem 

na to może być dzień 10 grudnia, kiedy to na scenie 
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji miały miejsce 
wigilijne pokazy taneczne podopiecznych Fundacji 
Rozwoju Człowieka TROOD, działającej 
przy współpracy z wrocławską Street 
Dance Academy.  

Dla przypomnienia, Fundacja ta od 
kilku lat prowadzi na terenie naszego 
miasta projekt „Złotoryja Tańczy”, który 
dzięki pracy i zaangażowaniu wielu 
osób stał się z początkowo niewielkiej 
inicjatywy, rozpoznawalnym i cenionym 
fenomenem. 

Młodzi tancerze i tancerki na 
przestrzeni ostatnich 2-3 lat bardzo 
podnieśli poziom swoich umiejętności, 
co pozwoliło im w poprzednim sezonie 
na zdobycie wielu prestiżowych nagród 
i wyróżnień. Wraz z jakością, rosła 
także liczba chętnych do zdobywania 
tanecznych szlifów, czego najlepszym 
przykładem są zeszłotygodniowe 

pokazy, w których udział wzięło blisko 150 tancerzy 
w różnym wieku. Obok dobrze znanych złotoryjskich 
talentów, na scenie pojawili się także debiutanci, między 
innymi ze Świerzawy, zdobywając aplauz i uznanie 
publiczności. 

Pokazy wigilijne były podsumowaniem pierwszych 
3 miesięcy pracy tego sezonu, a mimo to na scenie 
zobaczyliśmy ponad 25 występów, zarówno w formie 
indywidualnych pokazów, duetów, jak i  złożonych formacji. 

Świąteczna atmosfera towarzysząca wydarzeniu oraz 
obecność Mikołaja sprawiły, że każdy, kto tego dnia pojawił 
się w ZOKiR, wychodził z niego z uśmiechem na twarzy.

Aleksandra Roś
Fot. A&B FotoFly Anna Bobowska 

Wigilijne pokazy taneczne

ZJAZD I POKAZY TANECZNE
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W czasach potocznie zwanych 
komuną lub oficjalnie 

„demokracją ludową”, krążył żart, 
jakoby klasa robotnicza jadała 
kawior i pijała szampana ustami 
swoich przedstawicieli. Ilość 
rarytasów zjadanych w imieniu 
narodu osiągała szczyt w grudniu. 
Bo władza, na co dzień zwalczająca 
wszelkie objawy religijności, w 
grudniu, jak większość obywateli, 
rozpoczynała przygotowania do 
świąt. Oczywiście chodziło wyłącznie 
o formę bez treści, o rytuał pełen 
rekwizytów (świerkowa choinka, 
świecidełka, uroczysta kolacja 
z powszechnie obowiązującym 
zestawem potraw), ale bez aspektu 
duchowego. 

Szary obywatel święta 
musiał sobie wystać w kolejce, 
wychodzić, załatwić, w pewnym 
zakresie samodzielnie wykonać. 
Szklane ozdoby świąteczne 
produkowano u nas na masową 
skalę, ale większą część produkcji 
eksportowano do krajów bloku 
wschodniego. Niedostępne ozdoby 

trzeba było zastąpić dekoracjami, 
których wykonanie najczęściej 
zlecano dzieciom. Małe rączki 
wycinały i sklejały papierowe 
łańcuchy, bibułkowo-słomkowe 
zawieszki, owijały orzechy włoskie, 
przytwierdzały nitki do cukierków. 
W ten sposób maluchy miały swój 
nieoceniony wkład w budowanie 
świątecznej atmosfery.
Wzmagał się także handel obrazami 
religijnymi. Władza zabraniała, ale 
kopiowano przedwojenne, w tym 
niemieckie, oleodruki. Okres żniw 
przeżywały utalentowane malarsko 
„złote rączki”.

W okresie grudniowym 
komunizmowi nadawano „ludzką 
twarz”. Następowała „realna 
poprawa zaopatrzenia” i do 
sklepów rzucano towar wcześniej 
zmagazynowany oraz „dary od 
przyjaciół” - kubańskie cytrusy, kawę 
i kakao oraz radzieckie kanfietki. 
Codzienna prasa rozpisywała się 
na temat puszczanych na rynek 
towarów w tonowych ilościach, 
ale w sklepach towaru było 

zawsze jak „na lekarstwo”. Zakupy 
przypominały odbiór przydziału - 
niemal na każdy towar nakładano 
ograniczenia ilościowe lub wagowe. 
Wzmagała się sprzedaż „spod lady”, 
na doczepkę, na dziecko i chorą 
babcię, na znajomego konwojenta 
i na „całuję rączki szanownej pani 
Zosi”. Kapitał społeczny liczył się 
bardziej niż zasobność portfela – 
kwitł handel wymienny i rosła waga 
przysługi. Sfera prywatnych korzyści 
nachalnie wkraczała na teren 
sklepów, zakładów produkcyjnych i 
usługowych. 

Kto miał rodzinę na 
wsi – korzystał z tego 
zabezpieczenia na różne 
sposoby. W samowystarczalnych 
gospodarstwach święta poprzedzało 
świniobicie, „masy mięsnej” było 
więc pod dostatkiem. Nie brakowało 
warzyw, maku, suszonych owoców, 
a i twaróg nie był takim rarytasem 
jak w mieście. Od rodziny się 
dostawało, od znajomych kupowało, 
albo zwyczajnie zjeżdżało się całą 
rodziną świętować tam, gdzie 

większość jadła było w zasięgu ręki. 
Po świętach wieś opuszczało się z 
pełnymi torbami.

Miastowi skazani byli na 
zasobność swoich spiżarek, dary z 
UNRRY i zaradność w zdobywaniu 
dóbr na oficjalnym rynku czy 
w szarej strefie (nie brakowało 
spekulantów mających za nic 

Świąteczny przekładaniec
Jadwiga Kaliciak z uczennicami

Zdzisława Michalska i Zofia Isat 
z dziećmi, w roli Św. Mikołaja

- pan Kostecki
Pani Stanisława Chmara 

z Lucyną i EdkiemPrzy choince w cylindrach

Fot. Arch. Zbigniewa Michalskiego Fot. M.P.G.K. 1957 r. Fot. Arch. Heleny Szułkowskiej

Fot. Arch. Zofii Dziadyk

Fot. Arch. Zofii Dziadyk Fot. Arch. Iwony Michalskiej Fot. Arch. Marii Gawlik

Rozpoznane osoby: Jolanta Piątek, Krystyna 
Rukawiczkin, Alicja Braciszewska, Barbara Marzec, 
Małgorzata Satała, Teresa Isat i Grażyna Kurzawska

ceny „regulowane”). Czego nie 
udało się wystać/wychodzić/
zakombinować trzeba było zastąpić 
innymi produktami. Sztuczne 
drzewko zamiast prawdziwego, 
zamiast migdałów – gotowana 
w miodzie fasola, zamiast skórki 
pomarańczowej – marchewka, 
prażone płatki owsiane zamiast 

orzechów. Bakalie jako towar 
luksusowy trafiał się nielicznym. 
Rozchodziły się wyroby Goplany 
i Wedla, w latach „dokręcania 
śruby” trzeba było zadowolić się 
wyrobami czekoladopodobnymi. 
Lokalni towarzysze wybierali szeroką 
ofertę krówek w legnickim „ruskim 
sklepie”.

Prezentowym hitem przez długie 
lata były skórzane, drewniane i 
wiklinowe wyroby cepeliowskie, 
ale zanim te dobre czasy nastały, 
pod choinką składano prezenty 
przeznaczone dla najmłodszych i 
były to elementy zimowej garderoby 
lub inne zimowe niezbędniki 
wykonane po kryjomu przez 
członków rodziny. Szczytem marzeń 
był trocinowy miś lub „kukła”, 
czyli szmatkowa lalka-przytulanka. 
Długo, długo potem pojawiły się 
gry elektroniczne, magnetofon 
„Kasprzak” z kompletem kaset, 
pewexowskie fistaszki w puszce, 
kosmetyki, dżinsy. 

Głównym doradcą Gwiazdora 
był tygodnik „Przyjaciółka”. To 
właśnie w niej polecano kobietom 
jako prezent dla teściowej 
praktyczny plastikowy „futerał na 
jajka do przewożenia w tłumie”, 
komplet mydeł, maszynkę do 
robienia słodkich orzeszków, 
rękawicę kuchenną, nożyce do 
drobiu, mężczyznom – wodę po 
goleniu, zestawy skarpetkowe, 
narzędzia. Na większe niespodzianki 
mogły liczyć dzieci, których rodzice 
mieli rodziny zagranicą. Ale z tym 
też różnie bywało, gdyż zawartość 
paczki po obowiązkowej kontroli, 
była mocno nadwątlona lub nie 
zgadzała się z przesłaną wcześniej 
listą. Jakiś samozwańczy świecki 

Gwiazdor inaczej rozdysponowywał 
prezenty i w innych domach 
uszczęśliwiał grzeczne dzieci. 

Przez pocztę przewijały się tony 
pocztówek i listów. Na pocztówkach 
eksponowano folklor, choinki z 
prezentami, w najlepszym wypadku 
– zimowy pejzaż z kościołem na 
pierwszym planie. W dobrym tonie 
było obok życzeń skreślić parę 
zdań na temat bieżących spraw, 
kartki nie zawierały sztampowych 
rymowanek.

Tuż przed świętami i w przerwie 
międzyświątecznej w placówkach 
edukacyjnych i zakładach pracy 
odbywały się „choinki zakładowe” z 
Mikołajem, „wkupnymi” występami 
najmłodszych, wspólną fotografią 
pod choinką. W tych dniach na 
ulicach Dziadek Mróz mijał się ze 
Świętym Mikołajem. Nie wchodzili 
sobie w drogę, ale trzeba przyznać, 
że Mikołaj był jak trzeba – w stroju 
biskupim, nie udawał coca-colowego 
krasnala.

Niektórzy tęsknią za tymi 
czasami. Dziwna to tęsknota... Jeśli 
czegoś żal, to tylko zimowej aury. Bo 
pogoda, podobnie jak władza, nie 
rozpieszczała. Było biało, było zimno 
– nikt nie narzekał na nową parę 
rękawiczek, czapkę i szalik, które 
znajdował pod choinką. 

Joanna Sosa-Misiak

Jadwiga Kaliciak z uczennicami

Pani Urbanek, Gabriela 
Chmielowska, Wanda Klimczak, 
Urszula Michalska, Maria Zięba 

i Barbara Stolarczyk

Fot. Arch. Barbary Stolarczyk Fot. Arch. Zofii Dziadyk

Fot. Arch. Marii Gawlik Fot. Arch. Zofii Dziadyk

Fot. Arch. Wandy Worsztynowicz

Rozpoznane osoby: Paweł Grochowski, Małgorzata Satała, 
Grażyna Brzozowska, pani Kazimiera Satała, 

Teresa Wilk, Krystyna Isat i Teresa Isat

Przy choince
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K
oleżanka lubiła, gdy podczas porannej krzątaniny 
grało radio. Niedzielny grudniowy poranek 

był szarobury, zimny. Zasiadłyśmy do śniadania, 
w radiu nie udawało się nic „złapać”. Cisza albo 
szumy. Wreszcie! Ale co to! Marsz żałobny! Powiało 
grozą. I tylko ten jednostajny wyprany z intonacji i 
wrażliwości głos… Głos obwieścił wprowadzenie stanu 
wyjątkowego i związane z nim ograniczenia, także 
sankcje za złamanie zakazów. Stan wojenny zastał 
mnie w Poznaniu.
7 grudnia 1978

Obywatelu! Nikt w spisie nie może być 
pominięty! Przygotuj dane o sobie i swojej rodzinie! 
Wypełnij pozostawiony przez rachmistrza formularz 
pomocniczy! Jeżeli masz jakieś wątpliwości, zgłoś się 
do najbliższego biura spisowego! Podpisał ulotkę: 
Generalny Komisarz Spisowy prof. dr hab. Stanisław 
Kuziński, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
„Ferie. To dobrze. Wreszcie będę mogła od rana 
stanąć w kolejce „po coś”. Ruszam na polowanie. 
Potrzebne wszystko. Jestem czternasta w kolejce. 
Jest szansa. O godz. 14.00 jestem już dwudziesta 
siódma. Kolejka rozrasta się, staje się podwójna. 
Nie mam sumienia komentować wpychających się 
zmarzniętych babć i matek moich koleżanek, które 
rozpaczliwie wymachują legitymacją z orzeczoną 
trzecią grupą inwalidztwa.

„Wracam do 
domu, jest po 17.00. 
Rodzina skupia się 

wokół mnie, a ja 
wyciągam mydełko. 
Płaczę. Płacze mama 
i próbuje rozetrzeć 
mi nogi, które aż 
bolą z zimna. Żebym 
chociaż miała ciepłe, 
zwykłe filcaki. Te też 

trzeba wystać. Pod 
moje paletko bez 
watoliny też mieści 
się tylko jeden sweter, 
żaden wełniany, tylko 
jakieś akryle, anilany, 
elastile. W dodatku 
ta zima zupełnie 
zwariowała, utrzymuje się temp. minus 37 stopni.”

„Syn (8 lat) rozczulił mnie do łez. Opracował 
metodę zjadania czekolady kupionej na kartki. 
Narysował na kartce poletka, na których 
poukładał kawałeczki czekolady. Niestety było 
ich mniej niż dni w miesiącu. Pewnego dnia nie 
wytrzymał i zjadł dwa kawałeczki, potem pościł 
2 dni. Chyba mi serce pęknie.”

Z mamą przerabiamy ubrania, szyjemy 
dzieciom ciepłe pikowane spodnie z karczkiem, by 
podtrzymywały opadające rajtuzy, córeczka (5 lat) 
dostaje wydziergane przez babcię na drutach lub 
szydełkiem kombinezoniki wełniane, takimi wcześniej 
podtrzymywałyśmy pieluchy, bo połówkowe rajtuzki 
nie obejmowały pieluchy. Kiedy dzieci śpią, łapię 
przez słuchawki Radio Wolną Europę i słucham, 
łowiąc między szumami celowych zakłóceń, 
wiadomości. Szeptem przekazuję mamie zasłyszane  
informacje.

„Koszmarna noc, mama dostaje ataku astmy, 
biegnę do hotelu zadzwonić po pogotowie. 
Przyjeżdża lekarz; zastrzyk, recepta: Pilne! Dzieci 
czuwają przy babci, biegnę do apteki przy Nowotki, 
obecnie Piłsudskiego (ze Słowackiego). Śnieg skrzypi 
pod nogami, jasna zimna noc, cisza i nagle zza Baszty 
Kowalskiej wyłania się mężczyzna i odrzucając poły  
płaszcza,  pokazał swoją intymną nagość. Krzyknęłam 
coś ośmieszającego i pobiegłam dalej. Do rana pilnuję 
chorej. O świcie budzę ciocię z sąsiedniego bloku i 
proszę o towarzyszenie mamie, sama wyprawiam 
syna  do szkoły i „biegnę przez przedszkole” do pracy. 
Kiedy wpadam do szkoły, z wysiłku i biegu widzę 
przez chwilę jakąś czarna dziurę i słyszę przeraźliwe 
dzwonienie w uszach i nie jest to dzwonek szkolny.
Ludzie sobie pomagają. Kupują, co się uda, a potem 
wymieniają na to, co potrzebne. Pewnego dnia słyszę 
wołanie koleżanki: „duże ciepłe majtki za rajstopy”, 
„a mnie jest potrzebne żelazko”, ktoś chce zamienić 
parę dobrych książek za coś zjadliwego. Kobiety nie 
poddają się tak łatwo. Przeszywają ubrania na lewą 
stronę, czasami modyfikując wykrój i zawsze mają 
coś nowego. Przybywa długowłosych i brodatych 

mężczyzn i to nie z powodu mody, już nie pachną „wodą 
po goleniu.” Wydaje mi się, że wszyscy mężczyźni 
kaszlą, tak wielu ich kaszle wyksztuśnie, że zagłuszają mi 
inne dźwięki. Najsilniej słyszałam ich w kościele. Kaszel 
jakąś falującą sinusoidą przelewał się od ławki do ławki, 
odbijał się od ściany i wracał echem, by zmierzyć się z 
kolejną silną falą. 

Kiedy wprowadzono stan wojenny, byłam na 
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czwartym roku studiów w Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu. Miałam już zrobione 
badania naukowe i oddaną do korekty część pracy 
magisterskiej. Z promotorem kontaktowałam się 
korespondencyjnie. Poczta dochodziła ze śladami 
cenzury, ale bez uszczerbku. Kiedy przywrócono zajęcia, 
byłam niemalże na bieżąco z egzaminami, pracami 
proseminaryjnymi i pracami plastycznymi. Po egzaminie 
magisterskim wydano nam zaświadczenia i długo 
czekaliśmy na dyplomy, ale ostatecznie ten z wynikiem 
bardzo dobrym odebrałam. Oprócz konieczności i chęci 
podwyższenia wykształcenia i podniesienia kwalifikacji, 
liczyłam na wzrost wynagrodzenia. Tu niestety 
rzeczywistość zachichotała. Kiedy zaczynałam studia, 
dodatek do pensji z tytułu podwyższonej podstawy 
wystarczał na zakup kompletu: wersalki, 2 foteli i ławy; 
kiedy studia ukończyłam, za podwyżkę mogłam kupić 
fotel.

Wracając do wyjazdów do Poznania, które 
odbywały się co dwa tygodnie, tydzień w okresie ferii 
zimowych i miesiąc w czasie wakacji, przypominam 

sobie takie obrazki: każdorazowo 
zgodę na wyjazd należało pobrać w 
Urzędzie Miejskim, na kupno papieru 
i na drukowanie pracy magisterskiej 
również należało zdobyć pozwolenie. 
Pewnego razu w mieście zobaczyłam, 
że w kolejnej szybie wystawowej 
znów jest przy mnie nieznany mi 
mężczyzna. Pomyślałam, że może 

„ogon” i kiedy spotkana znajoma zapytała, 
co porabiam, dokąd idę, odparłam, że 
będę drukować ulotki i idę po papier do 
sklepu. Powiedziałam to głośno, by „ogon” 
usłyszał – byłam ciekawa, co pocznie. 
Muszę szczerze przyznać, że nic złego się nie 
wydarzyło, ale „ogon” zniknął – chyba to nie 
był „ogon kontroli społecznej czy politycznej” 
i przestraszył się niebezpiecznej mojej 
postawy. 

Częste podróżowanie w czasie kryzysu sprawiło, że 
obserwowałam skutki zachowań ludzi, którzy wówczas 
mogli o czymś, choćby malutkim, decydować. Oto 
kierowca stoi w drzwiach i decyduje „na oko”, kogo z 
przystanku ostatnim kursem zabierze i zabiera pijanego 
na umór mężczyznę, a odmawia zabrania kobiety z 
dzieckiem na ręku, rzucając komentarz: „jak się ma 
małe dzieci, to się siedzi w domu”. Kolejny to przykład, 
że ludzi poznaje się, jacy są w obliczu nieszczęść i biedy. 

Bohaterem nie każdy musi zostać, ale przyzwoitym 
każdy powinien chcieć być i nie może usprawiedliwiać 
się teraz, że takie były czasy. Właśnie trafiłam na takiego 
„orła”, wracając w dniu ogłoszenia stanu wojennego do 
domu. Kiedy wreszcie udało mi się wyjechać z Poznania 
od godz.10.00, a potem we Wrocławiu przesiąść na 
pociąg do Legnicy, podążyłam na swój peron pierwszy, 
skąd zwykle odchodził ostatni pociąg przez Złotoryję 
o godz. 1.03 w nocy. Wsiadłam do wagonu, w którym 
było pomieszczenie obsługi pociągu. Pociąg stał i stał, 
pojawiali się zagubieni podróżni i dosiadali się. Było sporo 
podróżnych, jedni szeptali, inni milczeli. Siedziałam na  
piętrze wagonu. Czas płynął szybko, malała szansa na 
ewentualne „złapanie okazji” pod hutą. Zeszłam na dół, 
by zapytać, jakie są plany odjazdu pociągu. Pan kierownik 
czarował panią konduktorkę, a ona okręcała się, że niby 
nie i popiskiwała w odpowiedzi na uściski. A ja – wstrętny 
podróżny intruz -zapytałam, grzecznie przepraszając, 
czy pociąg odjedzie i czy wiadomo kiedy. Wówczas pan 
kierownik o posturze  niedźwiedzia, zbliżył się do mnie 
i złapawszy mnie za klapy płaszcza przeprowadził przez 

korytarz i pchnął na schody. Nawet mnie chyba trochę 
podrzucił (co to dla niego 56 kg ), bo znalazłam się od 
razu w połowie schodów. To był mundurowy kierownik, 
opiekun podróżnych i stróż porządku w pociągu. Już 
nie wiem, czy bardziej bolała mnie kość ogonowa, czy 
dusza. Zrezygnowałam ze skarg, interwencji, bo wszystko 
opóźniłoby mój powrót do domu, a jeśli uznaną rację 
miałby mundurowy? Nawet nie chcę o tym myśleć, gdzie 
mogłabym wówczas trafić.
       Noc była jasna, mroźna, sucha. Kilku podróżnych 
pospiesznie skierowało się do centrum, obierając trasę 
schodkami wśród działek. Ja podążyłam drogą koło 
młyna i pięłam się w górę ul. Kościuszki. Dokoła panowała 
cisza i tylko silniejsze podmuchy dymu z kominów 
pokazywały, że ktoś czuwa i pilnuje paleniska. Na ul. 
Wojska Polskiego spotykam patrol składający się z dwóch 
milicjantów, są po przeciwnej stronie ulicy. Kiedy wchodzę 
na pasy i zmierzam w ich kierunku, szybko przechodzą na 
drugą stronę i oddalają się. Za kilka godzin wstanie drugi 
dzień stanu wojennego. Szczęśliwie docieram do domu, 
gdzie nic złego się nie działo. Dzieci nie śpią – czekają, 
teraz uspokojone zapadają w sen. Szeptem relacjonuję 
wrażenia z podróży. Jestem tak naładowana emocjami, 
że nie czuję senności. Otulam się kołdrą i czekam na 
wzmacniający sen, który nie chce nadejść.

Zajęcia szkolne i na wyższych uczelniach zawieszone 
do odwołania.                                                                                                                             

Danuta Sosa
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26.11.2016 r. w Złotoryi miał miejsce II 
Mikołajkowy Bieg z Fundacją Animus.
29.11.2016 r. w Powiatowym Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi 
odbyło się otwarcie dwóch wystaw uczniów 
z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w 
Złotoryi oraz Wojcieszowie.
01.12.2016 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Złotoryi miał miejsce 
spektakl „Autostrada do piekła” Teatru 
Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa, 
ukierunkowany na problem zażywania 
narkotyków i dopalaczy.
02-04.12.2016 r. w Hali Sportowej „Tęcza” 
miał miejsce IX Turniej Integracyjny Piłki 
Siatkowej zorganizowany przez KKS REN-
BUT Złotoryja oraz Starostwo Powiatowe w 
Złotoryi.
03-04.12.2016 r. w Świerzawie 
zorganizowano Mikołajkowy Charytatywny 
Turniej Piłki Nożnej Halowej dla dzieci.
03.12.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbyła się gala z okazji 
10-lecia klubu KKS Ren But.
06.12.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbyły się prezentacje 
artystyczne przedszkolaków pod tytułem 
”Dla Ciebie, Mikołaju”.
07.12.2016 r. Centrum Kultury, Sportu i 
Turystyki w Świerzawie otrzymało dotację 
od Fundacji PZU na organizację kursu 
rysunku i malarstwa. Zajęcia będą się 
odbywać od stycznia do czerwca 2017r.
07.12.2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej - Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Złotoryi zorganizował 
w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i 
Rekreacji, Przegląd Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych „USKRZYDLENI 
SZTUKĄ”.
07.12.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbył się II Przegląd 
Kolęd i Pastorałek.
10.12.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbyły się świąteczne 
pokazy taneczne Wigilia SDA Złotoryja, 
zorganizowane przez Street Dance Academy 
Złotoryja oraz Fundację Rozwoju Człowieka 
TROOD.
10.12.2016 r. w Złotoryi odbył się Finał akcji 
Szlachetna Paczka. Obdarowano 15 rodzin.
10.12.2016 r. na Zamku Grodziec odbył się 
IV Zimowy Bieg Wulkanów.
11.12.2016 r. w Krotoszycach miał miejsce X 
Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy. 
13.12.2016 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Złotoryi odbyły się warsztaty 
proekologiczne przeprowadzone 
przez Macieja Zawieruchę z Zielonego 
Laboratorium Rzeszówek.
13.12.2016 r. odbyło się spotkanie wigilijne 
członków Koła Kresowian działającego przy 
TMZZ.
14.12.2016 r. odbyło się spotkanie 
opłatkowe zorganizowane przez TMZZ.
15.12.2016 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Złotoryi odbyło się 
rozstrzygnięcie powiatowego konkursu 
fotograficznego „Mali mieszkańcy łąki w 
obiektywie”.
16.12.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu na szopkę bożonarodzeniową.
16.12.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbyło się wręczenie 
nagród i wyróżnień w konkursie 
plastycznym p.t.: „100 zabawek na choinkę”. 
17.12.2016 r. w siedzibie FWKR OCELOT w 
Legnicy odbyło się przedstawienie Teatru 
Ocelot pod tytułem: OCELOT CHRISTMAS 
SHOW 2016.
18.12.2016 r. na Zamku Grodziec miał 
miejsce I Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Opracował: Jarosław Jańta
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We wrześniu bieżącego roku na terenie 
Złotoryi rozpoczęto realizację partnerskiego 

projektu. Głównym jego celem jest utworzenie 
Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan” 
w Złotoryi. Będzie to wyjątkowe miejsce w 
przestrzeni miasta, które pozwoli skutecznie 
integrować i aktywizować mieszkańców do 
działania na rzecz celów o charakterze dobra 
wspólnego.

Projekt ten to efekt współpracy dwóch organizacji 
aktywnie działających na terenie Złotoryi i regionu 
Gór i Pogórza Kaczawskiego. Na początku roku 
Stowarzyszenie Kaczawskie oraz Stowarzyszenie 
Nasze RIO - wspólnie przygotowały projekt do 
konkursu organizowanego w ramach V edycji 
Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jak się 
później okazało, wniosek otrzymał dofinansowanie 
i znalazł się w gronie 8 najlepszych projektów 
partnerskich w Polsce.

Projekt o nazwie Młodzi odkrywają tajemnice i 
potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności 
Społecznej „Wulkan” adresowany jest do młodych 
ludzi w wieku 13-19 lat, którzy mieszkają lub uczą 
się w Złotoryi. Przygotowano dla nich bogatą ofertę 
edukacyjną oraz ciekawe działania aktywizujące 
i integrujące – wykorzystując przy tym unikalne 
zasoby i dziedzictwo Krainy Wygasłych Wulkanów. 
Zasoby naturalne oraz wielowiekowy dorobek 
twórczej działalności człowieka na tym obszarze 
tworzą szanse i perspektywy rozwojowe dla lokalnej 
społeczności, będące alternatywą dla wyjazdu 
na stałe. Nasze walory przyrodniczo-kulturowe 
potraktowaliśmy jako narzędzie, środek do pracy z 
młodzieżą. Pokazujemy jej, w jak pięknym miejscu 
żyje, dlaczego jest ono wyjątkowe, prowadzimy 
tam, gdzie sama nigdy by nie dotarła, ujawniamy 
tajemnice i „smaczki” Krainy Wygasłych Wulkanów. 
Młodzież uczestnicząca w projekcie poznaje ludzi, 

którzy na tym dziedzictwie budują swoją przyszłość 
i karierę zawodową, m.in. specjalistów geologów, 
przyrodników, historyków, prowadzących działalność 
związaną z turystyką i wytwarzaniem produktów 
lokalnych, którzy w regionie znaleźli źródło 
dochodów, wykorzystując swoją wiedzę na temat 
lokalnego dziedzictwa. 

Do tej pory odbyły się trzy wyjazdy edukacyjno–
integracyjne pn. „Poznaj Moc Ziemi” do Sudeckiej 
Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Wzięło w nich 
udział ponad 90 osób(!), które poszerzyły swoją 
wiedzę na temat historii i walorów przyrodniczo-
kulturowych regionu. Zajęcia miały też zaktywizować 
uczestników do włączenia się w działania na 
rzecz swojego lokalnego środowiska w ramach 
tworzonego Centrum Aktywności Społecznej 
„Wulkan”. Podziękowania należą się złotoryjskim 
szkołom - Zespołowi Szkół Ogólnokształcących, 
Zespołowi Szkół Miejskich oraz Zespołowi Szkół 
Zawodowych, które wspierały i angażowały młodzież 
do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Obecnie trwają przygotowania do remontu 
pomieszczeń w lokalu użytkowym, w centrum 
miasta, w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 22. 
Kompletowane są wymagane pozwolenia, materiały 
budowlane i wyposażenie. Część potrzebnych 
środków udało się pozyskać w ramach projektu, część 
to środki własne Stowarzyszenia Nasze RIO, ogromna 
pomoc to również darowizny firm, instytucji, a także 
osób prywatnych, które wspierają tę inicjatywę. 
Odremontowany i wyposażony lokal pełnił będzie 
funkcje siedziby Centrum Aktywności Społecznej 
„Wulkan”. Znajdzie tu swoje miejsce m.in. Centrum 
Wolontariatu, Klub Superman oraz Klub Seniora. 
12 grudnia br. odbyło się spotkanie konsultacyjne 
młodzieży z przedstawicielami Klubu Seniora na 
temat planów zagospodarowania i wyposażenia 
Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan” z 
udziałem Pani Katarzyny Kmity z CONCEPTRELAX. 
Zgodnie z przygotowanym projektem lokal zostanie 

odremontowany i zagospodarowany. Odbędzie się 
to sposobem gospodarczym, czyli wspólnymi siłami 
wolontariuszy – młodzieży, seniorów oraz wszystkich 
chętnych mieszkańców Złotoryi. Będzie to świetna 
okazja do integracji i zaciśnięcia więzi społecznych. 
Efekty wspólnej pracy służyć będą lokalnej 
wspólnocie na wielu płaszczyznach życia społecznego 
i kulturalnego miasta.

Od stycznia 2017 r. rozpoczną się kolejne 
ciekawe działania, które pozwolą uczestnikom w 
większym stopniu zaktywizować się i poszerzyć 
swoją wiedzę o miejscu, w którym żyją. Będą to 
warsztaty terenowe z lokalnymi pasjonatami oraz 
działania poznawczo-edukacyjne zaplanowane przez 
młodzież w ramach wspierania rozwoju osobistego. 
Ważnym wydarzeniem będzie organizowany 
Fundusz Małych Grantów „zaDziałaj Lokalnie”. Będzie 
to konkurs tematyczny, w którym przyznanych 
zostanie 5 grantów o wartości 1000 zł na realizację 
najciekawszych pomysłów i działań uczestników 
projektu.

Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan” 
to miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców 
Złotoryi, którzy chcą aktywnie działać i wspierać 
inicjatywy na rzecz miasta i lokalnego środowiska. 
Osoby zainteresowane współpracą i pomocą przy 
budowie Centrum oraz osoby, które chciałyby się 
zaangażować i wziąć udziału w organizowanych w 
„Wulkanie” spotkaniach, szkoleniach i warsztatach 
zapraszamy do kontaktu. 

Opiekunem oraz koordynatorem pracy Centrum 
Aktywności Społecznej „Wulkan” jest Stowarzyszenie 
Nasze RIO. Kontaktować się można telefonicznie z 
Panią Barbarą Zwierzyńską-Doskocz tel. 605 49 00 
46 lub poprzez profil Stowarzyszenia na FB: www.
facebook.com/NASZE.RIO. Bieżące informację 
o organizowanych przez Centrum działaniach 
i wydarzeniach będą publikowane na stronie 
Stowarzyszenia na Facebook’u.

Łukasz Żuber

Aktywny WULKAN w Złotoryi
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Fot. Archiwum PSD Koło w Złotoryi

JUBILEUSZ DIABETYKÓW
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7 listopada br. Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło w Złotoryi obchodziło 

30-lecie swojego istnienia, połączone z 
obchodami Dnia Walki z Cukrzycą. Jubileusz stał 
się okazją do podsumowania działalności koła, 
a przede wszystkim do wspólnego świętowania 
jego członków, instytucji współpracujących z nim 
oraz całej społeczności lokalnej. 

Mieszkańcy Złotoryi mogli w tym dniu przyjść do 
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji i zmierzyć 
sobie poziom cukru we krwi, a także ciśnienie krwi 
pod fachowym okiem pań pielęgniarek. W ten 
sposób stowarzyszenie realizowało kilka swoich celów 
statutowych, czyli działanie na rzecz promocji zdrowia 
i przeciwdziałania uzależnieniom, wspieranie rozwoju 
edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego 
społeczeństwa oraz działanie na rzecz integracji 
środowiska diabetyków. Zainteresowanie jubileuszem 
było spore, organizatorzy doliczyli się 180 gości.

Mało kto zastanawia się 
na co dzień nad przyczynami 
zachorowania na cukrzycę 
i mało kto zdaje sobie 
sprawę z tego, że może 
ona zdarzyć się każdemu z 
nas. Dlatego tak ważna jest 
profilaktyka i wczesne jej 
rozpoznanie. Jedna z lekarek 
diabetologów obecna na 
jubileuszu uzmysłowiła 
zebranym, że aż 30% 
naszego społeczeństwa jest 
lub będzie w najbliższym 
czasie chora na cukrzycę. A 
więc problem jest naprawdę 
poważny. Najlepiej więc 
zapobiegać, a nie leczyć. 

Toteż organizatorzy skupili się na najmłodszych, 
adresując do nich konkurs plastyczny pod hasłem 
„Żyję i odżywiam się zdrowo”. Wpłynęło 29 prac 
oraz 2 prace grupowe dzieci z okolicznych szkół 
podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej. Wyniki 
konkursu zostały ogłoszone zaraz na początku 
uroczystości przez panią prezes koła, Monikę 
Kaczmarek, która prowadziła całą galę. 

Działalność złotoryjskiego Koła Diabetyków została 
zauważona i doceniona przez zarząd główny Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie. Wyrazy 
uznania oraz gratulacje z okazji 30-lecia istnienia złożyła 
wszystkim zrzeszonym pani prezes zarządu Anna 
Śliwińska, która już po raz trzeci gościła w Złotoryi. 
Od pani prezes goście dowiedzieli się, że koła PSD, 
które powstały i prężnie działają nie tylko w naszym 
mieście, ale również na terenie powiatu złotoryjskiego 
w Świerzawie i Wojcieszowie, stały się rejonem i 
utworzyły nowy Oddział Rejonowy PSD w Złotoryi, 

co oficjalnie nastąpiło 5 listopada br. Przedstawicielka 
zarządu głównego PSD w Warszawie zwróciła uwagę 
na zróżnicowanie wiekowe diabetyków w Złotoryi, 
rzadko się zdarza, żeby tak dużą aktywnością i chęcią 
współpracy wykazywali się ludzie młodzi, tak jak to 
ma miejsce u nas. Jest to pocieszające i świadczy o 
dużej świadomości młodzieży dotkniętej tą chorobą. 
Z cukrzycą bowiem trzeba nauczyć się żyć, czego 
doskonałym przykładem był najstarszy diabetyk 
zrzeszony w oddziale złotoryjskim, pan Ryszard 
Kropiewski, który liczy sobie już 92 lata, a od 40 lat 
choruje na cukrzycę. Został on odznaczony Złotym 
Medalem za Zwycięstwo nad Cukrzycą.

Ze złotoryjskim Oddziałem Rejonowym PSD 
współpracuje wiele instytucji i wielu pracowników 
służby zdrowia. Swoją wiedzą i doświadczeniem 
wspierają różne inicjatywy stowarzyszenia, ale przede 
wszystkim są na co dzień blisko pacjentów, leczą 
ich, wykonują różne badania i zabiegi, uświadamiają 
w kierunku zdrowego stylu życia. Dlatego jubileusz 
30-lecia stał się okazją do wyróżnienia tych szczególnie 
zasłużonych. Z dumą przyjęto informację przekazaną 
gościom przez panią prezes Annę Śliwińską, że 
podczas Ogólnopolskich Światowych Dni Walki z 
Cukrzycą, które odbyły się 5 listopada w Radomiu, 
tytuł Kryształowego Kolibra w kategorii „Pielęgniarka 
Roku” otrzymała Janina Kałuża. Natomiast pani 
prezes oddziału złotoryjskiego, Monika Kaczmarek, 
odznaczona została Brązowym Krzyżem za Zasługi dla 
Ochrony Zdrowia. 

Pani Monika Kaczmarek wspomniała w swoim 
wystąpieniu, że stowarzyszenie otrzymuje duże 
wsparcie od decydentów lokalnych. To dzięki nim 
oddział złotoryjski PSD tak prężnie się rozwija. Stąd 
też miała okazję w tym uroczystym dniu osobiście 
podziękować przybyłym na jubileusz: burmistrzowi 
miasta Robertowi Pawłowskiemu, który objął patronat 
nad obchodami 30-lecia, staroście Ryszardowi 
Raszkiewiczowi oraz Wójt Gminy Złotoryja Marii 
Leśnej. Dodatkowo Robert Pawłowski odznaczony 
został srebrną odznaką za zasługi. 

Całość gali uświetnił występ Teatru Fundacji 
Ocelot, a uczniowie Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi 
mogli obejrzeć przedstawienie Teatru „Złoty Motyl”, 
który istnieje przy Kole Diabetyków w Złotoryi. 
Życzymy dalszych sukcesów i owocnej działalności.

Beata Jańta

30 lat PSD Koła Diabetyków w Złotoryi

Fot. Archiwum Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Złotoryi

Fot. Archiwum PSD Koło w Złotoryi

Fot. Archiwum PSD Koło w Złotoryi



Gdy chociaż na chwilę podczas Świąt Bożego Narodzenia wejdziemy do 
złotoryjskiego kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, warto 

przystanąć przed dwoma ciągle aktualnymi zabytkami. 
Od 1609 r. w północnym ramieniu nawy poprzecznej znajduje się 

najładniejsza, naszym zdaniem, empora (galeria), zwana mieszczańską. Ufundował 
ją burmistrz Johann Feige pod wpływem tragicznej powodzi, która rok wcześniej 
nawiedziła dolinę 
Kaczawy.  Jeden z 
dziewięciu barwnych 
obrazów przedstawia 
Boże Narodzenie. 
Wszystko wyjaśniają 
łacińskie słowa: Verbvm 
caro factvm – Słowo 
ciałem się stało.

W oknie kaplicy, 
powstałej w XVI wieku, 
do której wchodzi się z 
nawy bocznej w pobliżu 
ambony, widzimy witraż, 
ufundowany w 1917 r. 
przez siostry Klarę i 
Marię Hoffmann. Tym 
razem znamy nazwisko 
artysty, był nim Adolf 
Seiler z Wrocławia. I on 
nie zapomniał o Bożym 
Narodzeniu. Pierwsza 
scena u dołu po prawej 
przedstawia Maryję, 
Józefa i Dzieciątko.

Roman Gorzkowski

Fot. Robert Pawłowski 2009

Boże Narodzenie w kościele Mariackim
Verbum caro factum!

ZABYTKI Z KOŚCIOŁA MARIACKIEGO
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Anna Macuga urodziła się 
20 kwietnia w Kluszkowcach 
w gminie Czorsztyn. Rodzice 
prowadzili małe gospodarstwo 
rolne i żyli raczej skromnie. 
Kiedy Ania pomyślnie ukończyła 
szkołę podstawową marzyła o 
zawodzie nauczycielki. Mama 
widziała dziewczynkę na wsi, 
ale ojciec zdobył pieniądze, 
które umożliwiły wysłanie 
córki na nauki do Liceum 
Pedagogicznego w Nowym 
Targu. Anna wspominała, że 
zdanie egzaminu wstępnego nie 
było takie trudne, ale doganianie 
poziomu „miastowych” 
koleżanek było wielkim 
wysiłkiem. Ż tamtego okresu 
pamiętała łzy, czarną kawę 
zbożową i chleb ze smalcem. 

Po ukończeniu LP zobowiązana 
nakazem pracy dotarła do małej 
wsi  Snowidzy pod Jaworem, 
gdzie w miejscowej szkole 
uczyła kilku przedmiotów. 
Tam poznała przyszłego męża, 
z którym przyjechała do 
Złotoryi. Uczyła w złotoryjskich 
podstawówkach, najdłużej w 
Szkole Podstawowej nr 3. To 
tutaj zorganizowała pracownię 
prac dziewiarskich i zdrowego 
żywienia. Ukończyła wyższe 
studia w trybie „retro”, szkoliła 
studentów na praktykach. Była 
życzliwa i pomocna, a kiedy 
życie przygniotło Ją problemami, 
oprócz rodziny, miała przy sobie 
przyjaciół. Aniu, zostajesz w 
naszych sercach.

                          Danuta Sosa   

Anna Macuga
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POMNIK ŚW. JANA NEPOMUCENA
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Na terenie naszego powiatu znajdują się trzy 
pomniki przedstawiające św. Jana Nepomucena: 

w Dobkowie, Sokołowcu i Złotoryi. Ostatni z nich ma 
najlepiej udokumentowane dzieje i symbolikę.

Ufundowany został w roku 1732 przez burmistrza 
Jana Leopolda Feige. Był on drugim (po swoim ojcu 
Janie Lorenzu) katolickim burmistrzem miasta od 
czasów luterańskiej reformacji. Piastował funkcję 
burmistrza od 1723 do 1741 r. a zmarł w 1765 r. Znany 
jest także z innych ważnych złotoryjskich fundacji: 
wieży ciśnień na Górze Zamkowej oraz tzw. Domu 
Burmistrza przy ul. M. Konopnickiej. Pochowany został 
najprawdopodobniej w krypcie pod kościołem św. 
Jadwigi, podobnie jak jego ojciec oraz inni członkowie 
rodziny. 

Nie wiemy, czy na motywy fundacji wpłynęło jakieś 
konkretne wydarzenie w dziejach miasta (ok. 1732 r. 
nie nawiedziła go żadna większa powódź lub pożar) lub 
rodziny burmistrza. W każdym razie fundator polecił 
ustawić statuę tuż przy ratuszu, najprawdopodobniej 
po południowej stronie fasady. Choć pomnik nie 
stanął więc tam, gdzie umieszczano go najczęściej, 
czyli przy mostach i rzecznych przeprawach czy na 
rozstajach dróg, to wybrane dla niego miejsce akurat 
można bez trudu zrozumieć – skoro Jan Nepomucen 
dbał również o honor i dobrą sławę oraz chronił przed 
zniesławieniem, to  bardzo mógł okazać się pomocny 
przy sprawowaniu godności włodarza miasta. Nie ma 
także  przekazów o tym, by protestancka większość 
ówczesnej Złotoryi sprzeciwiała się obecności 
monumentu stojącego w Rynku przez 108 lat.

Uroczystość odsłonięcia odbyła się 30 sierpnia 
1733 r. – pomnik poświęcili tutejsi franciszkanie. 
Jak podaje złotoryjski kronikarz, Louis Sturm, figura 
Świętego jest dziełem rzeźbiarza Scholza (niestety, 

nie udało się autorom ustalić jego imienia), a koszty 
wykonania pomnika oraz uroczystej inauguracji 
wyniosły 89 guldenów i 32 krajcary i zostały pokryte z 
funduszy miasta. 

Trzyczęściowy cokół ma wysokość ok. 260 cm, 
figura - 150 cm. Na szczycie cokołu widzimy postać 
Świętego w kontrapoście i w kapłańskich szatach. 
Święty wpatruje się w trzymany obu rękoma krucyfiks. 
Prawa ręka podtrzymuje krucyfiks, jednocześnie jej 
wskazujący palec spoczywa na ustach, podkreślając 
konieczność zachowania tajemnicy spowiedzi. 
Niegdyś głowę Świętego otaczał jeszcze wieniec z 
gwiazd – z bliska dostrzec można końcówki stalowego 
drutu. Nie ma natomiast śladów polichromii, bardzo 
prawdopodobne, że figura była jej od początku 
pozbawiona.

Na cokole znajduje się kilka ważnych inskrypcji. Z 
przodu widzimy następujący chronostych (to tekst ze 
specjalnym sposobem zapisywania dat rocznych w 
okresie baroku – łacińskie litery, I = 1, V = 5, X = 10, L = 
50, C = 100, D = 500 i M = 1000, pełnią równocześnie 
rolę cyfr rzymskich):

A.M.D.G.
INS IGNI

HONORIS PROTECTORI
DIVO

JOANNI NEPOMVCENO
EA

VOTA PERPETVA
SVNTO

Na większą chwałę bożą (A. M. D. G. = Ad 
maiorem Dei Gloriam). Znakomitemu obrońcy 
czci, świętemu Janowi Nepomucenowi, niech będą 
te wieczne dary. Powtórzmy i podkreślmy: litery 
wyróżnione w tekście (I, V, M, C i D) dają razem 
datę fundacji (1732), której nie znajdziemy w innym 
miejscu pomnika. 

Niżej widzimy sceny z życia świętego: po lewej 
spowiedź królowej Zofii, po prawej rozmowę 
męczennika z królem Wacławem IV (przesłuchanie i 
sąd), od czoła śmierć Jana Nepomucena, strącanego 

z mostu Karola w Pradze w nurty Wełtawy. 
Pod względem wymienionych scen złotoryjski 
monument nawiązuje do najstarszego rzeźbiarskiego 
wizerunku Świętego, który powstał w Pradze w 
1683 r. Płaskorzeźby oraz chronostych otoczone są 
tzw. ornamentem wolutowym, charakterystycznym 
zwłaszcza w okresie renesansu i baroku.

W najniższej części pomnika znajdują się bardzo 
ważne lokalne odniesienia, nieznane autorom w 
innych tego rodzaju dziełach. Od frontu widzimy 
bowiem herb miasta w XVIII-wiecznej wersji, gdy 
orła przedstawiano z profilu. Herb rozpoznajemy 
właściwie tylko po trzech wzgórzach, na których 
orzeł stoi (taki wizerunek ówczesnego herbu 
powtarza się także na fasadach kamienicy nr 41 
oraz ratusza w Rynku). Być może, umieszczając herb 
swojego miasta, burmistrz Feige marzył o tym, by w 
Złotoryi znów rozkwitł katolicyzm?

Na wysokości herbu, z lewej strony, widnieje 
słabo czytelna inskrypcja (Eximia est Virtus praestare 
Silentia Rebus: At centra ori…is est Culpa tac…cla…= 
Wyjątkową jest cnotą przedkładać milczenie nad 
życie…). Domyślamy się, że tac… = tacui – milczałem. Z 
prawej – nazwisko oraz funkcja fundatora (Johannes 
Leopoldi Feigivs, jurisconsulto consulo – Jan Leopold 
Feige, biegły w prawie konsul (czyli burmistrz miasta). 

Gdy w 1840 r. protestanckie władze miasta 
przystępowały do rozbiórki starego ratusza, 
wzniesionego jeszcze w XVII wieku, przekazały figurę 
Jana Nepomucena katolickiej parafii św. Jadwigi. Ta 
najpierw odnowiła monument – jak głosi inskrypcja 
z tyłu pomnika: Renovatum durch milde Beitrage 
hiesige katolischen Stadt Gemeinde den 16 Mai 1840 
– Odnowiono dzięki dobroczynnym składkom przez 
miejską gminę katolicką 16 maja 1840 r., a następnie 
ustawiła przed budynkiem klasztoru (pomiędzy jego 
furtą a głównym wejściem do  kościoła św. Jadwigi), 
czyli w miejscu, w którym znajduje się do dnia 
dzisiejszego. Pieczę nad renowacją trzymał ówczesny 
proboszcz Jan Leonard Schramm, który doczekał 
jeszcze  szczęśliwego jej finału (zmarł w sierpniu 
1840 r.)

Po stu latach (1741-1840), znów znaleźli się blisko 
siebie, Święty oraz jego złotoryjski fundator i tak 
trwają już 176 lat, bowiem podziemia kościoła wciąż 
kryją doczesne szczątki Jana Leopolda Feige.

Niestety pomnik wciąż oczekuje na renowację. 
Uszkodzony jest krzyż, coraz bardziej nieczytelne są 
inskrypcje oraz płaskorzeźby, w szczeliny pomiędzy 
elementami cokołu wdziera się woda. Ostatnie prace 
przy rzeźbie miały miejsce przecież 165 lat temu. W 
1999 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
ustawiło przed pomnikiem tabliczkę informacyjną 
(odnowioną w 2015 r.).

Sylwia Dudek-Kokot
Roman Gorzkowski

Fot. Jan Borawski

*   Tekst jest fragmentem przygotowywanej 
do druku publikacji o pamiątkach kultu św. Jana 
Nepomucena na terenie powiatu złotoryjskiego. 
W kolejnych odcinkach zaprezentujemy wszystkie 
znajdujące się tutaj jego pomniki, rzeźby oraz obrazy. 

Tajemnice złotoryjskich zabytków
Spotkanie z Janem Nepomucenem



KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

P
rezentowana widokówka 
spodobała się widocznie jednemu 

z młodych Alzatczyków, odbywających 
służbę w złotoryjskim garnizonie 
i w czerwcu 1915 r. wysłał ją swojej 
żonie. Informował, że wkrótce napisze 
obszerniejszy list i że niecierpliwie czeka na 
wieści i paczkę od niej.

Dzięki Baszcie Kowalskiej lub kościołowi 
Mariackiemu z łatwością, jak się wydaje, można 
zlokalizować dwa niewielkie budynki na pierwszym 

planie – w którym miejscu jednak się 
znajdowały, czy przetrwały do naszych 
czasów, jak w tej chwili wygląda ten 
teren? 

Roman Gorzkowski
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M
ija właśnie 445 lat od wysłania ze 
Złotoryi do Brodnicy ciekawych życzeń 

noworocznych. Autorem listu z życzeniami 
był szesnastoletni syn starosty brodnickiego - 
Łukasz Działyński (1556–1583).
      Możemy wskazać prawdopodobny 
początek tej historii… Po śmierci matki chłopca 
w 1570 r. ojciec postanowił wysłać syna 
do szkoły w Złotoryi. Zanim jednak do tego 
doszło, zgodnie z obowiązującym zwyczajem 
sprecyzował swoje wymagania - sporządzając 
odpowiednią instrukcje rodzicielską. Mogła 
ona być w formie pisemnych lub ustnych 
uwag skierowanych do młodego podróżnika 
i jego opiekuna. Najczęściej  takie instrukcje 
zawierały określenie celu podróży, wskazanie 
trasy, omówienie finansów, udzielenie 
napomnień moralno - wychowawczych oraz 
wyznaczenie programu nauczania i praktyk 
religijnych. Młody człowiek był ostrzegany przed 
niewłaściwym towarzystwem, pijaństwem, 
zalotami, udziałem w pojedynkach, grach na 
pieniądze i innych płochych rozrywkach. Musiał 
też nieustannie wzbogacać swój umysł i uczyć 

się języków obcych. Na koniec 
miał systematycznie (najczęściej co 
tydzień) pisać listy do domu.
      Pewnie tak zaopatrzony i 
pod opieką staranie wybranego 
opiekuna i sług przybył  w 1570 r.  
z Brodnicy do Złotoryi czternastoletni 
Łukasz Działyński. Wiemy, że  
chłopiec zamieszkał w Złotoryi 
wraz ze swoim guwernerem 
Sebastianem Działkowskim 
i studiował w miejscowym 
Gimnazjum Humanistycznym przez 
dwa lata (1570-1572). Młody panicz 
pochodził z bardzo wpływowego 
rodu magnackiego. Jego ojciec, 
Rafał Działyński (1510-1572) był 
kasztelanem brzesko-kujawskim 
oraz starostą brodnickim i 
kowalewskim. Matką była 
niedawno zmarła wojewodzianka 
poznańska Katarzyna z Górków 
(1530-1570). Działyński posiadał 
jedną z największych fortun w 
Rzeczypospolitej i wypadało mu 

wyprawić w podróż swoje jedyne 
dziecko z przepychem i w towarzystwie 
licznego orszaku. W tym czasie, nawet 
marnej fortuny szlachciura wyprawiał się 
karawaną, zawierającą kolebkę dla pana, 
karetę dla pani, wóz z kuchnią, wóz na 
pościel, garderobę, serwis, kilka luźnych 
koni i gromadkę czeladzi. 
      Zgodnie z instrukcją rodzicielską oraz 
z własnej potrzeby, Łukasz Działyński 
musiał prowadzić z ojcem systematyczną 
korespondencję. Przez okres dwóch lat 
mógł spokojnie wysłać ze Złotoryi nawet 
kilkadziesiąt listów. Także jego ojciec 
wysłał pewnie sporo listów do niego do 
Złotoryi. Do naszych czasów zachował się 
jednak tylko jeden złotoryjski list Łukasza 
Działyńskiego i jeden jego guwernera, 
Sebastiana Działkowskiego. Interesujące 
nas źródła zostały odnalezione ok. 
1902 r. przez Wacława Sobieskiego w 
czarnych pudłach w Bibliotece Ordynacji 
Zamoyskich w Warszawie i wydane 
po raz pierwszy drukiem w 1905 r. 

List został napisany własnoręcznie w 
języku niemieckim i oznaczony pieczęcią 
herbową z inicjałami L V D (Lucas von 
Dzyalyn). Dlaczego chłopiec pisał po 
niemiecku? Wśród badaczy źródła 
wywoływało to ciekawe komentarze. 
Pierwszy wydawca listu - Wacław 
Sobieski, historyk i późniejszy członek 
Narodowej Demokracji, wychowany 
pod zaborami w czasach germanizacji, 
skomentował to z oburzeniem: [...] 
list jest dowodem, że uniwersytety 
protestanckie niemieckie do tego stopnia 
germanizowały naszą młodzież, że nawet 
do rodziców pisywała po niemiecku.
Natomiast bliższy naszym czasom 
badacz, Henryk Barycz, uważał, że list 
był […] pisany po niemiecku - zapewne 
dla wykazania wprawy w tym języku. 
To ostatnie wytłumaczenie wydaje się 
najbardziej prawdopodobne - chłopiec 
napisał po niemiecku, ponieważ chciał 
poćwiczyć pisanie w obcym języku i 
pochwalić się przed ojcem już zdobytymi 
umiejętnościami.
      Oddajmy głos szesnastoletniemu 
Łukaszowi Działyńskiemu: 
      Złotoryja, 11 stycznia 1572  r.
      Szlachetnemu i Wielmożnemu Panu, 
Panu Rafałowi Działyńskiemu, Panu 
na Brodnicy, Kasztelanowi brzeskiemu, 
staroście na Kowalach a mojemu 
łaskawemu i kochanemu Panu oraz 
zawsze Ojcu .
      Wielmożny i Szlachetny Łaskawco 
oraz ukochany Panie Ojcze! Wszystkiego, 
czego Wasza Mość od Wszechmogącego 
na długo zachowane zostanie, zdrowia, 
szczęścia i wszelakich błogosławieństw 
otrzymania, prawdziwie szczerzę życzę 
Waszej Mości, jako ten sam pokorny, 
oddany i posłuszny syn. Z całego serca 
upraszam uniżenie, obdarowanego, 
świadomie a nieoszczędnie przysługami 
nie chciej omieszkać Wasza Mość, jako 
mój łaskawca i dysponujący Pan Ojciec. 
To napisanie i zamiast moich odwiedzin 
pozwoli mi wdzięcznym znaleźć się obok 
niego, uniżenie proszę Waszą Mość o 

zostanie na zawsze moim Miłościwym 
Panem. Wszakże, Wasza Mość to co 
rzekłeś mnie i odpowiedzialnie nakazałeś 
zrobić [zgodnie z instrukcją], to dobrze 
pamiętam przez cały czas oraz z Bożą 
pomocą pragnę spełniać wszystko 
pracowicie i całe moje życie jeszcze ku 
temu skieruje i przysunę. Ponieważ 
istnieje jeden taki stary i godny pochwały 
nawyk i obyczaj, który w tym czasie, 
pobożne życzenia świąteczne każe 
składać jeden drugiemu a z początkiem 
nowego roku życzą sobie wszystkiego 
dobra i od Wszechmogącego Boga 
pragnąc wskrzeszenia oraz powierzenia 
wystarczającej opiece i tegoż samego 
spełnienia, życzę ja też Waszej Mości przez 
wiecznie żywego Boga, Ojca Naszego 
Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który 
do dnia dzisiejszego patronem Kościoła 
naszego był, chrystusowym rządom, 
teologicznym jak i filozoficznym nauką, 
całemu naszemu rodzajowi ludzkiemu i 
przyjacielską ręką, nas wszystkie i osobno 
obejmie w szczególności będąc dobrze 
życzący i szczęśliwy. Poświęcamy Ci tę 
pobożną prośbę, jako że Bóg, który nas 
w nieszczęściu wszelakim chroni, a także 
powszechnym podobnym przywarom 
łaską obejmuje, w szczególnej sytuacji, 
która roku ubiegłego nas przybiła [śmierć 
ks. legnickiego 15.12.1570 r.] i podążała 
za nami w Nowym Roku, namaścił nas 
Duchem Świętym z Ewangelii rządzącym 
jako i nasze serca tako i nogi i lędźwie, 
iż zachowaliśmy prawdziwą wiarę i 
czyste sumienie, i będziemy trwać w 
nim nie tylko na początku, ale i do końca 
tego roku. Zostanie nam tak uczynione, 

Zamek w Brodnicy
- siedziba starosty brodnickiego 

Rafała Działyńskiego

Mal. Vittore Ghislandi

Polski panicz i jego sługa

Ryc. G. F. Steiner, ok.1740 r.

To najprawdopodobniej 
ostatnie wymarzone 

wydawnictwo, które 
zdążyło ucieszyć Zenona 

Bernackiego. Zamek w Grodźcu 
doczekał się bowiem w tym roku 

najnowszego przewodnika, z 
tekstem i licznymi współczesnymi 
fotografiami Anny Kurek-
Perzyńskiej i Marka Perzyńskiego. 
Zamawiać go można u wydawcy, 
którym jest Wrocławski Dom 
Wydawniczy.

Dzisiejsze widoki zamku 
skonfrontować możemy tu z 
dawnymi czasami, zaciekawić 
legendami i zagadkami, zwiedzić 
krok po kroku warownię, 
posługując się jej czytelnym 
planem, prześledzić najważniejsze 
wydarzenia w kalendarium 
(1155-2015), przewidzieć udział 
w jednej z imprez, tradycyjnie 
odbywających się na wzgórzu. 
Nasuwa się myśl, że wydawnictwo 
jest swego rodzaju zamknięciem 
epoki kasztelana Zenona i 
punktem wyjścia do następnego 
etapu dziejów zamku – trzeba tam 
bywać i śledzić jego losy

Roman Gorzkowski

Z
e zbiorów tego samego 
tajemniczego złotoryjanina, 

który podzielił się z nami zdjęciami 
z wmurowania aktu erekcyjnego 
pod pomnik W. Reymonta („Echo” z 
listopada 2016), prezentujemy tym 
razem fotografię kamienicy przy ul. 
Zaułek. Niedługo potem przejdzie 
gruntowny remont, by stać się 
„Katownią”, czyli muzeum miejskim, 
uruchomionym w 1977 r. (jak wynika 
z daty, w przyszłym roku oczekiwać 
możemy imprez z okazji 40-lecia, 
organizowanych przez Złotoryjski 
Ośrodek Kultury, którego oddziałem 
jest dzisiaj Muzeum Złota).

Dla interesujących się dziejami 
naszego miasta nie jest tajemnicą, 
że w tym miejscu nie funkcjonowały 
dawniej żadna „katownia” ani 
więzienie. Książkowa nagroda oczekuje 
na  czytelników, którzy wyjaśnią, co w 
takim razie działo się przed 1945 r. w tej 
kamienicy na terenie międzymurza.

Roman Gorzkowski
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tak się wszystko stanie, bez wątpienia 
obecny rok będzie miał dobry i szczęśliwy 
początek, środek lepszy i obfitszy a koniec 
zyski przyniesie, dla nas wszystkich a 
szczególnie przyznane przez Wiecznego 
Emanuela Boga i Marii syna naszego 
Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. 
      Taki mam ja również jeszcze stary 
zwyczaj wobec Waszej Mości, ponieważ 
nie mogę osobiście Waszej Mości złożyć 
życzeń, na koniec chcę napisać, nie 
pozostawiając wątpliwości: Waszej Mości 
nadal tak wszystko obróci się na dobre. 
A własne niniejsze polecenia Waszej 
Mości spróbuję zawierzyć, w opiece Pana 
Chrystusa, który zechce Waszą Mość 
nadal łaskawie i długotrwale zachować 
dla jednej szczególnej radości i pożytku.  
Dla Waszej Mości ja nieustannie życzę. 
Datowano w Złotoryi dnia 11 stycznia 
roku 1572. Waszej Mości pokorny sługa 
i posłuszny syn Łukasz własną ręką.

To interesujące źródło, potwierdza 
oczywiście pobyt Łukasza Działyńskiego 
w naszym mieście. Dodatkowo rzuca 
też kilka promyków światła na historię 
szesnastowiecznej kultury obyczajowej. 
Fascynujące jest w nim, jak na przestrzeni 
dziejów niewiele zmieniła się ludzka 
natura. Wygląda na to, że nasi przodkowie 
doznawali takich samych uczuć jak my. 
Miłość, tęsknota za domem, troska o 
najbliższych.... pozostały bez zmian. Z 
drugiej jednak strony, można w tym liście 
uchwycić postawy, które w wyniku zmian 
w wychowaniu (czytaj – zaniechań!)  
zaginęły już bezpowrotnie. Przecież 
trudno teraz znaleźć taką pobożność, 
posłuszeństwo względem rodziców, 

uszanowanie dla starszych, zamiłowanie 
do pracy czy skromność. 

Razem z tym listem został też wysłany 
kolejny, z tą samą datą, napisany przez 
guwernera Łukasza Działyńskiego, 
Sebastiana Działkowskiego. Zatrudnianie 
takiego opiekuna, aby pilnował  
finansów i dbał o przykładanie się 
młodego człowieka do nauki, było czymś 
powszechnym. Do jego obowiązków 
należało m.in. pisanie regularnych 
sprawozdań, które stanowiły formę 
kontroli rodziców nad dzieckiem.

Sebastian Działkowski donosił: 
Złotoryja, 11 stycznia  1572 r.
Szlachetnemu i Wielmożnemu Panu, 

Panu Rafałowi Działyńskiemu […].
[Syn Waszej Mości Pan Łukasz jest 

zdrów]. Minionego tygodnia, jako ten 
książę [Henryk XI ] z Legnicy do Złotoryi 
przybył, on [Pan Łukasz] był przez Jego 
Łaskę razem z tymi innymi polskimi 
paniczami zaproszony i rzetelnie został 
ugoszczony. Jego [Książęca] Łaska miał 
swoje oraz także Waszej Mości zdrowie 
wiele razy pić. Tak samo również, 
Waszej Mości Syn zachował się dobrze, 
odwzajemnienie Waszej Łasce okazując. 
Jak ja usłyszałem od jego Książęcej 
Łaski, będzie Wasza Mość przez księcia 
mile widziana, gdyby Wasza Mość jego 
Książęcą Łaskę zechciał odwiedzić. Pan 
Łukasz jednak Waszą Mość miał przed 
Jego Książęcą Łaską usprawiedliwić, i 
niektóre powody wskazać, dlaczego 
Waszej Łaski do wizyty Jego Książęcej 
Łaski na ten obecnie raz nie dojdzie. 
[Syn życzy sobie] od Waszej Mości nieco 
zupełnie nieznanych wieści, przesłania na 
nadchodzące ostatki, gdy będzie trasa 
dobra, a dla Waszej Mości wiele zdrowia 
otrzymania, niech Wasza Mość w zdrowiu 
zostanie, czego też na pożegnanie życzy, 
ponieważ kiedy on nie zawsze od Waszej 
Mości wieści otrzymuje, to jest  tym wielce 
zatroskany. 

List guwernera potwierdza znany 
z innych źródeł  przychylny stosunek 
księcia legnickiego Henryka XI do polskiej 
szlachty i jej synów.  

Cztery miesiące po wysłaniu tych 
listów, 3 maja 1572 r. starosta brodnicki 
Rafał Działyński zmarł. Śmierć ojca 

zmusiła młodego panicza do 
przerwania nauki w Złotoryi 
i powrotu w rodzinne strony. 
Szesnastoletni Łukasz Działyński 
odziedziczył ogromną fortunę i 
rozpoczął wspaniałą karierę. Został 
rotmistrzem jazdy pancernej i 
dowódcą przedniej straży króla 
Stefana Batorego. Szybko objął 
też urząd starosty brodnickiego i 
kowalskiego, cześnika koronnego, 
podczaszego wielkiego koronnego 
oraz sekretarza królewskiego. 
W ciągu kilku lat stał się 
najbliższym współpracownikiem 
władcy. Jakby jeszcze tego było 
mało, w 1580 r. poślubił Zofię 
Zamoyską (1558-1604) i został 
szwagrem Jana Zamoyskiego - 
kanclerza i hetmana wielkiego 
koronnego, drugiej osoby w 
państwie. Błogosławieństwa 
na ślubie udzielił mu biskup 
krakowski a świadkiem był sam król 
Stefan Batory i królowa Anna Jagiellonka. 
Największy poeta polskiego odrodzenia 
Jan Kochanowski, dla uświetnienie jego 
wesela napisał utwór Pieśni trzy.

Imponującą karierę i szczęśliwie 
zapowiadające się życie 27-letniego 
starosty brodnickiego przerwała w maju 
1583 r. śmierć. Po nim starostwo objęła 
jego żona, Zofia Działyńska (1583-1604). 
Za jej czasów przebywali w Brodnicy 
Mikołaj Gliczner i Erazm Gliczner, 
pełniąc tam funkcje pastorów. Bracia 
Glicznerowie mieli status przyjaciół domu 
Działyńskich. Może w jakiś sposób o ich 
pozycji zadecydowało ukończenie przez 
nich Gimnazjum w Złotoryi, tej samej 
szkoły do której chodził zmarły małżonek 
starościny?

List Łukasza Działyńskiego i jego 
guwernera, Sebastiana Działkowskiego, 
to unikaty. Do naszych czasów zachowało 
się  z epoki renesansu i baroku jedynie kilka 
takich złotoryjskich listów dotyczących 
Polaków. Jednak musiało ich być znacznie 
więcej. Przecież w latach 1500-1650 
studiowało na uniwersytetach niemieckich 
4651 osób z Polski (dysponujemy ich 
nazwiskami). Ilu z nich mogło studiować 
w Złotoryi? Zatrata metryk uczniowskich 

złotoryjskiego gimnazjum uniemożliwia dokładne 
ustalenia. Jednak na podstawie analiz wpisów 
na niemieckie uczelnie, można przyjąć, że przez 
Złotoryję przewinęło się w latach 1546-1620 ok. 
400 uczniów z Polski. Taka ilość stęsknionych 
za domem młodych ludzi musiała wytworzyć 
tysiące listów. Niestety prawie wszystkie 
uległy zniszczeniu. Ileż w tej korespondencji 
musiało być szczegółów do życia codziennego, 
panujących obyczajów, umysłowości, 
uczuciowości oraz aktualnych wydarzeń z 
historii Śląska, Złotoryi, Polski czy Europy.
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Zamek w Brodnicy
- siedziba starosty brodnickiego 

Rafała Działyńskiego

Wyjazd młodego 
szlachcica na studia

Ryc. M. Rey, Zwierciadło,1568

W czerwcu 1983 r., tuż przed 
zakończeniem stanu 

wojennego, odwiedził nasz kraj Jan 
Paweł II. Setki złotoryjan spotkało 
się z nim we Wrocławiu, dokąd 
zawiózł nas pociąg, który 20 czerwca 
wyruszył z tutejszej stacji kolejowej 
(był to najprawdopodobniej pierwszy 
po wojnie kurs do 
Wrocławia bez 
przesiadki w Legnicy).

Wizytą Papieża 
zajął się także 
ówczesny Komitet 
Wojewódzki 
PZPR w Legnicy, 
wysłuchawszy na 
swym posiedzeniu 
w dniu 27 czerwca 
stosownego 
sprawozdania. 
Kierownik Wydziału 
Administracyjnego 
KW poinformował 

zebranych, że  wierni z 

województwa legnickiego 
we Wrocławiu odcinali się od 
prób wnoszenia akcentów 
politycznych. Jedynie nieliczna, 
około 30-osobowa grupa 
młodzieży ze Złotoryi miała 

plakietki z napisem „Solidarność”.
Poszukujemy członków owej 

grupy – prosimy o kontakt z niżej 
podpisanym (661 743 992) lub redakcją. 
Być może ktoś zachował fotografie, 
dokumentujące to wydarzenie…

Roman Gorzkowski

Msza polowa we Wrocławiu 
(Partynicach) - 21.06.1983 r.

Fot. www.archiwumczyzowicza.pl
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