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J
oanna Sosa-Misiak: Pierwsze „Echo 
Złotoryi” powstało w 1989 r. Było pierwszą 

lokalną gazetą po latach prasowej pustki. 
Niestety wobec handlowców, którzy zgodzili 
się sprzedawać w swoich lokalach gazetę, 
zastosowano szantaż i dystrybucja upadła. W 
krótkim czasie powołano gazetę samorządową. 
Szkoda, bo „Echo” swój obszar zainteresowań 
jasno ograniczyło do tematyki społeczno-
kulturalno-historycznej. Czy atmosfera 
czasów reaktywowania „Echa Złotoryi” była 
równie napięta i miała swoich zakulisowych 
hamulcowych? Przypomnijmy – był to rok 
2006.

Robert Pawłowski: Absolutnie nie. Pewnie 

gdyby tak było, nie zawracałbym sobie wówczas 
tym głowy. Pismo miało mieć przede wszystkim 
charakter kulturotwórczy, że przypomnę 
przesłanie z pierwszego wstępniaka: chcieliśmy 
uchronić od zapomnienia ludzi, miejsca, 
zdarzenia. Jedynym hamulcem była wówczas 
ekonomia. Gdyby nie pielgrzymki Krzysia 
Zamojskiego i Olka Borysa po sponsorach, to 
pewnie skończyłoby się tak, jak nam prognozował 
pan Starosta z innymi samorządowcami – 
najdalej po pół roku. Co by nie mówić, dzięki 
temu włączyła się w nas przekora. Hamulcowi 
zaczęli działać dopiero po wyborach w 2010 r., 
gdy okazało się, że „Echo” ma jednak sporą siłę 
przebicia. Wtedy próbowano przekonać kilku 
naszych sponsorów, żeby nas nie wspierali. Na 
szczęście bezskutecznie.
Pierwsze „Echo” wychodziło w czarno-białej 
szacie graficznej (z kolorami w nagłówkach), 
składane było i wydawane w Legnicy, korektę 
również trzeba było zrobić na miejscu. Jak od 

strony technicznej/warsztatowej zaplanowane było 
tworzenie reaktywowanego „Echa”?
To akurat było najłatwiejsze. Miałem w firmie Corela 
i nie bałem się go użyć, choć ten program średnio 
nadawał się do składu czasopisma. Dopiero później 
kupiłem profesjonalny pakiet edytorski. Od początku 
stworzona była formatka, którą wystarczyło zapełnić 
tekstem i grafiką.
Czy już wówczas posiadałeś praktykę w składaniu 
gazety, czy dopiero decyzja o wydawaniu „Echa” 
spowodowała, że trzeba było zmierzyć się z nowym 
zadaniem?
Na studiach od pierwszego roku wydawałem 
kwartalnik „Merkury”. Były to jeszcze czasy cenzury 
prewencyjnej. Ile było radości, gdy cenzura nam coś 
zatrzymała i mogliśmy zamiast tekstu wydrukować 
formułkę o cenzurze. Gazetę składało się wówczas za 
pomocą nożyczek. Najpierw pisało się na maszynie 
tekst w kolumnach, a potem się to wycinało i 
przyklejało w odpowiednim miejscu. No i nie było 
mowy o kolorze, a nawet o zdjęciach. Więc kolorowe 
„Echo” było jakby spełnieniem marzeń z młodości.
Kto tworzył pierwszy numer? Jakim kluczem 
dobieraliście autorów i czy łatwo było namówić 
znajomych (bo domyślam się, że to był pierwszy 
krąg poszukiwań) do wypowiedzenia się na łamach 
gazety?
W redakcji znaleźli się wtedy między innymi Roman 
Gorzkowski i Alfred Michler, ludzie którzy tworzyli 
pierwsze „Echo” na początku lat dziewięćdziesiątych. 
Byli też Józef Banaszek, Olek Borys, Renata Fuchs oraz 
uczniowie naszego LO. Natomiast, co tu dużo mówić, 
bez wsparcia mojej Żony daleko byśmy nie ujechali. 
Zawsze była podporą redakcji. Pierwszy numer to był 
pełen spontan. Przyszliśmy, umówiliśmy się, kto co 
napisze, czasu było mało, ale jakoś się udało. 

„Echo” - reaktywacja

Jubileusze mają to do siebie, że poza 
słodkościami na stole, jubilat słyszy dużo 

słów-landrynek. Ta słodycz, płynąca z 
różnych stron, zarówno współpracowników, 
jak i czytelników, oczywiście cieszy, ale 
też wprowadza w nastrój refleksyjny. 
Uświadamiamy sobie ciężar tych dziesięciu lat, 
bagaż propagowanej wiedzy, upublicznionych 
życiorysów, odkrytych tajemnic i 
nierozwiązanych zagadek. Własne pisarskie 
fanaberie i oczekiwania czytelników. Prośby 
o jeszcze...,   o mniej...,   o więcej... Coś jak 
wspólne ścieżki i dla przeciwwagi - rozdroża! 
W pobliżu fani, obok krytycy na nieustającym 
dyżurze. Na szczęście jedni i drudzy niezbędni 
do dalszego trwania.

Bo ciepłota miłych słów mobilizuje, 
podobnie jak krytyka, która dodatkowo 
sprowadza na ziemię, weryfikuje zapędy i 
chroni przed wodą sodową. Najlepsze intencje 
wymagają przeglądu, bo nie zawsze przyjmują 
postać zamierzonych owoców. Entuzjazm i 
miłość własną – coś lub ktoś musi od czasu do 
czasu ostudzić. A my kochamy się w „Echu”... 
i jak zakochana panna potrzebujemy czasami 
rodzicielskiego upomnienia dla odzyskania 
równowagi. Dlatego: kochani krytycy - nie 
zapominajcie o nas!

Trzeba zauważyć także, że lata 
dziennikarskiego zaangażowania też zrobiły 
swoje i bywa, że po rozliczeniu się z „zadania 
domowego” tak się rozleniwiamy, że do 
kolejnego numeru potrzebujemy spotkania 
z żubrem. Ugryzieni, galopując wracamy do 
piór (tak swoją drogą ciekawe, czy młodzież w 
dobie komputerowego pisania jeszcze rozumie 
znaczenie tego frazeologizmu?). Idziemy 
utartymi ścieżkami albo w poszukiwaniu 
nowych wrażeń i wiedzy –  rzucamy się na 
głęboką wodę. Czasami, mocno zdyszani 
i przytłoczeni jakąś problematyką, dla 
odreagowania sięgamy po tematy lżejszego 
kalibru. 

Nieustannie myślimy, jak powiększyć grono 
piszących, przekonać tych, których pisanie 
onieśmiela. Zastanawiamy się, co zrobić, by 
przełamać blokadę, dodać wiary w siebie, 
obudzić drzemiące talenty! Jak przekonać, żeby 
ktoś usiadł do „pracy domowej” i spędził czas 
sam na sam z klawiaturą, zamiast udzielać się 
towarzysko on-line lub w realu?

Mają Państwo na to jakiś pomysł? Chętnie 
powielimy! 

Joanna Sosa-Misiak

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

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

Pół żartem,
pół serio

Początek był spontaniczny, ale potem ruszyła praca 
redakcyjna pełną parą. Czy brak wynagrodzenia 
zniechęcał potencjalnych autorów?
To była podstawa. Tam gdzie są pieniądze, prędzej, czy 
później powstają nieporozumienia. 
Jaka misja Wam przyświecała?
Misja? Nie myśleliśmy wówczas w kategorii misji. 
Mieliśmy po prostu uczucie, że robimy coś ważnego.
Jak rodziły się pomysły na kolejne artykuły i jak 
dobieraliście tematy do numeru?
Tematy leżą na wyciągnięcie ręki. Poza tym Ania 
Chrzanowska – nasz sekretarz redakcji prowadziła 
specjalny zeszyt, w którym notowała wszelkie pomysły 
i w razie, gdy inwencja gdzieś ulatywała, przypominała. 
Tematy wynajdywał również Józek Banaszek.
Ciekawa jestem, jaki był odbiór pierwszych numerów?
Spontany bywają „kulawe”, nawet jeśli stoją za nimi 
dobre intencje.
Raczej pozytywny, chociaż oczywiście były różne uwagi. 
Zwłaszcza do korekty. Presja czasu nie służyła temu, 
aby w tekście nie pojawiały się błędy, pomimo pełnej 
poświęcenia pracy naszych korektorek – Joli Zarębskiej, 
czy Reni Fuchs.
Jak z czasem radziłeś sobie z - nazwijmy to - 
„przywiązaniem” autorów do własnej twórczości? 
Wiemy przecież, że niektórzy jak już coś napiszą, to 
nie mają ochoty ani tego przerabiać, ani tym bardziej 
skracać?
Z tym różnie bywało, czasem szliśmy na kompromis, 
czasem ktoś stawiał na swoim. Nie zawsze kończyło 
się to happy endem. Najbardziej zaciekle swoich 
tekstów broniły Agnieszka Młyńczak i oczywiście moja 
Żona. Natomiast np. Jana Kałuża podchodziła do tego 
ugodowo.
Z tym „stawianiem na swoim” i ja czasami wojuję. Z 
różnym skutkiem. A jak mocno sprawy redakcyjne 
przenosiły się na życie rodzinne? Koledzy redakcyjni 
już coś wiedzą na ten temat, ale...  czytelnicy chętnie 
dowiedzą się, czy praca społeczna wywołuje głównie 
iskry zapalne, czy może łagodzi (domowe) obyczaje?
O tym najlepiej mogłaby opowiedzieć moja Żona. 
Trochę to głupio wyglądało, bo z reguły się nie kłócimy, a 
o „Echo” to i owszem, bywało. I to całkiem na poważnie.
Decyzja o tworzeniu miesięcznika musiała wiązać się z 
dyscypliną czasową, własną organizacją i motywacją. 
Wyjazdy, pisanie, składanie wersji elektronicznej, 
korekta, dystrybucja – i tak co miesiąc. Dużo tego. Czy 
z czasem pojawiło się zniechęcenie albo zwyczajnie 
zmęczenie?
Kto jak kto, ale ja raczej zdyscyplinowany nie jestem. 
Pomagało mi to, że byłem panem własnego czasu. 
Natomiast uciążliwy był dla mnie rytm wydawniczy. 
Często na ostatnią chwilę.
Wiele razy chciałem z tym skończyć. Zapędy te 

każdorazowo temperował Romek Gorzkowski i Olek 
Borys. Dosyć skutecznie. Dopiero jednak pod koniec 
2014 nadarzyła się dobra okazja, żeby przekazać 
pałeczkę w tej sztafecie.
To może teraz kilka słów o narodzinach ZKF, bo jest to 
jakby kolejne „dziecko” ojca redaktora?
Ojców było dwóch. ZKF powstał, bo razem z Rysiem 
Masłowskim szukaliśmy pretekstu, żeby co jakiś czas 
wyrwać się przed świtem w plener i porobić zdjęcia. Z 
czasem wokół nas zebrała się spora grupa pasjonatów 
fotografii.
Jak zrodził się pomysł nagradzania społeczników i 
lokalnych aktywistów?
Dla ludzi, którzy pracują społecznie, zapłatą jest uznanie 
innych. To jest to, co napędza do działania, gdy ma 
się już wszystkiego dosyć i chciałoby się całą tę pracę 
rzucić w kąt, bo nie dość, że nie ma z tego pieniędzy, 
to jeszcze grupa życzliwych szuka dziury w całym. O 
tym, że do tej pory wielu ludzi nie wierzy, że można coś 
zupełnie bezinteresownie robić dla innych, to nawet 
nie chce już mi się mówić. Stąd pomysł, żeby chociaż 
w tej formie – publicznego wyróżnienia uhonorować 
tych najaktywniejszych. Chciałem przy tym, żeby 
tych najlepszych wskazywali ludzie o ugruntowanym 
dorobku, będący autorytetami w naszej lokalnej 
społeczności. Mam nadzieję, że to się udało. Przy okazji 
zaś jest podczas takich wyborów dużo emocji. Szkoda 
tylko, że nie wszyscy potrafią cieszyć się z sukcesu 
innych.
Patrząc z perspektywy tych 10 lat - jakie zasługi ma 
„Echo” dla mieszkańców ziemi złotoryjskiej?
Dziesięć lat to 110 zeszytów, z których każdy miał od 16 
do 20 i więcej stron. Odliczając okładkę, mamy ponad 
1500 stron o ludziach, o miejscach, o wydarzeniach na 
terenie ziemi złotoryjskiej. To jest potężny almanach 
wiedzy, systematycznie uzupełnianej. 110 zeszytów 
to 110 ludzi ziemi złotoryjskiej, którzy otwierają każdy 
numer, to również 110 opracowań historycznych, które 
zamykają każde wydanie. Dużą wartością jest rzesza 
młodych ludzi, którzy na łamach Echa publikowali i 
publikują swoje teksty. Echo to już uznana marka.
Jak z perspektywy 8 lat oceniasz plusy i minusy 
bycia komentatorem życia lokalnego? Dużo kawy, 
papierosów, stresu, więcej/mniej przyjaciół, więcej/
mniej wrogów? A może wyłącznie satysfakcja, bo 
przecież praca społeczna to przyjemność sama w 
sobie?
Kawa i papierosy to akurat mnie nie dotyczy… Plusy 
– poznałem wielu ciekawych ludzi, odkryłem wiele 
interesujących miejsc. Prawie 10 lat temu poznaliśmy 
z Żoną np. Ewelinę i Krzyśka Rozpędowskich, którzy 
właśnie otwierali Villa Gretę, czy Kasztelana Zenona 
Bernackiego. Wielkim przeżyciem było poznanie pana 
Herberta Helmricha - człowieka wielkiego formatu, 

zasłużonego dla naszego Miasta. Uczestniczyliśmy w 
życiu lokalnych społeczności. Wrogowie? No cóż, nie 
wszyscy potrafią godnie przyjąć słowa prawdy.
A jak Ty znosiłeś uwagi malkontentów i tych, co zawsze 
i wszystko zrobiliby lepiej, nawet jeśli tego „lepiej” 
jeszcze nikt nie widział?
W tym problem, że takich uwag pod adresem „Echa” 
generalnie nie było.
Krytyka zazwyczaj boli, ale czasami bywa 
konstruktywna i pomaga nam przełamać własne 
wyobrażenia na jakiś temat. Czy zdarzyło się kiedyś, 
że pod wpływem mniej lub bardziej życzliwej krytyki, 
zrezygnowałeś z jakiegoś tematu?
Nie przypominam sobie takiej sytuacji.
A co z krytyką niekonstruktywną, uprawianą przez 
niektórych z pasją dla niej samej? Bardzo bolała?
Z czasem niestety można się uodpornić. Mówię 
„niestety”, bo to też nie jest dobrze, gdy takie uwagi, 
nawet nietrafione, stają się obojętne.
Czy nagroda w postaci Dolnośląskiego Klucza Sukcesu, 
jaką otrzymało „Echo” w 2013 r., osłodziła wieloletni 
wysiłek?
Osłodzenie trwało krótką chwilę. Co ciekawe, tylko Rada 
Powiatu zauważyła ten sukces, miasto zupełnie nie 
zwróciło na to uwagi.
Jak postrzegasz obecne „Echo”? Może masz jakieś 
sugestie, ale jak dotąd nie było okazji ich przekazać?
Każdy ma swój styl i bardzo dobrze. Teraz jest więcej 
historii. Czy to dobrze, czy nie – rzecz gustu, a o gustach 
się nie dyskutuje.
Być może narzuca się tu nasze wspólne 
zainteresowanie historią miasta, zwłaszcza tą 
opowiadaną przez mieszkańców, ilustrowaną tuż 
powojennymi zdjęciami. Wszyscy lubimy zaglądać do 
starych albumów. 
Dwa lata temu odniosłeś sukces w wyborach 
samorządowych. Jak myślisz, czy to właśnie praca 
dziennikarska w „Echu” pomogła zbudować elektorat, 
który wyniósł Cię na fotel burmistrza?
Myślę, że w większym stopniu „pomogli” mi moi 
konkurenci. „Echo” w 2014 r. w ogóle nie angażowało 
się w wybory. I byłoby tak nawet wówczas, gdybym 
nie startował. Decyzja była pokłosiem zaangażowania 
się „Echa” w 2010 r. i bardzo negatywnych reakcji w 
związku z tym.
To teraz „5 minut” dla burmistrza. O czym 
chciałby poinformować czytelników za naszym 
pośrednictwem? 
Nie lubię autopromocji, więc może na tym skończymy.
Dziękuję za rozmowę.

Z Robertem Pawłowskim rozmawiała 
Joanna Sosa-Misiak

Grudzień 2006 r. - pierwszy numer 
reaktywowanego Echa Złotoryi 

Styczeń 2015 r. - pierwszy numer Echa Złotoryi 
pod nowym redaktorem naczelnym

Październik 1989 r. - pierwszy 
numer Echa Złotoryi
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W tym 
roku Kapituła 
Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2016 
rozpatrzy następujące kandydatury:

1. Jakub Jagiełło - prezes KS Pogoń 
Świerzawa, organizator 70-lecia działalności 
klubu w 2016 r.; pomysłodawca utworzenia 
w Świerzawie Akademii Piłkarskiej 
„POGOŃ”, popularyzującej wśród dzieci 
i młodzieży aktywny sposób spędzania 
czasu wolnego; skuteczny marketingowiec  
pomnażający środki własne klubu; 
posiadacz Złotej Odznaki OZPN w Jeleniej 
Górze za wkład włożony w rozwój lokalnej 
piłki nożnej; „sprawca” awansu klubu z 
A-klasy do jeleniogórskiej klasy okręgowej 
w 2016 r. 

2. Józef Zatwardnicki - wysoko stawia 
poprzeczkę swoim zawodnikom, ale też 
stwarza warunki i mobilizuje do osiągania 
sukcesów (znaczna część zawodników 
utrzymuje się w czołówce  najlepszych 
zawodników Polski - do złotoryjanina należy 
rekord Polski w KDW 300 m); w 2016 r.  
klub uplasował się na drugim miejscu 
wśród najlepszych dolnośląskich klubów 
strzeleckich (zaraz po WKS Śląsk Wrocław); 
organizator Wielkiego Pucharu Kaczawy, 
otwierającego sezon w PZSS (o randze 
międzynarodowej). 

3. Estera Kiraga – właścicielka, 
instruktorka i choreografka Szkoły Tańca 
Nowoczesnego WOW (z filią w Zagrodnie); 
jej podopieczni zdobywają taneczne 
trofea na krajowych i międzynarodowych 
zawodach, często i chętnie występują 
podczas lokalnych (ale nie tylko) 
uroczystości, akcji charytatywnych; 
prowadzi lekcje „Pierwszego Tańca” dla 
nowożeńców; inicjatorka kalendarza z 
tancerzami promującego ziemię złotoryjską.

4. Ks. Krzysztof Czyż - proboszcz parafii 
św. Józefa Robotnika w Złotoryi, kapelan 
powiatowy Straży Pożarnej, od tego roku - 
dziekan złotoryjski; organizator pielgrzymek 
oraz inicjator powstania Stowarzyszenia 
„U Józefa”, aktywizującego parafian. 

5. Maria Krupienia - dyrektor 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Świerzawa; aktywna działaczka i 
animatorka w Nowym Kościele; 

organizatorka rajdów, 
festynów pod Czerwonym 

Kamieniem; organizatorka 
akcji porządkowych (na 
cmentarzu i szlaku na 
Czerwony Kamień) oraz 
spotkań mikołajkowych. 

6. Barbara Lenart - 
założycielka i moderatorka 
dużej (liczącej 2500) 
grupy „Moja Złotoryja” na 
portalu społecznościowym 
Facebook, skupionej wokół 
bieżących wydarzeń, jak i 

promującej historię miasta; 
mederatorka licznych 

dyskusji.
7. Andrzej Kocyła - prezes 

Stowarzyszenia Wilkołak, 
organizator imprezy w wyciskaniu 

sztangi leżąc; złotoryjski radny; 
mistrz europy Służb Mundurowych w 

Wyciskaniu Sztangi Leżąc (Hiszpania), a 
także mistrz świata w zawodach WORLD 
RAW POWERLIFTING (Moskwa).

8. Agata Gradzińska - autorka pracy 
doktorskiej pt. „Elita władzy w Złotoryi od 
XIII wieku do 1740 roku”, obronionej 
w 2016 r.

9. Barbara Zwierzyńska-Doskocz - 
prezes zarządu Stowarzyszenia Nasze RIO; 
organizatorka koncertu charytatywnego 
Złotoryja Pomaga na rzecz pogorzelców 
z Nowej Ziemi (zebrano ok. 30 tys. zł); 
nadzoruje klub skupiający młodych 
wolontariuszy (Złotoryjskiego Centrum 
Wolontariatu), będących podporą 
wielu imprez miejskich i gminnych o 
charakterze edukacyjnym, kulturalnymi i 
rozrywkowym, pomocowym i sportowym. 

10. Anna Ficner - policjantka, 
sportsmenka, mistrzyni Europy w bieganiu 
po schodach w Warszawie, zwyciężczyni 
Biegu Katorżnika (po raz siódmy) oraz 
Biegu Wulkanów (po raz siódmy).

11. Monika Kaczmarek - Prezes 
Prezydium Koła Diabetyków w Złotoryi; 
organizatorka szeregu przedsięwzięć 
na rzecz środowiska złotoryjskich 
diabetyków, w tym obchodów 30-lecia 
złotoryjskiego koła i Światowego Dnia 
Walki z Cukrzycą. 

12. Konrad Leśniewski – zawodnik 
klubu Wilkołak, zdobywca tytułu mistrza 
świata w wyciskaniu sztangi leżąc w 
kategorii juniorów (17-19 lat) w zawodach 
WORLD RAW POWERLIFTING w Moskwie.

13. Zbigniew Soja - Wielki Mistrz 
Polskiego Bractwa Kopaczy Złota, 
zorganizował XXIII Międzynarodowe 
Otwarte Mistrzostwa Polski w Płukaniu 
Złota; członek zarządu Fundacji Rozwoju 
Powiatu Złotoryjskiego.

14. Elżbieta Stalska – prezes 
Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego 
„Asklepios” przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Agat” - organizatora 
Mistrzostw Polski IMAF Złotoryja 2016 
(popularyzującego wschodnie sztuki walki) 
oraz innych turniejów Ju Jitsu.

15. Paweł Zabłotny – koordynator 
Szlachetnej Paczki na rejon złotoryjski i 
jaworski; w 2016 r. obdarowano 15 rodzin. 

16. Bartosz Łoś – organizator kolejnej 
edycji „Międzynarodowego Zlotu Fanów 
Ewy Farnej”, przyciągającej do Złotoryi 
rzesze młodych ludzi; tegoroczną edycję 
wzbogacił program zwiedzania miasta; 
niestrudzony działacz i organizator akcji 
charytatywnych. 

17. Kacper Harkawy – złotoryjanin, 
uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego i 
zawodnik BKS Skorpion Szczecin; zwycięzca 
Mistrzostw Dolnego Śląska; najmłodszy 
zawodnik Mistrzostw Polski Seniorów, 
który uplasował się na II miejscu podium 
i tym samym stał się najmłodszym w 
historii polskiego boksu członkiem kadry 
narodowej.  

18. Artur Kuba – policjant; organizator 
międzynarodowych turniejów w 
piłce halowej oraz w piłce ręcznej (III 
Międzynarodowy Memoriał im. Michała 
Stalskiego, rozegrany w Złotoryi i 
Pielgrzymce).

19.  Piotr Siwak – sołtys wsi 
Łukaszów; organizator I Gminnego Biegu 
Charytatywnego Między Wiatrakami.

20. Daniel Romańczyk - zawodnik Klubu 
Strzeleckiego „AGAT” za ustanowienie 
Rekordu Polski w konkurencji karabinu 
centralnego zapłonu podczas Pucharu 
Europy w Danii.

21. Jolanta Zarębska - polonistka w 
złotoryjskim LO; poetka Portalu Pisarskiego; 
prowadzi szkolny teatr „Mimo Wszystko” 
oraz grupę teatralną „Teatr Trzech 
Pokoleń”, która skupia złotoryjan w różnym 
wieku i która wielokrotnie występowała już 
przed publicznością lokalną i festiwalową 
(ceniona za dobrą atmosferę podczas 
prób oraz przełamywanie uprzedzeń i 
stereotypów związanych z wiekiem).

22. Aleksandra Roś - organizatorka 
kolejnej edycji projektu „Złotoryja 
tańczy” dla młodzieży oraz trzeciej edycji 
Złotoryjskiego Festiwalu Tańca „Złotoryja 
Dance Arts Festival” (konfrontacja 
umiejętności tanecznych w kategoriach 
indywidualnych i grupowych), która 
przyciąga rzesze uczestników (w br. 
400 osób) i relacjonowana była w 
krajowych mediach; koordynatorka akcji 
charytatywnej z udziałem złotoryjskich 
tancerzy. 

23. Kuba Woźniak - wyróżniający się 
młody lider Stowarzyszenia Nasze Rio; 
współorganizator wielu wydarzeń (Dnia 
Życzliwości, akcji charytatywnej dla 
pogorzelców i in.), konferansjer i wodzirej, 
negocjator, animator przełamujący 
stereotypy o młodych ludziach.

24. Wioleta Michalczyk - założycielka 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 
Pielgrzymka; aktywizującego mieszkańców 
gminy wokół wspólnych projektów, 
wydawnictw („Przekazane wartości”, 
przewodnik po gminie, pocztówki), 
upiększania wsi (tablice informacyjne), 
promowania gminy na zewnątrz (II 
Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa, 
wywiad w TVP Wrocław); przewodnicząca 
Rady Programowej TMZZ.

Z g ł o s z e n i  d o  t y t u ł u 
Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2016 r.

4

CZŁOWIEK ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

Od kwietnia do grudnia 2016 roku w 
Pielgrzymce realizowany był projekt pod 

nazwą „Smaki i nuty tradycji”. W ramach 
współpracy Koła Gospodyń Wiejskich, 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 
Pielgrzymka oraz Gminnego Centrum Kultury i 
Biblioteki w Pielgrzymce odbyły się warsztaty 
genealogiczne, które przeprowadziła pani 
Danuta Sosa z córką Joanną Sosą-Misiak, 
które wyjaśniły, gdzie szukać dokumentów 
rodzinnych, jak je systematyzować w 
spisywaniu dziejów rodziny i w odkrywaniu 
rodzinnych korzeni.

Kolejne warsztaty przeprowadził pan 
Tomasz Szymaniak, który opowiedział 
zgromadzonym o miejscowościach na Kresach i 
twórcach kultury polskiej tamtych ziem.  

Zainteresowane osoby uczestniczyły 
regularnie w warsztatach wokalnych, na 
których opracowywano piosenki ludowe, 
kresowe oraz kolędy i pastorałki. Warsztaty 
odbywały się pod batutą pani Beaty Gralak. 
Grupa wokalna mogła również liczyć na 
wsparcie instrumentalne ze strony panów: 
Jarosława  i Wojciecha Pisarskich. 

Z początkiem sierpnia 2016 r. w 
Pielgrzymce zapachniało smakowicie, bo 
2 sierpnia odbyły się kresowe warsztaty 
kulinarne, podczas których panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Pielgrzymki wprowadziły 
uczestników w świat przepisów na potrawy 
kresowe oraz tajniki ich przygotowania.

Powstała także grupa wokalna „Kresowy 
Płomień”, która miała swój debiut sceniczny 

Smaki i nuty tradycji

podczas pierwszego dnia Biesiady Kresowej 
w sobotę 6 sierpnia w parku w Pielgrzymce. 
Po raz kolejny pan Tomasz Szymaniak 
przeprowadził warsztaty kresowe, prezentując 
tym razem temat: „Kresy Wschodnie – 

wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej, ojczyzny 
wielu narodów”. Zgromadzeni usłyszeli 
ciekawostki o kresowych uzdrowiskach, 
Wesołej Lwowskiej Fali, Tońciu i Szczepciu oraz 
kulturze kresowej. Na zakończenie prezentacji 
Łukasz Dębicki zaśpiewał utwór „Tylko we 
Lwowie”.

Podczas  dwudniowej Biesiady, panie 
z KGW Pielgrzymka serwowały kresowe 
potrawy. W niedzielę, obok stołów z 
kresowymi specjałami, przygotowane zostało 
stanowisko, przy którym można było obejrzeć 
zdjęcia i inne pamiątki kresowe, a także 
porozmawiać z szerokim gronem przybyłych 
na Biesiadę z różnych stron kraju.

We wrześniu 2016 r. „Kresowy Płomień” 
wystąpił na V Złotoryjskim Przeglądzie Kultury 
Kresowej w Złotoryi, prezentując kresowe 
utwory, a po uroczystości wyborny kresowy 
poczęstunek. Kolejny raz kresowe nuty i 
smaki pojawiły się na uroczystości grudniowej 
podczas Przeglądu Kolęd Zapomnianych 
w Pielgrzymce. Jednym z założeń projektu 
było przygotowanie i wydanie publikacji 
„Smaki i nuty tradycji” pod redakcją Eweliny 
i Sebastiana Dębickich. Opracowanie to na 
trwałe pozostawi ślad naszej tu obecności. 

Celem  projektu z zakresu kultury i 
ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r. 
było zachowanie i utrwalenie dziedzictwa 
kulturowego społeczności lokalnej wsi oraz 
gminy Pielgrzymka. Finansowe środki na 
realizację projektu pochodziły z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego oraz wkładu własnego 
realizatorów i uczestników projektu. 
Dziękujemy wszystkim za pracę i uczestnictwo.

Ewelina Niklewicz-Dębicka

Wybraną porcję schabu bez kości umyć 
i osączyć, oprószyć solą i pieprzem, 

natrzeć ziołami do mięs i olejem. Można 
dodać zioła prowansalskie i jałowiec. 
Odłożyć na 12 godzin. Podgrzać piekarnik 
do 180-200 stopni. Mięso rozkroić na 2/3 
grubości i szczelinę wypełnić suszonymi 
śliwkami (bez pestek). Rozcięcie zacisnąć, 
można spiąć wykałaczkami. Przygoto-
wany schab włożyć do worka do piecze-

nia i ułożyć w brytfance, rondlu lub 
naczyniu żaroodpornym i umieścić 

w rozgrzanym piekarniku. Piec 
odpowiednio; porcję mięsa o 
wadze 1 kg - 1 godzinę, 40 dag - 
40 minut itd. 

Upieczony schab wyłożyć 
na półmisek, ozdobić zieleniną. 
Dodać chutney śliwkowy lub 
żurawinowy. Według uznania 
biesiadników dodaję sos i 
wcześniej ustalone do wyboru: 
ziemniaki puree lub pieczone, 
frytki czy ryż na sypko. Sałatki 
bywają różne, jednak dominuje 
pomidor i bazylia. Tradycjona-
liści sięgają jeszcze po ogórki 
kiszone.

Danie lubią również dzieci, 
co znacznie ułatwia gospodyni 

przygotowanie posiłku dla całej 
rodziny.

Schabik poleca i życzy smacznego 
Genowefa Niklewicz.

Schabowe wariacje

PROJEKT W PIELGRZYMCE
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W dniu 18 grudnia 2016 r. odbył się I 
Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku 

Grodziec. Na Sali Rycerskiej rozbrzmiewały 
bożonarodzeniowe kolędy i pastorałki. Licznie 
przybyła publiczność oklaskiwała występy 
okolicznych zespołów folklorystycznych, 
tj.: „Swojacy” z Zagrodna, „Macierzanka” 
z Wojciechowa oraz „Polanki” z Nowej 
Wsi Grodziskiej. Imprezę uświetnili swoimi 
występami również artyści Teatru Willam-

Es z Wałbrzycha oraz 
Włodzimierz Zdzienicki z 
Lwówka Śląskiego. 

Sala Rycerska wypełniła 
się stoiskami lokalnych 
artystów i rękodzielników. 
Goście, którzy przybyli na 
Jarmark, mogli zakupić 
różnego rodzaju dekoracje: 
choinki, bombki, stroiki, lalki, 
bałwanki. Nie zabrakło także 
wyrobów pszczelarskich.

Nikt z gości nie 
opuścił murów 
zamku głodny. 
Zespoły ludowe 
przygotowały 
wiele potraw 
regionalnych 
i wspaniałych 
wypieków. 

Podczas imprezy zorganizowane 
zostały konkursy: na tradycyjną potrawę 
wigilijną oraz na najpiękniejsze stoisko 
jarmarku. 

Na Jarmarku pojawił się także Św. 
Mikołaj z workiem pełnym prezentów 
dla grzecznych dzieci. Jak się okazało, 
przybyły na naszą imprezę tylko grzeczne 

I Jarmark Bożonarodzeniowy
na Zamku Grodziec

dzieci, więc żadne z nich nie opuściło imprezy z 
pustymi rękami.

Liczba gości, wystawców i artystów oraz 
niezwykła atmosfera Jarmarku przerosła nasze 
najśmielsze oczekiwania.

Już dziś zapraszamy na II Jarmark 
Bożonarodzeniowy na Zamku Grodziec, który 
odbędzie się 17 grudnia 2017 r.

Piotr Janczyszyn

Jedna z widokówek Pielgrzymki opracowana w ramach projektu „Odnowa Wsi...”

NA GRODŹCU
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Chciałbym gorąco podziękować 
wszystkim moim wolontariuszom: 

dwóm Agnieszkom, Natalii, Patrycji, 
Ani, dwóm  Elom, Karolinie, Weronice, 
Angelice, Magdzie, Adzie, Maksowi, 
Wojtkowi i Hieronimowi, bez których 
nie odwiedzilibyśmy 56 rodzin. Dzięki 
Wam do projektu włączyliśmy15 rodzin, 
które otrzymały pomoc na kwotę 55 tyś 
zł. Szczególne podziękowania kieruję do 
darczyńców, którzy zaangażowali do pomocy 
około 1350 osobom. Cały projekt od samego 
początku wspierał  pan burmistrz, Robert 
Pawłowski, któremu należą się szczególne 
podziękowania. Swoją wdzięczność kieruję 
również do Urzędu Miejskiego w Złotoryi, 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Złotoryi, 
Fabryki Urodzin, Komendy Powiatowej Policji 
w Złotoryi; Straży Miejskiej, przedsiębiorstwa 
Vitbis, Szymona Burdzickiego,  ZOKIR-u, firmy 
Mine Master; Doroty i Krzysztofa Masków, 
Danuty i Tadeusza Owczarków, Iwony 
Pawłowskiej i do wielu innych. Tegoroczna 
edycja przebiegła bardzo spokojnie i dała 
nam wszystkim ogromną radość i poczucie 
spełnienia. Bez Waszej pomocy nie udałoby 
się zrobić niczego. Jeszcze raz wielkie dzięki 
dla ludzi wielkich serc.

Lider Szlachetnej Paczki rejonu Złotoryja
Paweł Zabłotny

Podziękowania 

Przegląd Kolęd Zapomnianych 
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 Odnowiona Pielgrzymka

P
ielgrzymka, ostatnimi laty, najwyraźniej 
rozbrzmiewa śpiewem. A to pieśni biesiadne, 

kresowe, cygańskie, czy występy solistów państw 
ościennych. Jeszcze w uszach brzmi wakacyjne 
śpiewanie, a już rozesłano zaproszenia na wspólne 
kolędowanie. Skoro zapraszają, nie wypada nie 
być. Kiedy nadszedł 28 grudnia br. stawiliśmy się 
w auli miejscowego gimnazjum na uroczystości  
podsumowującej projekt Smaki i nuty tradycji, 
a zorganizowanej przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka ze wsparciem 
finansowym Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego.

Gospodyni wieczoru - Ewelina Dębicka, w 
imieniu własnym i dyrektora GOK Sebastiana 
Dębickiego przeplatała informacje o projekcie 
występami. Jako pierwszy na scenę wkroczył  
Łukasz Dębicki, który wcześniej zapowiadał 
zasilenie Fudżijamek, tymczasem występuje 
solo i towarzyszy Kresowemu Płomieniowi. 
Kolędą Wśród nocnej ciszy nastroiliśmy się 
na ten czarowny wieczór prezentacji kolęd z 
babcinych kantyczek. Kolejny wykonawca - pan 

Józef Lachowski – zasłużony wieloletni członek 
zespołu Pielgrzymianki, który bardzo starannie 
wykonał dawne, obecnie nieznane, kolędy w tym 
Hołd Najwyższemu składajmy. Niektóre z nich 
miały urozmaiconą linię melodyczną i można 
było podziwiać umiejętności wykonawcy, który 
doskonale radził sobie ze śpiewem, ale i zachwycał 
elegancją sceniczną. Usatysfakcjonowany 
oklaskami, pan Józef obiecał wystąpić wszędzie 
tam, gdzie go zaproszą. Piękny to przykład 
dzielenia się talentem i radością z innymi.
Gospodyni wieczoru z dumą przedstawiła nową 
grupkę śpiewaczą Kresowy Płomień, która 
pokazała, jakie słowiki i skowronki mieszkają w 
ich wsi. Wzruszająco na tle grupy stał Adrian 
Urbański, pięciolatek, który z rąk nie wypuszczał 
rozsypujących się chwilami tekstów. Razem 
z dorosłymi „podglądał” teksty piosenek z 
kartek (Adrian nie umie czytać, a teksty zna na 
pamięć). Kiedy na scenę wkroczyły chórzystki  ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, opiekun 
Jarosław Pisarski podrzucił informację o trzynastu 
nieobecnych. Zachwycająco zaprezentowały się: 

Zuzia Bielecka, Ania Chrabąszcz, Oliwia Żądło i 
Marysia Pieciukonis. W repertuarze znalazły się 
utwory: Aniołek maleńki i Jest taki dzień.                                                                                                                                          
Fudżijamki zaprezentowały się, okazale zasilone 
akompaniamentem Jarosława i Wojtka Pisarskich, 
także Zbigniewa Krupińskiego (trąbka), wykonując: 
Lulaj Go Matko, Gore gwiazda Jezusowi, Jakaś 
światłość w Betlejem i inne. Również w tym 
zespole pojawia się młodzież, która szczególnie 
wzrusza zamiłowaniem do tradycji. Polanki 
skorzystały ze wsparcia muzyków, zwłaszcza 
że przed laty Jarosław Pisarski był ich stałym 
akompaniatorem. Zespół wykonał: Przyszliśmy tu 
do was, W Betlejem, Przylecieli tak śliczni Anieli, 
Betlejemskie pola i inne. Miłym gestem ze strony 
organizatorów były podziękowania za wszelką 
inicjatywę i pomoc. Prezenty zakupiono za środki 
UMWD. 

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania 
przenieśli się do holu, gdzie przy pięknie nakrytych 
stołach zasiedli do wigilijnej wieczerzy, na którą 
pyszne tradycyjne  potrawy przygotowały panie: 
Danuta Chrupajło, Genowefa Niklewicz, Renata 
Gralak, Zenobia Pyszny, Ryszarda Niklewicz i 
Bogumiła Walasik. Dziękując gospodarzom, syci i 
ubogaceni powróciliśmy do swoich domów.

Tekst i zdjęcia: Danuta Sosa 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Pielgrzymka działa aktywnie od zeszłego 

roku. Stara się pozyskiwać fundusze na 
realizację projektów dla poprawy jakości 
życia mieszkańców tej miejscowości. Był już 
projekt świąteczny, zredagowano kolejny 
tom wspomnień osadników z terenu Gminy 
Pielgrzymka, zajmowano się tradycjami, nie 
tylko kresowymi. Jesienią 2016 r. otrzymaliśmy 
dofinansowanie z budżetu województwa 
dolnośląskiego  i  od Gminy Pielgrzymka na 
realizację projektu w ramach Odnowy Wsi - 
„Zielony skwerek, folder i widokówki, sposobem 
na  promocję Odnowy Wsi w Pielgrzymce”. 
Dzięki aktywnemu zaangażowaniu członków 
stowarzyszenia oraz innych mieszkańców, 
w tym członków OSP i Klubu Sportowego 
Feniks Pielgrzymka udało się w ramach 
projektu uporządkować i zagospodarować 
skwer w centrum wsi. Posadzono kilkadziesiąt 
nowych roślin i dosiano trawę. Pojawiła się 
na nim tablica informacyjna z opisem historii 
i współczesności  wsi oraz zdjęciami. Można 
odpocząć na nowej ławce. Odnowiono 
także znajdujący się tam pomnik 750-lecia 
Pielgrzymki. Powstało przyjazne mieszkańcom  
miejsce. Prace  na skwerze będą kontynuowane 

wiosną, planujemy kolejne nasadzenia roślin. 
Cieszy to, że są wśród nas ludzie, którym zależy 
na poprawie wizerunku naszej miejscowości i 

estetycznym otoczeniu. A teraz – zimą, można 
poczytać folder „Pielgrzymka. Miniprzewodnik” 
i obejrzeć widokówki, które również wydano w 
ramach tego projektu. Dziękujemy serdecznie 
wszystkim osobom, które nie szczędziły 
czasu i sił na pracę na rzecz swojego miejsca 
zamieszkania.

Wioleta Michalczyk

W PIELGRZYMCE
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G
rudzień obfitował w spotkania pielęgnujące 
tradycje bożonarodzeniowe. Jedno z takich  

spotkań odbyło się w Zespole Szkół Miejskich 
w Złotoryi. Nowy organizm oświatowy - Zespół 
Szkół Miejskich - przejął kontakt ze wszystkimi 
emerytowanymi pracownikami ze szkół 
wygaszonych, tj. SP 2 i Gimnazjum nr 1. Na 
przedświąteczne spotkanie zaproszono wszystkich, 
a przybyło całkiem spore grono byłych pracowników. 
Uroczystość odbyła się 21 grudnia 2016 r. w Hali 
Sportowej „Tęcza”, gdzie gości ulokowano na 
galeryjce, a brać szkolną -  na parterze.

Na tle okazałej planszy wyobrażającej 
rozgwieżdżone niebo ustawiła się scholka 
parafialna, oddzielając byt niebiański od ziemskiego, 
na którym rozgrywać się miała historia narodzin 
Bożego Dzieciątka. Inscenizacja wykonywana 
przez dzieci wnosi nowe nieprzewidywalne wątki, 
a tradycja zastana, ulegając unowocześnieniu, 
nabiera nowych znaczeń i wyrazu artystycznego. 
I tak do Maryi i Józefa podchodzi biedronka 
(Nadia Siemieńska) – skromny, płochy owad, 
która, wygłosiwszy swoją kwestię, zasila grono 

adorujących Jezuska. Korzystając z wolnej 
przestrzeni, zamieszanie próbują wprowadzić dwa 
wesołe diabełki (Robert Hunat i Hubert Łysiak), 
chociaż groźnie wymachują swoimi widłami, 
wywołują przyjazny uśmiech u widzów. Diabełki 
czerwone zdają się być wesołym przerywnikiem, 
których nikt bać się nie chce. Nie są nawet w 
stanie porwać grzesznika i w końcu, jak niepyszni, 
odchodzą. Co pewien czas rozbrzmiewają 
śpiewy anielskie, spośród których wyłaniają się 
solistki gimnazjalne (Melisa Fortwengel, Wiktoria 
Iwanowska, Zofia Nowak, Zuzanna Wasilewicz 
i Wiktoria Zazulińska), by śpiewać Dzieciątku na 
chwałę. Gdzieś z daleka daje się słyszeć śpiew 
góralski i łkanie skrzypek, a przed obliczem nowo 
narodzonego stają wędrowcy – Trzej Królowie, 
którzy przynieśli wspaniałe prezenty: złoto, kadzidło 
i mirrę. Maryja (Oliwia Wąsowicz) i Józef (Marcel 
Szymczak) z powagą przyjmują dary i zapraszają do 
wspólnego kolędowania. 

Warto wrócić do początku spotkania, kiedy to 
grono aniołków z 2 b białymi wstęgami - niczym 
chmurkami na pogodnym niebie - rysowało piękne 

wzory geometryczne. Występ tej grupki maluchów 
już na początku spotkania zapowiadał wysoki 
poziom uroczystości. W komentarzach po występie 
pojawiały się słowa podziwu dla najmłodszych 
„aktorów”, którzy długie kwestie wypowiadali bez 
pomyłek i suflerki. Był to też czas na rodzicielską 
radość i dumę. Osobiście bardzo się cieszę, że w SP3 
utrzymuje się wysoki poziom działań artystycznych 
(minione lata to: chór, działalność plastyczna, 
muzyczna i teatralna), zatem pomysł(?) pana 
burmistrza, że może trzeba będzie w przyszłości 
Zespołowi Szkół Miejskich nadać nazwę związaną 
ze sztuką ma wiele uzasadnienia w historii i dniu 
dzisiejszym szkoły.

Szczere wyrazy podziwu i uznania kieruję 
do wspaniałych uczniów i ich opiekunów: 
pp.: Bogumiły Bachór, Anny Hupental, Marty 
Smolarczyk, Elżbiety Struś, Małgorzaty Wokotrub, 
Jolanty Kurasz-Dul i Magdaleny Hanebach oraz 
Janusza Bobera i Mirosława Pieterka (nagłośnienie 
i oprawa muzyczna). A kiedy pan burmistrz Robert 
Pawłowski, a potem pani dyrektor Danuta Boroch 
dokonali wysokiej oceny występu i złożyli wszystkim 
najlepsze  życzenia świąteczne, wiedzieliśmy już, 
że zdarzył się nam piękny przedświąteczny dzień. 
Jasełka zostały powtórzone 8 stycznia 2017 r. 
w świątecznej scenerii wnętrza kościoła 
NNMP. Misterium bardzo ucieszyło wiernych 
zgromadzonych w świątyni.

 Tekst: Danuta Sosa
Zdjęcia: Danuta Sosa, Marcin Łysiak                               

Polskie tradycje świąteczne 

w procesie wychowawczym szkoły

W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH
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P
ewnego razu ktoś mnie zapytał, z czym mi się 
kojarzy jarmark cudów. Jako osoba z pokolenia 

50+ odpowiedziałam, że z odpustowymi straganami 
pełnymi czarodziejskich zabawek: piłeczek na gumce, 
wiatraczków, drewnianych kogucików, pistoletów 
na kapiszony i oczywiście cukrowej waty, sklejającej 
usta i palce lepką słodkością. Pamiętam też, że jako 
dziecko (lata siedemdziesiąte XX wieku) uwielbiałam 
wędrować z mamą po słynnym bazarze Różyckiego 
na warszawskiej Pradze, gdzie kręciło się w głowie 
od ilości i barwności towarów piętrzących się w 
bazarowych ,,budach”, będących w kontraście 
do szarości i ubóstwa  oferowanego przez sklepy 
schyłku gierkowskiej propagandy sukcesu. Po 
wielogodzinnej wędrówce po bazarowych uliczkach 
i dokonaniu wymarzonych zakupów, trzeba się było 
pożywić. Wtedy wielkie wrażenie robił na mnie krzyk 
warszawskich przekupek, które zachrypniętym głosem 
zachęcały do kupna kiełbasy z rożna lub gorących 
pyzów okraszonych słoninką z podsmażaną cebulką. 
Te dania rodem z ulicznej kuchni zjadane były przy 
dźwiękach podwórkowej kapeli z charakterystycznym 
brzmieniem bandżoli, gitary, skrzypiec i akordeonu. 
Miejski folklor warszawskiej Pragi wyrył się w mojej 
pamięci jak najpiękniejsza, magiczna bajka. Taki to 
był mój dziecięcy jarmark cudów, który ,,połykałam” 
wszystkimi zmysłami. 
     A jakie skojarzenie z jarmarkiem cudów ma 
współczesny nastolatek? Odpowiedź może być 
zaskakująca, ale jednocześnie jakże oczywista. 
Dzieci mojej znajomej zapytane o jarmark cudów 
jednogłośnie wymieniały nazwy wszystkich znanych 
galerii handlowych. Jednym słowem, bazarowe 
budy zamieniły się w butiki i powierzchnie handlowe 
wynajmowane przez znane sieci, a setki sklepików 
znajdujących się na wielopoziomowych tarasach 
przypominają plątaninę bazarowych uliczek. Ciuchy, 
buty, kolorowa biżuteria, książki, prasa, garnki, 
poduszki, zabawki, meble – oto współczesny 
magiczny jarmark cudów podany często w pięknym 
,,opakowaniu”, wśród ogródków do wypoczynku 
ozdobionych kiczowatymi  palmami, szumiącymi 
fontannami i wodospadami. W galerii handlowej, tak 
jak na bazarze Różyckiego, nie może też zabraknąć 
miejsc, gdzie wymęczony zakupami klient, zechce się 
posilić. Sieci gastronomiczne oferują rodzimej klienteli 
dania z całego świata, począwszy od  amerykańskich 
fast foodów poprzez specjały kuchni włoskiej, chińskiej, 
japońskiej... 
     Ot, kulinarny jarmark zapachów i smaków. 
     Jak się okazuje, uliczny bazar sprzed lat ma wiele 
elementów wspólnych ze  współczesną galerią 
handlową. Nie jest więc niczym zaskakującym, że 
tak lubimy swój wolny, sobotnio-niedzielny czas 
spędzać na zakupach, ulegając odwiecznej jarmarcznej 
magii. A może warto by spojrzeć na jarmark cudów, 
tak jak Wisława Szymborska. Dla niej cudem była 
otaczająca nas rzeczywistość z milionami drobnych i 
pospolitych spraw, rzeczy, zjawisk, tajemnic... Zamiast 
więc kolejnych zakupów w galerii, zafundujmy sobie 
intelektualną zabawę z ,,Jarmarkiem cudów” polskiej 
noblistki.

Markosia

Jarmark cudów
FELIETON
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10-Lecie Echa Złotoryi

„Echo Złotoryi” porzuca krótkie spodenki, bowiem skończyło całe dziesięć lat. Zanim wkroczy w wiek męski, 
jeszcze się natrudzi, nadrepcze wokół tematów. Zanim ruszy w nowe dziesięciolecie - przypomnijmy, jak było. Tych 
informacji poszukamy w wywiadzie Naczelnej z „ojcem” wznowionego po latach wydania - Robertem Pawłowskim.

Tymczasem 23 stycznia spotkaliśmy się w gronie rodzinnym, by powspominać, podziękować komu trzeba 
i podładować akumulatory na nadchodzący czas. Przemówienie na otwarcie wygłosiła naczelna Joanna Sosa-
Misiak, w wielkim skrócie odniosła się do historii „Echa..”, gorąco dziękowała członkom redakcji za dyscyplinę w 
cotygodniowych spotkaniach, drążenie tematów trudnych, mozolne wielokrotne podchodzenie do tematów z 
różnych powodów przedłużających się, opisywanie ludzkich losów i efektów pracy licznych lokalnych organizacji, 
stowarzyszeń, klubów etc. Ciepłe słowa skierowano do członków Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego za wspaniałe 
zdjęcia „na zamówienie” i te „z marszu”. Podziękowania przyjęli ci, którzy zajmują się dystrybucją (co jest zajęciem, 
„chodzonym”) oraz księgowością. A kiedy do tablicy został wywołany „ojciec”, tenże zaprosił na środek „matkę” i 
mieliśmy okazję usłyszeć, jak to najmłodsze dziecko w rodzinie nieraz narobiło zamieszania, grożąc cichymi dniami. 
Ale rodzina dała radę, aż wreszcie dziecko oddano matce zastępczej. No cóż.. dziecko rośnie, ma się dobrze, czeka na 
wiosnę i dłuższe dni. 

Ważny głos zabrał prezes TMZZ Aleksander Borys, który podkreślił bezinteresowność wszystkich parających 
się „Echem..”, podziękował serdecznie wszystkim, którzy przyczyniają się choćby w najmniejszy sposób do jego 
powstawania z miesiąca na miesiąc. Podkreślił wagę dużej imprezy powiatowej, którą jest Gala Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej. Kolejni mówcy już tylko dodawali miodu, który znakomicie podnosił smak kawy i jubileuszowego tortu. 

Redakcja „Echa Złotoryi” dziękuje wszystkim, którzy poddawali się dociekliwym wywiadom, udostępniali 
rodzinne pamiątki, dzielili się wiedzą na różne specjalistyczne tematy, zapraszali do swoich domów, opowiadali o 
tułaczce, pracy i świętowaniu.

Dziękujemy  za udział w naszym święcie i za słodkości, które spałaszujemy na najbliższych kolegiach redakcji. 
Dziękujemy dyrektorowi PODN i PPP za udostępnienie sali konferencyjnej.

                                                                                                       Danuta Sosa

Fot. Damian KomadaFot. Andrzej Cukrowski

Fot. Jan Borawski Fot. Jan Borawski

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Jan Borawski Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Andrzej CukrowskiFot. Andrzej Cukrowski
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Nośnikiem metali ciężkich w powietrzu 
jest pył, który może transportować 
toksyny na duże odległości i w powietrzu 
utrzymywać się nawet do dwóch lat. 
Źródłem toksyn są najczęściej poruszające 
się po drogach samochody, duże zakłady 
przemysłowe i chemiczne, rozmaite 
wypadki i katastrofy, na których wpływ 
przeciętny obywatel ma niewielki. Jednak 
poważny problem stanowią ludzie – my 
i sąsiedzi, którzy swoje piece traktujemy 
jak śmietniki. Zanieczyszczenia, które 
wydzielają się z domowych pieców (źródeł 
emisji niskiej), nie unoszą się na wyższy 
poziom, umożliwiając ich rozprzestrzenianie 
z wiatrem, lecz utrzymują w powietrzu, 
zwiększając ilość substancji toksycznych 
w powietrzu. Niestety powietrze nie zna 
płotów i zagraża nie tylko trucicielowi, ale 
także najbliższemu otoczeniu.

O paleniu śmieciami decydują 
najczęściej względy ekonomiczne. Wywóz 
odpadów kosztuje, kosztuje także drewno 
i węgiel. Najprostszym sposobem wydaje 
się być wrzucenie „problemu” do pieca z 
podwójnym zyskiem. Po co mnożyć śmieci 
w kubłach, skoro można pozbyć się ich, 
zastępując nimi kosztowny opał. Taka źle 
pojęta zaradność upomni się o swe koszty 
za kilka lat, gdy wystawi rachunek w postaci 
recept, drogich badań lekarskich. Bo co do 

tego, że zdrowie na tym ucierpi, nie ma 
żadnych wątpliwości. 

Ogrzewanie domów ciepłem z odpadów 
to także efekt „tumiwisizmu” wobec 
przyszłości. Teraz jest zimno i trzeba coś z 
tym zrobić, a resztą będziemy się martwić, 
gdy przyjdzie na to czas. Nie przychodzi do 
głowy, że czasu może już nie być...

Przyczyną niemądrych oszczędności jest 
najczęściej mała świadomość ekologiczna 
i niewielka wiedza na temat szkodliwości 
tego typu praktyk powielanych z roku 
na rok. Dlatego ważne są kampanie 
informacyjne prowadzone, jeśli nie na 
skalę krajową, to chociaż lokalną. Może 
dobrym pomysłem byłoby wprowadzanie 
tych zagadnień do programów szkolnych, 
by bardziej uświadomiona ekologicznie 
młodzież nie nabierała złych nawyków i w 
tym zakresie nie naśladowała dorosłych.
Palący problem

Chemia to nie tylko wzory i 
skomplikowane równania. To wiedza 
praktyczna, która ułatwia życie i chroni 
przed skutkami, których konsekwencje 
są trudne lub niemożliwe do usunięcia. 
Wiedza na temat szkodliwości palenia 
odpadów w domowych piecach i ogniskach 
pasowałaby do zagadnień nawiązujących 
do znanego hasła „nie igraj z ogniem”. 

Język chemii - dioksyny, kwas solny, kwas 
pruski, chlorowodór, cyjanowodór, w tym 
przypadku przechodzi niepostrzeżenie 
w język medycyny - rak płuc, miażdżyca, 
nadciśnienie, astma, anemia, udar mózgu.

Wiele opakowań wymaga spalania w 
bardzo wysokich temperaturach (od 850 
st. C i więcej), a takie możliwe są tylko w 
spalarniach wyposażonych w odpowiednie 
filtry i inne zabezpieczenia techniczne. 
Utylizowanie ich w domowych piecach 
(z maksymalną temperaturą 500 st. C), 
pozbawionych takich filtrów, jest niezwykle 
szkodliwe dla użytkowników pieców, 
okolicznych mieszkańców, a także dla 
okolicznej fauny i flory. Niestety w sezonie
 jesienno-zimowym traktowanie 
odpadów komunalnych jako materiału 
opałowego jest powszechne i objawia się 
chmurami piekącego dymu unoszącego 
się nad starymi kamienicami i domkami 
jednorodzinnymi. 
Chemia kontra zdrowie

Toksyczne związki, jakie wydzielają się 
podczas spalania śmieci, zawierają pył, 
związki oznaczone jako węgiel całkowity, 
tlenek węgla, nieorganiczne związki 
chloru i fluoru, tlenki azotu, tlenki węgla, 
dwutlenek siarki oraz metale ciężkie - rtęć, 
kadm, ołów, arsen, kobalt, nikiel, selen, 
ołów, chrom, miedź i in. Podczas spalania 
odpadów tworzy się trująca mieszanina, 
którą można nazwać bombą z opóźnionym 
zapłonem. Wyjątkowo rakotwórcza i na 
wiele sposobów rujnująca zdrowie w 
przypadku spalania plastikowych butelek 
typu PET i innych plastików (np. po 
produktach spożywczych), kartonów po 
sokach i mleku (wyścielonych od wewnątrz 
folią aluminiową), jednorazowych naczyń 
plastikowych, toreb z polietylenu (tzw. 
jednorazówek), skrawków sztucznej 
skóry, gąbek tapicerskich,wykładzin 
i gumy (opony, otoczki z kabli) czy 
kolorowych czasopism (papier bielony 
związkami chloru z nadrukiem farb 
kolorowych). Szczególnie niebezpieczne 
dla dróg oddechowych i układu krążenia 
jest spalanie drewna meblowego i 
drewnopodobnego zawierającego 
substancje konserwujące (impregnaty 
do drewna, lakierobejce, środki 
przeciwgrzybiczne i pleśniowe), pokryte 
farbami i sztucznymi okładzinami, 
zawierające duże ilości  kleju - sklejki, 
płyty wiórowe. Wdychanie tych 
niebezpiecznych związków z czasem może 
odezwać się w postaci różnych odmian 
nowotworów (najczęściej nowotworu 
płuc i przewodu pokarmowego, 
chłoniaka czy mięsaka), spadku zdolności 
immunologicznych. Wdychanie ich 
szczególnie niebezpieczne jest dla kobiet 
w ciąży i dzieci. Podobnie jak ludziom, 
szkodzą także młodym zwierzętom. 

Na wchłanianie trucizn powstających 
w domowych piecach narażone są 
najbardziej osoby obsługujące palenisko. 
Podczas każdorazowego otwierania go 
wdychają  największą mieszankę toksyn. 
Potem okoliczni mieszkańcy znajdujący 
się w odległości do 1 kilometra – 
sąsiedzi truciciela oraz przebywające 
w ich otoczeniu zwierzęta. Zimowa 
niska temperatura i duża wilgotność 
powietrza sprzyjają utrzymywaniu się 
pyłu na niskich wysokościach lub jego 
powolnemu opadaniu na ziemię, a opady 
atmosferyczne zamieniają go w „kwaśne 
deszcze”, które przyspieszają wchłanianie 
toksyn do gleby (diapozycja sucha i mokra). 
Skażona gleba w przydomowych ogródkach 
wydaje zatrute plony, które zjadamy w 
okresie letnio-jesiennym. Zdarza się, że 

Trujące 
ciepło

Za oknami piękna zima. 
Niejeden powie – wreszcie! 

Śnieg i niskie temperatury 
mają swoich zwolenników i 
przeciwników. Ci drudzy, zamiast 
szusować na nartach, lepić 
bałwany, wolą zaszyć się w domu 
pod kocem, wcielając w życie 
duńską ideę hygge – relaksowania 
się  w domowym cieple. Ale 
zima ma swoje drugie oblicze 
– rozpoczyna sezon grzewczy. 
I wówczas domowe ciepło 
uchodzi kominem, unosząc całą 
tablicę Mendelejewa. Dym truje 
powoli a skutki tego trucia są 
nieodwracalne. 

Fot. Andrzej Cukrowski
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właściciele „śmieciowych palenisk” w 
pobliżu domu uprawiają warzywa i owoce 
w przekonaniu, że to uprawa ekologiczna, 
więc zdrowsza od sklepowej. Spożywanie 
grzybów lub owoców suszonych nad 
paleniskiem ogrzewanym materiałem 
typu PET czy PCV może być przyczyną 
poważnych natychmiastowych zatruć.
Pożądany donos

Użytkownicy domowych palenisk 
nie zawsze zdają sobie sprawę z 
zagrożenia, jakie niesie za sobą spalanie 
niesegregowanych śmieci. Bywa jednak, że 
świadomie bagatelizują problem, nie licząc 
się z tym, że koszty ich krótkowzroczności 
ponosić będą sąsiedzi, żyjące w ich 
otoczeniu zwierzęta i przyroda. 

Czy warto odpuścić sąsiadowi? 
Przede wszystkim musimy wiedzieć, że 
w Ustawie o odpadach spalanie śmieci 
w domowych kotłowniach traktowane 
jest jako wykroczenie (art. 191) i zasada 
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21.12.2016 r. w Hali Sportowej „Tęcza” odbyło się 
przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi.
24.12.2016 r. na złotoryjskim Rynku odbyła się XXI 
Uroczysta Wigilia złotoryjan.
24.12.2016 r. w złotoryjskiej hali „Tęcza” odbył się turniej 
siatkarski dla dzieci i młodzieży pod nazwą Siatkarska 
Złota Gwiazdka.

28.12.2016 r. w auli miejscowego gimnazjum 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka 
zorganizowało uroczystość podsumowującą projekt 
„Smaki i nuty tradycji”.
30.12.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji 
odbyła się Sylwestrowa Gala Operetki „Przetańczyć Całą 
Noc”.
01.01.2017 r. Nowy Rok w Złotoryi.:)
03.01.2017 r. nastąpiło przekazanie przez Złotoryjski 
Ośrodek Kultury i Rekreacji złotoryjskiego zalewu i 
basenu nowemu administratorowi, którym jest Hala 
Sportowa „Tęcza”. 
13.01.2017 r. Anna Ficner, biegaczka ekstremalna z 
OLAWS Złotoryja, została wybrana do reprezentowania 
naszego miasta podczas legnickiej Gali Mistrzów Sportu 
Zagłębia Miedziowego.
13.01.2017 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Złotoryi 
odbyła się roczna odprawa podsumowująca wyniki 
pracy złotoryjskiej Policji za rok 2016.
13.01.2017 r. Muzeum Złota oraz Złotoryjski Ośrodek 
Kultury i Rekreacji ogłosiły konkurs plastyczny „Piękno 
drzemiące w wulkanach” edycja VI /2017 r. 
13.01.2017 r. Muzeum Złota zorganizowało wystawę 
prac plastycznych Katarzyny Piekarz „Mój sen”.
14.01.2017 r. w Hali Sportowej Tęcza odbył się Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich 
w Złotoryi, połączony z zabawami sportowymi dla całych 
rodzin.
14.01.2017 r. w Złotoryi, w ramach 25. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, na boisku „Orlik” odbył 
się „Bieg do walki z cukrzycą”.
15.01.2017 r. w złotoryjskim kościele NNMP odbył 
się Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru 
„Bacalarus”.
15.01.2017 r. w powiecie złotoryjskim zorganizowano 
25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
18.01.2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi 
odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Cała Polska czyta 
dzieciom”.
18.01.2017 r. Wójt Gminy Złotoryja, Maria Leśna, 
rozpoczęła spotkania z mieszkańcami gminy na 
zebraniach wiejskich.
18.01.2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi 
zorganizowała wieczór kolęd „Gwiazdo świeć, kolędo 
leć” w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego w 
Złotoryi.
20.01.2017 r. w Urzędzie Gminy Wiejskiej Złotoryja, 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 
Kaczawskie” zorganizowało szkolenie informacyjne dot. 
działania 19.2 PROW.
20.01.2017 r. w sali widowiskowej ZOKiR odbyło się 
uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
21.01.2017 r. w Pielgrzymce odbyła się uroczystość 
przekazania do użytku ratowników OSP nowego 
średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego typu GBA 
3,5/30 na podwoziu Man.
23.01. 2017 r. „Echo Złotoryi” świętowało swoje 10 
urodziny (TMZZ)
23.01.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i 
Rekreacji zorganizowano wystawę uczestników zajęć 
fotograficznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy 
ZOKiR.
24.01.2017 r. w siedzibie Klubu Strzeleckiego AGAT w 
Złotoryi odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu 
strzeleckiego 2016.
25.01.2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi 
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
29.01.2017 r. w Sali Widowiskowej w Wojcieszowie 
odbyło się III Wojcieszowskie Śpiewanie Kolęd i 
Pastorałek 2017.
31.01-14.02.2017 r. na terenie powiatu złotoryjskiego 
została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, 
mająca na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem 
ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla 
potrzeb czynnej służby wojskowej.

Opracował: Jarosław Jańta

Fot. Danuta Sosa

K r o n i k a

Piotr Chabraszewski, kierownik Zakładu 
Kominiarskiego „Florian” w Złotoryi:

Z punktu widzenia kominiarskiego nie 
powinno się spalać śmieci, ponieważ śmieci, 
które nie są opałem kalorycznym, typu 
drewno czy węgiel, powodują nadmierną 
ilość wytwarzania sadzy, czyli niespalonych 
cząstek odkładających się w kominie. 
Palenie śmieci w paleniskach piecowych 
stwierdzamy podczas kontroli, gdy widzimy 
zasmołowane przewody kominowe. To może 
być efekt stosowania mało kalorycznego, 
nieodpowiedniego materiału opałowego, ale 
też właśnie spalania butelek plastikowych. 
Plastik nie wypala się do końca, osiada na 
ściankach, robi się lepka smoła, trudna do 
usunięcia. Sadza puszysta, powstająca z 
tradycyjnego sposobu palenia, jest łatwa 
do wyczyszczenia i z jej powodu nic by 
się nie stało, ale smoła  niewiadomego 
pochodzenia, ze śmieci czy palonych kabli, 
ma dużo większą temperaturę zapłonu - gdy 
przewód jest zasmołowany,  rozpalanie 
wyzwala za dużo iskry, wówczas sadza 
zapala się, dochodzi do pożaru komina i 
komin pęka. Ludzie tego często nie wiedzą. 
W takiej sytuacji wstrzymana zostaje 
eksploatacja pieca aż do momentu usunięcia 
usterek. W niektórych przypadkach komin 
trzeba zbudować od nowa, ale w większości 
sytuacji wystarczy zabezpieczenie w postaci 
nowego wkładu. Szkody jednak mogą być 
bardzo różne, każdy przypadek wymaga 
innych napraw. W końcówce ubiegłego 
roku, w listopadzie i grudniu, przypadków 
zapalenia się sadzy w kominie, w Złotoryi i w 
gminie, było ok. 11. 

„wolnoć Tomku w swoim domku” tu nie 
obowiązuje. Właściciele sąsiednich posesji 
mogą interweniować, uświadamiając 
trucicielowi pozorność niskich kosztów 
i zagrożenia dla otoczenia. A jeśli to nie 
pomoże – zwrócić się do odpowiednich 
służb upoważnionych do przeprowadzenia 
działań kontrolnych. Do wejścia na teren 
posesji upoważnieni są funkcjonariusze 
Straży Miejskiej, jeśli zachodzi potrzeba, 
wzywają ekspertów do pobrania próbek 
do badań. Właściciele nieruchomości 
usytuowanych po sąsiedzku mogą 
także dochodzić swoich praw na drodze 
cywilno-prawnej, występując do sądu 
powszechnego przeciwko właścicielom 
posesji z roszczeniem zaniechania 
szkodliwego procederu z art. 171 Kodeksu 
ds. wykroczeń. Nieprzekonanego truciciela 
sąd może ukarać aresztem lub karą 
grzywny do wysokości 500 zł.

Joanna Sosa-Misiak

Jan Pomykała, komendant Straży 
Miejskiej: 

Zgłoszeń dotyczących podejrzenia o 
palenie substancjami niedozwolonymi jest 
bardzo dużo. Od  początku roku do dzisiaj 
(10.01.2017) było już 5 takich zgłoszeń. 
Najczęściej ludzi niepokoi kolor dymu, zbyt 
czarny, pomarańczowawy lub czerwonawy. 
Ale w tych przypadkach nie stwierdziliśmy 
obecności śmieci. Niepokojący dym często 
pojawia się przy rozpalaniu pieca, zanim się 
dobrze rozpali, daje czarny odcień dymu 
- zwłaszcza gdy ludzie palą gorszej jakości 
węglem. Podczas interwencji wchodzimy 
do kotłowni, sprawdzamy, czy są inne 
materiały. Jeśli jest węgiel, drewno i gazety 
na rozpałkę, to nic nie robimy. W ostatnich 
przypadkach tak właśnie było.

W tym roku chcemy poprowadzić akcję 
–  organem prowadzącym jest miasto – 
uświadamiania ludzi o szkodliwościach 
takiego palenia. A w związku z częstymi 
przypadkami pożarów strychów 
będziemy dodatkowo prosić o usuwanie 
zbędnych rzeczy, które przyspieszają 
rozprzestrzenianie się ognia. Akcję 
zaczniemy od centrum, gdzie jest zabudowa 
ścisła i gdzie mieszkania ogrzewane są 
piecami kaflowymi. Będziemy uczyć, 
dyscyplinować, a jeśli zobaczymy butelki 
przy palenisku – będziemy karać mandatem. 
Mieszkańców uczulimy, by reagowali, 
informując nas o przypadkach palenia śmieci 
w domach.

Akcja Urzędu Miasta i Straży Miejskiej 
odbywać się będzie pod hasłem „Jeśli 
widzisz, że ktoś pali śmieci – zareaguj”.
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Kiedy kilka miesięcy temu przyszedł do mnie 
dyrektor ośrodka kultury z propozycją, abym 

poprowadziła zajęcia z fotografii na Uniwersytecie 
III Wieku, miałam mieszane uczucia. Z jednej strony 
bardzo chciałam tego, bo lubię fotografię i lubię 
uczyć. Z drugiej jednak strony głowy odezwał się ten 
mój piekielny demoniczny kompleks, że przecież są 
lepsi ode mnie i ja może nie podołam wyzwaniu. Z 
trzeciej strony gdzieś tam z głębokości serca wołał 
kusiciel: spróbuj, co ci zależy, tego jeszcze nie robiłaś.

I to przeważyło. Zgodziłam się. Rzecz jasna – 
wolontariacko, bo tak już mam. 
Mam też dodatkowo świadomość, że przede mną 
zajęcia prowadził Łukasz Rycąbel, mój guru,  jeśli 
chodzi o fotografię pejzażową, człowiek niezwykle 
skromny i miły. Ustawił wysoko poprzeczkę i teraz 

mój problem, bym chociaż do niej dosięgła. Ale raz 
się żyje, a druga szansa może się nie powtórzyć, więc 
do dzieła.

Pierwsze zajęcia – stres. Ja za biurkiem, 
uzbrojona tylko w dziennik zajęć, przede mną kilka 
pań, wśród nich moja wspaniała matematyczka. I 
teraz to ja muszę pokazać, że coś umiem. Niełatwa 
sytuacja. Wolałabym recytować wzory skróconego 
mnożenia, niż wymądrzać się o fotografii. 
Panie mają różne oczekiwania, niektóre zaczynają 
swoją przygodę z fotografią, inne obyte są już z 
aparatem. Liczą, że nauczę je robić zdjęcia makro. 
Bardzo chętnie, jednak to wymaga innej pory 

roku niż późna jesień czy zima i raczej praktyki niż 
teorii, czyli wyprawy w teren. Poczekamy na to 
do wiosny. Na razie zajmujemy się podstawami. 
Największym wyzwaniem jest przebrnięcie przez 
instrukcję obsługi własnego aparatu. W tajemnicy 
powiem, że sama tego nie zrobiłam, ale usilnie 
namawiam do zgłębienia zagadek technicznych 
moje studentki. Uczymy się też metodą „na 
czuja”. I tak z zajęć na zajęcia mój stres się kurczy, 
dystans – mam nadzieję – też. Nie sądziłam, że te 
spotkania mogą być radością. Dla obu stron. Nie 
ogranicza nas czas, siedzimy w piątkowe popołudnia 
tyle, na ile starcza tematu do rozmowy i zdjęć do 
omówienia. Motywuję panie, zadając im zadania 
domowe i muszę przyznać, że są bardzo pilne. 
Szczególnie pani Anna Radzicka, która co prawda 

jasno i zdecydowanie odmawia robienia zdjęć 
portretowych, ale w pejzażach jest niezrównana. Jak 
sama mówi: Lubię zdjęcia malowane światłem, one 
sprawiają mi największą przyjemność. Każda z pań 
ma swój styl i, nazwijmy, filozofię fotografowania. 
Pani Jolanta Podolecka mówi: Fotografowanie 
przypomina mi, że czas nie stoi w miejscu, a świat 
nie jest ciągle taki sam. Człowiek przychodzi na 
świat jako niemowlę, przeżywa dzieciństwo, 
młodość, następnie dojrzewa, starzeje się i umiera. 
Zdjęcia zatrzymują czas, z tym zgadzamy się 
wszystkie. I wszystkie też mogłybyśmy podpisać 
się pod słowami pani Małgorzaty Leśniewskiej: 

Fotografowanie to dla mnie hobby, dzięki czemu 
mogę się oderwać od codziennych obowiązków. 
Lubię utrwalać na zdjęciach moją rodzinę, moje 
podróże, a także krajobrazy.
No właśnie, krajobrazy… Ciekawym eksperymentem 
było wyjście w plener. Na razie tylko do miasta, na 
planty i do rynku

Ten nasz wieczorny wypad zamiast 
godzinę, trwał dwie i mimo skostniałych rąk i 
przemarzniętych nóg, robiłyśmy zdjęcia nocnej 
Złotoryi. Ile było radości, kiedy okazało się, że 
przez przypadek można było odkryć nowe funkcje 
statywu, nie mówiąc już o możliwościach aparatów. 
Budziłyśmy zaciekawienie przechodniów, kiedy 
ustawiałyśmy swój warsztat pracy na ulicy. Dawno 
tego miasto nie widziało, a my takiego miasta na 
wyświetlaczach naszych aparatów. Klimat nocnych 
fotografii jest niepowtarzalny i to też zauważyły 
moje studentki, a ja miałam radość, że im to 
pokazałam.

Jeszcze więcej radości dawało oglądanie efektów 
tej wieczornej wyprawy. Jedna z moich studentek, 
pani Krystyna Gęsior, mówi po tym wszystkim, 
że właśnie plener pomaga nauczyć się ustawienia 
aparatu przy różnych warunkach pogodowych oraz o 
różnych porach dnia. I dodaje: Dzięki fotografowaniu 
zaczynamy też trochę inaczej widzieć otaczający nas 
świat i ludzi oraz dostrzegać szczegóły, które nam 
zazwyczaj umykają.

Z tygodnia na tydzień przybywa nam zdjęć do 
omówienia, a mnie jednocześnie ubywa tematów do 
„wyłożenia”, bo moje studentki to kobiety świadome, 
czego chcą i wiedzą, że samokształcenie lub 

Moja żeńska sekcja fotografii
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Klasyk twierdzi, że jak jest zima, to musi 
być zimno. Zimą są też choroby. A podczas 

chorób niezbędne są też czasem zabiegi, w 
tym iniekcje, czyli po naszemu – zastrzyki. 
Ponieważ zastrzyku nie da się zrobić 
samemu, w tym celu należy udać się niestety 
do gabinetu zabiegowego najbliższego 
samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. W 
naszym przypadku najczęściej do przychodni 
zdrowia. Swoją drogą, nie wiadomo, dlaczego 
ten zakład w nazwie ma zdrowie, podczas gdy 
przychodzą tu chorzy ludzie?

Podczas oczekiwania na wizytę u lekarza 
czytam informacje, które na ścianach 
przychodni wywieszono w ilościach 
hurtowych. Między innymi w oczy rzuca się 
spory napis: 

MISJA 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 
PRZYCHODNI ZDROWIA W ZŁOTORYI: 

ZAPEWNIENIE PROFESJONALNYCH USŁUG 
PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ 

W ZDROWIU I CHOROBIE
Po wyjściu od lekarza z receptą w ręce, 

udaję się do apteki Rodzinnej, do której 
mam najbliżej, jako że mieści się na terenie 
rzeczonej przychodni zdrowia.

Podeszłam do okienka, ustawiając 
się w kolejce, której w zasadzie nie było. 
Przede mną przedstawicielka handlowa 
wdzięczyła się i szczebiotała do farmaceutki, 
zbierając dane do swojego zamówienia. 
Za mną ustawiło się kilka osób. Czas mijał. 
Przedstawicielka firmy farmaceutycznej nadal 
wdzięczyła się i szczebiotała, a aptekarka 
za szybą zdawała się nie zauważać swoich 
klientów, odwzajemniając wdzięczenie 
się i szczebiotanie ajentki. W drugim 
okienku druga aptekarka wykonywała 
jakieś tajemnicze czynności, całkowicie 
ignorując powiększającą się kolejkę. 
Przypomniałam sobie, że na drzwiach 
jednego z gabinetów lekarzy widnieje duży 
napis: NIE PRZYJMUJĘ PRZEDSTAWICIELI FIRM 
FARMACEUTYCZNYCH. E.CHORĄŻYCZEWSKA. 
Dlaczego podobnego napisu nie ma na 
drzwiach apteki? 

Gdy w końcu szczęśliwie udaje mi 
się zrealizować receptę, idę do gabinetu 
zabiegowego. Gdy widzę około dziesięciu 
osób, rzucam zwyczajowe pytanie:

- Kto z państwa na zastrzyk?
- Ja – dobiega odpowiedź spod ściany, 

przy której stał starszy pan. Widocznie 
schorzenie nie pozwalało mu siedzieć.

Fajnie, pomyślałam, będzie szybko, 
a potem do domu i do łóżka, bo ja też nie 
mogłam usiąść.

No cóż. Nie było szybko. 
Okazało się, że w gabinecie zabiegowym 

był technik, który sprawdzał jakiś sprzęt. 
Asystowały mu dwie pielęgniarki a trzecia 
wyszła wykonać EKG pacjentce, więc nie miał 
nam kto zrobić zastrzyku. Przez drzwi było 
słychać, jak dwie pielęgniarki wdzięczyły się 
i szczebiotały do pana technika, a ja i starszy 
pan, którzy nie mogliśmy usiąść, pokornie 
czekaliśmy na stojąco w oczekiwaniu na 
iniekcję.

Po piętnastu minutach jedna z 
pielęgniarek wyszła, oddalając się w 
nieznanym kierunku. Po kolejnych kilku 
minutach wyszedł pan technik (przystojny, nie 
dziwię się szczebioczącym siostrzyczkom), a 
za nim wyszła ostania pielęgniarka, zamykając 
drzwi gabinetu na klucz. 

- Sekundeczkę – rzuciła w kierunku 
starszego pana (stojącego niezmiennie, bo 
schorzenie nie pozwalało mu usiąść), po czym 
oddaliła się również w nieznanym kierunku.

„Sekundeczka” pielęgniarki wydłużyła 
się do kolejnych 10 minut. Gdy w końcu do 
gabinetu został poproszony starszy pan, 
minęło 35 minut. 

A ile trwał zastrzyk? Całe TRZY minuty. 
A teraz zadanie arytmetyczne: W 

ciągu 35 minut w gabinecie zabiegowym 
załatwiane są 3 osoby (w tym przypadku 
dwie iniekcje i jedno EKG). Pielęgniarka 
pracuje na dyżurze 8 godzin. Na zmianie są 
trzy pielęgniarki. Pytanie: ilu pacjentów w 
gabinecie zabiegowym załatwia dziennie 
jedna pielęgniarka? Podaję odpowiedź: przez 
8 godzin dyżuru jedna pielęgniarka załatwia 
około 16 pacjentów. A jeśli jedna iniekcja 
trwa 3 minuty, to łącznie zajmuje czas jednej 
pielęgniarce około 1 godziny z 8 godzin 
dyżuru.  

Na koniec mam apel. Otóż proszę nie 
nazywać takiej pracy szlachetnym słowem 
MISJA. Żeby zobaczyć, jak wygląda działalność 
misyjna, proszę się udać do czarnej Afryki. 
Tam nie ma przystojnych techników 
ani wdzięczących się konsultantek firm 
farmaceutycznych, tylko codzienna mozolna 
i ciężka praca. Dla dobra pacjentów. 
W zamian za to w czarnej Afryce misjonarzom 
okazywane są wdzięczność i dobre słowo 
tychże pacjentów, czego życzę całemu 
personelowi naszej przychodni zdrowia.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Młyńczak

Czas na zastrzyk
W REJONOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
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eksperymentowanie to najlepsza droga do sukcesu. 
I tak w kameralnym gronie dyskutujemy, poprawiamy, 
ulepszamy, a potem rozpiera mnie duma, kiedy 
mogę wrzucić na fejsbuk to, co „urodziło się” z tego 
wspólnego inspirowania. Bo prawda jest taka – 
uczymy się wzajemnie. 

Do naszej sekcji kobiecej chciał kiedyś dołączyć 
mężczyzna, ale chyba rozczarowało go, że nie 
pochwalałam jego entuzjazmu do oddawania 
aparatowi pełnej inicjatywy podczas robienia zdjęć. 
„Po co mamy składać panoramę, jeśli możemy ustawić 
tryb: panorama?” „Po co męczyć się z ustawianiem 
przysłony, skoro można włączyć automat?” Pytał i nie 
czekał na odpowiedź. Po jednym spotkaniu uznał, że 
jestem zbyt oporna i już więcej nie przyszedł. Ale może 
kiedy powstanie sekcja męska – wróci.

Panie takich pytań nie zadają, tylko szukają, gdzie 
jest ustawianie ISO, jak włączyć preselekcję przysłony, 
jakim programem zredukować szumy, jak złożyć 
HDR, jak kadrować... i jak mówią – wszystko to dzieje 

się w atmosferze pozbawionej rywalizacji. A pani 
Jolanta Podolecka dodaje: spotkania fotograficzne są 
dla mnie wielką radością, bo kontaktuję się z ludźmi, 
którzy mają tę samą pasję i możemy razem o tej pasji 
porozmawiać.

Zobaczyć, jak inna osoba postrzega świat, bo 
raczej nie ma takich samych ujęć pomimo tego 
samego miejsca, w którym się znajdujemy. Ważne jest, 
żeby dzielić się ze sobą pomysłami i różnorodnością 
perspektywy.

Nic dodać, nic ująć. Takie mam studentki na 
Uniwersytecie III Wieku J.

Iwona Pawłowska
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Dom przy placu Lipowym (obecnie przy styku 
ulic Chojnowskiej, Cmentarnej i Legnickiej)
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Gdyby zapytać o to historyków, przewodników, 
nauczycieli - usłyszymy tylko jedną odpowiedź. 

Zapewne podobnie będzie, jeśli pytanie to zadamy 
zarówno pozostałym mieszkańcom naszego miasta, 
jak również byłym, którzy tu wracają i patrzą na 
miasto z dystansu. Ta odpowiedź każdorazowo 
brzmi: tak. Jeśli zatem tak wielu zainteresowanych 
zgadza się z tą ideą, to należałoby się zastanowić - 
gdzie mogłoby się znajdować i jaki kształt powinno 
przybrać? Co należałoby przede wszystkim 
wyeksponować i w jaki sposób to zaprezentować? 

Skąd w ogóle wzięło się pytanie postawione w 
tytule? Otóż, na horyzoncie pojawił się pomysł, by 
wspólnie z zaprzyjaźnionym Mimoniem stworzyć 
projekt i wykorzystać w tym celu unijne fundusze. 
Nasz czeski partner ma już muzeum, ale dziś stanął 
przed problemem magazynowania zbiorów. Dzieje 
się tak głównie dlatego, że muzeum organizuje 
wystawy czasowe. Kilka ekspozycji musi zatem 
poczekać na swoją kolejkę. Tworząc wspólny 
projekt, każde z miast partnerskich odniosłoby 
korzyść. My moglibyśmy stworzyć własną placówkę 
od podstaw.

Miejsce zaproponowane przez urząd to 
stare domostwo, znajdujące się przy placu 
Sprzymierzeńców. Dziś zapewne nie wszyscy 
kojarzą ten adres, bo i placu od dawna już nie ma. 
Chodzi o teren położony u styku ulic Chojnowskiej, 
Cmentarnej i Legnickiej. Przed wojną Lindenplatz 
(plac Lipowy) był rzeczywiście placem obsadzonym 
lipami. Przestronny obszar, tuż u podnóża miasta, 
służył jako teren rekreacyjny. To tam rozbijano 
namioty cyrkowe i organizowano większość imprez 
plenerowych. Tu również znajdowały się strzelnice 
- biała i czerwona, tu także odbywały się ćwiczenia 
wojskowe. Smutną kartą w jego dziejach był okres 
deportacji ludności niemieckiej, ponieważ w tym 
miejscu zarządzano zbiórki ludności, i to stamtąd 
ruszały kolumny pieszych do Chojnowa bądź 
Legnicy. Bez  przesady można zatem powiedzieć, że 
plac ma znaczące miejsce w historii miasta. 

Po wojnie zmianie uległy nie tylko nazwa, ale i 
charakter tego miejsca. Znaczna jego część została 
przeznaczona na tartaczny skład drewna, a układ 
ciągów komunikacyjnych spowodował zniknięcie 
placu jako takiego. 

Obiekt, o którym mowa, ma też zacną historię, 
gdyż stanowił własność jednego z najstarszych 
złotoryjskich rodów - rodziny Feige. Najznamienitsi 
jego przedstawiciele to - za A. Michlerem - 
Johannes, rektor gimnazjum łacińskiego, który 
w roku 1599 został burmistrzem. Jego nazwisko 
wyryte jest na kamiennym portalu z 1791 r. 
znajdującym się w tym domu. Miasto wiele 
Johannesowi zawdzięcza - między innymi budowę 
młynówki (1599) i fontanny w górnym Rynku 
(1604). Dla upamiętnienia wielkiej powodzi w roku 
1608, urządził w kościele NNMP emporę, a na 
zewnętrznej ścianie młyna zamontował tablicę, 
która określa poziom wody. Syn Johannesa - 
Daniel - sprawował urzędy w Chojnowie i Złotoryi, 
a najzaszczytniejszy - burmistrza Złotoryi - pełnił 
co najmniej siedem lat. Ale to i tak niewiele w 
porównaniu do jednego z potomków rodu, Johanna 
Leopolda, który burmistrzem był nie mniej niż 21 
lat. Jego dokonania to między innymi wieża ciśnień 
(1725), jak również statua Jana Nepomucena z roku 
1732. Na specjalną uwagę zasługuje też Laurentius, 
który był ojcem 21 dzieci i doczekał się 225 wnucząt. 
Potomkowie rodu Feige odwiedzają Złotoryję 
i są tu przyjmowani jak prawdziwi przyjaciele. 
Skoro znamy już miejsce, zastanówmy się nad 
odpowiedzią na pytanie postawione w tytule. 
Koncepcje mają na razie charakter niewiążących 
propozycji. Więcej na ten temat można było się 
dowiedzieć podczas konsultacji społecznych 
zorganizowanych w Urzędzie Miejskim 15 grudnia 
2016 r. Ich celem było umożliwienie wypowiedzenia 
się wszystkim zainteresowanym. Burza mózgów 
zakończyła się powstaniem listy życzeń, która 
oparta jest na kilku filarach, z których każdy zawiera 
jeszcze kilka alternatyw. 
Filar pierwszy: Status - Muzeum 
czy centrum wiedzy?
Możliwe rozwiązania:
 1.  Muzeum Regionalne. Warto jednak zaznaczyć, 
że niemal każdy z uczestników spotkania negował 
sens powstania muzeum typu gablotowego, 
uznając je za anachronizm. Dziś multimedia 
stwarzają szanse, dzięki którym możliwe jest 
powstanie muzeum nieposiadającego „realnych” 
eksponatów, a mimo to atrakcyjnego dla 
zwiedzających. Z drugiej jednak strony, kilkoro 
uczestników dyskusji upominało się o prawdziwy 
obiekt muzealniczy, który dałby możliwość 

Czy Złotoryi potrzebne jest muzeum?

Śp. Teresa Abrahamowicz
U

rodziła się 28 czerwca 1938 r. w 
Kutach jako córka Antoniego i 

Wilhelminy. Wczesne dzieciństwo spędziła 
na Kresach, które z rodziną opuściła w 
1946 r., by osiedlić się w Obornikach 
Śląskich. Jednakże w 1948 r. rodzina 
podjęła wędrówkę i dotarła do Złotoryi, 
nawet nie przeczuwając, że niektórzy 
z nich doczekają tu kresu życia. Pani 
Teresa ukończyła Liceum Pedagogiczne 
w Legnicy w r. 1956 i podjęła pracę w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Złotoryi, 
skąd przeszła w r. 1964 do „Tysiąclatki”. 
Rozmiłowana w sporcie, zdobyła 
kierunkowe kwalifikacje, kończąc Studium 
Nauczycielskie w Jeleniej Górze w 
zakresie wychowania fizycznego i biologii. 
Podejmując dokształcanie, doszła do 
kwalifikacji równorzędnych wykształceniu 
wyższemu. Codzienna praca pedagogiczna 
w zakresie nauki tańca i kultury fizycznej 
przynosiła owoce w zwycięstwach 

drużyn sportowych w ramach SKS 
„Gwarek”, czym spowodowała, że 
wiele wychowanek poszło w Jej ślady i 
dzisiaj one kształcą kolejne pokolenia. 
Pani Teresa Abrahamowicz w uznaniu 
zasług była wielokrotnie nagradzana i 
wyróżniana stosowanymi w oświacie 
formami satysfakcjonowania. Otrzymała: 
Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Złoty 
Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP, Krzyż 
za Zasługi dla ZHP, Dyplom „Summa Cum 
Laude”, dwukrotnie Nagrodę MO i W 
II stopnia i inne. Pani Teresa miała dwie 
pasje: śpiewaczą realizowała w chórze 
„Bacalarus” a  kulturę Kresów  pogłębiała 
w Kole Kresowym przy TMZZ. W Zmarłej 
tracimy powszechnie lubianą koleżankę, 
nauczycielkę i społecznika.
     Tereniu, posyłamy Ci światełko pamięci. 
Spoczywaj w pokoju. 

                                 Danuta Sosa              
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gromadzenia i eksponowania artefaktów. Wielu 
naszych krajan posiada cenne z punktu widzenia 
historii miasta pamiątki i nie zna miejsca, w które 
mogłyby je przekazać. Jedną z funkcji muzeum 
mogłoby być gromadzenie kopii dokumentów, 
bądź zakup oryginałów na rynku antykwarycznym. 
Ponadto otworzyłaby się szansa na profesjonalne 
dokumentowanie materialnych śladów historii 
współczesnej i ich zachowania dla przyszłych 
pokoleń. Obiekt tego typu mógłby się przyczynić 
do zbudowania głębszych więzi pomiędzy 
mieszkańcami. Mógłby stać się placówką budującą 
poczucie lokalnego patriotyzmu.
2. Centrum wiedzy. Wyobraźnię uczestników 
spotkania rozpaliła Julia Jankowska z Sudeckiej 
Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Ich projekt budzi 
niekłamany podziw wielu odwiedzających, których 
stale przybywa. W dłuższej perspektywie możliwe 
staje się nawet samofinansowanie obiektu. To o tyle 
ważne, że podobnie jak z wieloma projektowanymi 
dziś inwestycjami, budowa obiektu jest możliwa 
w oparciu o środki zewnętrzne, natomiast ciężar 
utrzymania pozostaje na barkach samorządu. 
Bardzo rzadko muzea i podobne im obiekty nie 
wymagają dotacji. 
Filar drugi: Grupa docelowa.

Oczywistą odpowiedzią najszybciej 
przychodząca na myśl są turyści. Podobne placówki 
tworzy się przede wszystkim z myślą o nich. Bliskość 
jednego z najchętniej odwiedzanych przez grupy 
szkolne miejsc - Fabrykę Vitbis - powodowałaby, 
że część grup odwiedzałaby również muzeum. 
Złotoryja jest miastem turystycznym, dlatego każdy 
dodatkowy obiekt na turystycznej mapie powoduje 
wzrost atrakcyjności miasta.

Niemniej turyści odwiedzający okolicę to nie 
jedyny powód, dla którego tworzy się podobne 
miejsca. Ważną grupą docelową są również 
mieszkańcy miasta. Ze strony uczestników dyskusji 

wielokrotnie padała sugestia o konieczności 
stworzenia miejsca, w którym mieszkańcy mogliby 
się spotykać, wypić kawę i porozmawiać o swoich 
pasjach. 
Filar trzeci: Meritum. 

Rozmówcy podkreślali, że należy skupić się na 
tym, co otrzymaliśmy w darze od losu i jedynie w 
sposób właściwy rozłożyć akcenty. Jednakże trudno 
byłoby pogodzić tak odległe pomysły, jak złoto; 
najstarsze miasto w Polsce; bitwy napoleońskie; 
pionierskie czasy repatriantów. Jakimś wyjściem 
z sytuacji mogłyby być wystawy czasowe. Takie 
rozwiązanie - pomijając kłopot składowania 
zbiorów, z czym właśnie zderzył się Mimoń - ma tę 
zaletę, że zachęca do ponownych odwiedzin tych, 
którzy nie wybraliby się po raz kolejny, by obejrzeć 
wystawę stałą. Należy też zauważyć, że bogactwo 
propozycji może być atutem, gdyż wówczas każdy 
miałby szansę znaleźć coś dla siebie.

 

Filar czwarty: Sposób eksponowania zbiorów.
Jak już wspomnieliśmy wcześniej, współcześnie 

rzadko tworzy się muzea o klasycznym gablotowym 
wystroju. Zakładając, że pojawią się eksponaty, 
i taka forma byłaby konieczna. Niemniej, nie musi 
ona dominować. Doświadczenia innych ośrodków 
wskazują na to, że najchętniej odwiedzane są 
placówki, w których ekspozycje mają charakter 
interaktywny, zwłaszcza jeśli temat dotyczy 
zamierzchłej historii.

Czy istnieją zatem jakieś minusy pomysłu?
Jak każde przedsięwzięcie, to również 

obarczone jest jakimś pierwiastkiem ryzyka. 
Obiekt, mimo że atrakcyjnie położony, ma wadę w 
postaci skomplikowanej struktury własności. Dziś 
do zagospodarowania mamy jedynie jego część. 
Pozostawanie pozostałych elementów bez remontu 
spowodowałoby zapewne olbrzymi kontrast, który 
szpeciłby wizerunek muzeum i jego okolic. Jednakże 

w dalszej perspektywie pozyskanie sąsiadujących 
z nim zabudowań dałoby szansę na stworzenie 
placówki o niespotykanej formie. 

Oczywiście ważnym elementem inwestycji 
byłaby konieczność przebudowy drogi dojazdowej 
i parkingu. Na szczęście przebudowa skrzyżowania 
została ujęta w planach inwestycyjnych na ten rok.

Dyskusja na temat przyszłości obiektu nie 
jest zakończona. Mamy nadzieję, że tą publikacją 
zachęcimy Państwa do zabrania w niej głosu.

Sylwia Dudek-Kokot
Andrzej Wojciechowski

Dziękujemy!
W lipcowo-sierpniowym „Echu” z 2016 r. (jak ten 
czas leci!) zamieściliśmy fotografię, przedstawiającą 
kilkunastu duchownych, z których tylko nielicznych 
potrafiliśmy zidentyfikować. Dzięki pani Teresie 
Włodarskiej ze Złotoryi już wiemy, że pierwszy 
od lewej stoi ks. Mieczysław Ostrowski, szósty ks. 
Hubert Daniel, a dziesiąty ks. Wancel. Dziękujemy za 
wytrwałość i pomoc!

Redakcja

Poszukujemy osób oraz informacji!
Proszę o kontakt osoby, które podczas stanu wojennego 
mieszkały w Złotoryi oraz:
- brały udział w strajku w ZG „Rudna” i „Konrad” w 
grudniu 1981 r.
- uczestniczyły w próbach manifestacji w Rynku w 
sierpniu 1982 r. 
- były uczestnikami spotkania z Janem Pawłem II we 
Wrocławiu w czerwcu 1983 r.
- przeżyły rewizje, aresztowania, zatrzymania itp., trafiły 
na kolegia za naruszanie, np. godziny milicyjnej
- zostały powołane do wojska, rezerwowych oddziałów 
milicji lub innych służb porządkowych
- posiadają informacje dotyczące oddziału MO na Kopaczu
- prowadziły podczas stanu wojennego zakazaną 
działalność w NSZZ „Solidarność”, pisały pamiętniki, 
gromadziły podziemne wydawnictwa itp., 
fotografowały miasto w tamtym czasie
- są członkami rodzin nieżyjących już uczestników i 
zachowały pamięć o ich aktywności podczas w/w 
wydarzeń
O wspomnienia, pamiątki, zdjęcia pilnie prosi:

Roman Gorzkowski
661743992, rogorz@poczta.fmBudynek zaproponowany przez Urząd Miasta na muzeum

Spotkanie w Urzędzie Miasta

Wejście do budynku
zaproponowanego na muzeum

Fot. Piotr Mass
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Fot. Sylwia Dudek-Kokot



KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Jak widać, w I połowie ubiegłego stulecia 
też można było zachwycać się zimową 

złotoryjską aurą! Wszyscy z łatwością 
rozpoznają ten uroczy zakątek miasta.

We wrześniu 1914 r. w okolice Jeleniej 
Góry trafiła widokówka złotoryjskiej 
kamienicy o nazwie „Glückauf” (Na 

szczęście!). Widzimy ją od 
ulicy i ogrodu. Ciekawe, czy 
otrzymamy od czytelników 
odpowiedź, w którym miejscu 
znajduje (znajdował?) się ten 
budynek. Podobne pytanie 

dotyczy gospody „Górski zameczek” 
(Bergschlösschen), oferującej pokoje 
dla gości, a uwiecznionej na widokówce 
wysłanej stąd w 1929 r.

Roman Gorzkowski
Robert Goździk
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Wiek XVI przyniósł przełomowe odkrycia 
w medycynie, wywołując prawdziwe 

wstrząsy. Andreas Vesalius w książce De humani 
corporis fabrica (1543) przedstawił pierwszą 
prawidłową anatomię człowieka. Paracelsus 

zrewolucjonizował farmakologię, wprowadzając 
zasadę celowego podawania leków. Ambrois 
Paré zmienił sposoby zaopatrywania ran, 
tworząc podstawy dla rozwoju chirurgii. Były to 
fascynujące czasy, kiedy medycyna zaczynała 
powoli wychodzić z wieków ciemnych.

Złotoryja przeżywała wtedy swój Złoty 
Wiek. Do znanego i cenionego Gimnazjum 
Humanistycznego ciągnęły tłumy młodych ludzi. 
Miasto stało się centrum kultury umysłowej dla 
Europy środkowo - wschodniej. Elity miejskie 
utrzymywały ożywione kontakty z wybitnymi 
naukowcami. Wielu uczonych mężów związanych 
ze Złotoryją posiadało wykształcenie medyczne.

To właśnie oni stali się celem tego 
opracowania. Jednak w żadnym wypadku 
zaprezentowana grupa doktorów nie ukazuje 
pełnego obrazu ówczesnej służby zdrowia. 

Była to struktura bardziej złożona. Na początku 
XVI w. system złotoryjskiej opieki zdrowotnej 
i społecznej składał się ze szpitala św. Mikołaja 
(pierwszy szpital istniał już w 1348 r.) oraz z dwóch 
przytułków (tzw. Domów dusznych) dla biedoty, 
kalek, wdów i starców. Ważną role odgrywały 
też zakony franciszkanów i joannitów, które 

zajmowały się opieką nad 
biednymi. Częścią systemu 
była także łaźnia miejska 
oraz apteka. W łaźni, oprócz 
wykąpania się (najbiedniejsi 
w wyznaczonych terminach 
za darmo), można było 
jeszcze się ostrzyc, ogolić, 
upuścić krew, wypić piwo 
i pośpiewać. Nad całością 
czuwał fizyk - czyli lekarz 
miejski. Do jego obowiązków 
należała opieka nad szpitalem 
i przytułkami, leczenie ludzi, 
kontrola apteki i walka z 
epidemiami. U boku fizyka 
pracowały legalnie różnego 
rodzaju akuszerki, babki, 

aptekarze, balwierze, cyrulicy, fryzjerzy, 
zielarze, chirurdzy, kowale oraz łaziebnicy.

Złotoryjski szpital i przytułki w latach 
30. XVI w. zostały odebrane Kościołowi 
katolickiemu i przekazane Radzie 
Miejskiej. Pewne obowiązki spoczęły też 
na bractwach cechowych, które miały 
opiekować się przytułkami i prowadzić 
wyznaczone zadania w czasie epidemii. 
Po mimo już świeckiego zarządu, 
służba zdrowia wciąż miała charakter 
religijny - najważniejszym motywem 
zainteresowania się człowiekiem biednym 
i schorowanym, nie była wcale potrzeba 
jego wyleczenia, lecz chrześcijański 
obowiązek miłosierdzia. Od pacjentów 
szpitali i przytułków wymagano udziału w 
modlitwie porannej, mszy oraz różańcu. 
Pomimo postępu nadal pokutowały dawne 
poglądy i nawyki. Do najpopularniejszych 
zabiegów należało puszczanie krwi, 
stawianie pijawek lub baniek i dawanie 
środków przeczyszczających. W aptekach 
najczęściej kupowano liście senesowe (na 
przeczyszczenie), rzewień lekarski (też na 
przeczyszczenie), driakiew lub tariak
(uniwersalną odtrutkę) oraz laudanum - 
alkoholowy ekstrakt opium opracowany 
przez Paracelsusa. Stosowano też tak 
niesprawdzone lekarstwa, jak choćby 
proszek z rogu jednorożca, serca i kości 
jelenia czy gęsie łajno.

W kręgu naszego zainteresowania 
znaleźli się medycy wykształceni na 
uniwersytetach. Wyjątek uczyniono dla 
Johanna Colera, który nie był lekarzem, 
lecz w swoich poradnikach zamieszczał 
setki instrukcji z zakresu medycyny i stąd 
możemy go potraktować jako medyka - 
teoretyka. Wielu wybitnych doktorów z 
czasów renesansu miało różne związki ze 
Złotoryją. Tu się urodzili, tu bywali, chodzili 
do szkoły, utrzymywali kontakty z elitami 
miejskimi, pracowali na stanowiskach 
rektorów złotoryjskiej szkoły bądź 
prowadzili w mieście praktykę lekarską.

Poczet  XVI-wiecznych medyków 
wypada rozpocząć od Hieronima Gürtlera 
(1464-1558), zw. Wildenbergiem oraz 
Aurimontanusem. Nasz gigant urodził 
się w Złotoryi, jego ojcem był zamożny 
rajca i burmistrz Jakub Gürtler. Studiował 
w Kolonii (1496-1501) i Wittenberdze 
(1511-1512). Był autorem podręczników 
szkolnych oraz znakomitym pedagogiem - 
rektorem szkoły w Chełmnie (1501-1504) 
oraz w Złotoryi (1504-1513). Zreformował 
szkołę złotoryjską, dając jej podwaliny 
pod przyszłą świetność Gimnazjum 
Humanistycznego. Niestety złotoryjanie 
mogli korzystać z jego wiedzy medycznej 
tylko przez krótki okres. Gürtler osiedlił się 
w Toruniu i został tam lekarzem miejskim 
(1515-1558). W kościele NNMP w Złotoryi 
(obok ołtarza) ma swoje piękne epitafium. 

Wolfgang Meurer (1513-1585), 
rektor szkoły św. Tomasza w Lipsku, 
prof. med. na Uniwersytecie w Lipsku 
i dziekan wydziału lekarskiego, radny 
Lipska i lekarz miejski. Utrzymywał bliskie 
związki z elitami Złotoryi. Wysłał swojego 
brata, Jerzego Meurera, do Gimnazjum 
w Złotoryi (1538-1540). Zachowały się 
dwa listy Meurera wysłane do rektora 
Trozendorfa w Złotoryi.

Hieronim Haunold (1518-1567) 
z Legnicy, studiował na Uniwersytecie 
we Frankfurcie nad Odrą (1534), 
Wittenberdze (1538-1540) oraz w 
Lipsku (1546). Pracował jako rektor 
szkoły we Friedbergu w Hesji. Potem był 
lekarzem księstwa legnickiego w Legnicy 
i Lwówku Śląskim. Został wezwany do 
sparaliżowanego Trozendorfa - rektora 
szkoły złotoryjskiej, 25 kwietnia 1556 r. 
(dzień przed śmiercią). Podczas jego wizyty 

Trozendorfowi wróciła na chwilę mowa 
i wypowiedział swoje ostatnie słowa do 
Jerzego Helmricha: Módl się ze szkołą, żeby 
Bóg zesłał mi ostatnią godzinę. Haunold 
jest też autorem najdokładniejszego opisu 
śmierci Trozendorfa (znanego jedynie z 
pośredniej relacji Joahima Cureusa).

Joachim Cureus (1518-1572), uczeń 
Gimnazjum w Złotoryi (1548-1550), 
studiował  teologię w Wittenberdze (1550-

Wizyta w aptece - ilustracja do księgi 
o farmacji Johanna Colera ze Złotoryi z 1601 r.

J. J. Wolfgang - lekarz, absolwent
Gimnazjum w Złotoryi  1535-1540

H. Gürtler (Aurimontanus) - lekarz, rektor
szkoły złotoryjskiej 1504-1513 (cenotaf z 

kościoła NNMP w Złotoryi z 1556 r.)

Niniejszy przewodnik powstał 
w ramach realizacji zadania 

publicznego  „Zielony skwerek, folder 
i widokówki, sposobem na promocję 
Odnowy Wsi” w Pielgrzymce. 
Wykorzystano sprzyjający fakt, iż 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi 

Pielgrzymka 
otrzymało od 
Samorządu 
Województwa 

Dolnośląskiego i 
Gminy Pielgrzymka 
dofinansowanie  
projektu i wydało 
opracowanie, 
które przybliży 
mieszkańcom gminy  i 
turystom historię oraz 
współczesność wsi 
gminnej. Autorką jest 
Wioleta Michalczyk, 
której zasługi dla 
Pielgrzymki, TMZZ i 
naszego szkolnictwa 
trudno zliczyć. 

Oprócz stolicy 
gminy, znajdzie czytelnik 
także informacje 
o okolicznych 
miejscowościach 
oraz ich zabytkach. 
Zapraszamy do  
Pielgrzymki!

Roman Gorzkowski

J. Coler ze Złotoryi - wydawca
poradników medycznych

Z 
wielu ciekawych fotografii, które zachował 
Andrzej Jankowski, przedstawiamy dwie – za 

chwilę stanie się jasne, dlaczego darzy je szczególnym 
sentymentem. 

Na pierwszym zdjęciu łatwo zauważyć w 
lewem górnym rogu napis „Sylwester 67”. W 
reprezentacyjnej sali tzw. Społeczniaka w Rynku grał 
wtedy zespół „Upiory” w składzie (od lewej): Jerzy 
Mazur – gitara basowa, Józef Łosiński – perkusja, 

Wiesław Zamora – tamburyno, Wiesław 
Mazur – gitara prowadząca, Józef Leśny 
– trąbka, Andrzej Jankowski – gitara 
oraz Paweł Mrzyk – akordeon i saksofon 
(w momencie robienia zdjęcia dwaj 
ostatni składali sylwestrowe życzenia 
dziewczynom). To jedyne znane nam 
zdjęcie wnętrza „Społeczniaka” sprzed 
pożaru. 

Rok później w kawiarni Powiatowego 
Domu Kultury występował zespół Non-
Stop, czyli Zygmunt Radoszewski – perkusja 
oraz (od lewej) Wiesław Mazur, Andrzej 

Jankowski i Jerzy Tondel – wszyscy z 
gitarami. 

Inaczej wyglądali wówczas nasi 
muzycy, inaczej bawiła się publiczność! 
Prosimy o kontakt osoby z fotografii, 
apelujemy o wspomnienia lub unikalne 
zdjęcia. 

Przy okazji: w latach 70. XX w. 
odwiedził Złotoryję z koncertem 
Czesław Niemen – może ktoś 
przechował fotografie lub inne 
pamiątki?

Roman Gorzkowski
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1554) oraz medycynę w Padwie i Bolonii 
(1554-1558). Nauczyciel i rektor szkoły w 
Kożuchowie, lekarz w Głogowie, teolog i 
dziejopisarz, autor pierwszej historii Śląska 
(Gentis Silesiae, 1571). Zawsze z wielką 
wdzięcznością wspominał  swoją edukację 
w  Złotoryi.  Zachował się list Cureusa, w 
którym opisuje on swoją naukę w Złotoryi 
oraz chorobę i śmierć Trozendorfa.

Bathasara Häslera (ok. 1520-1567), 
urodzony w Legnicy, uczeń Gimnazjum 
w Złotoryi w latach 30. XVI w., studiował 
medycynę w Lipsku i Bolonii. Pracował na 
stanowisku lekarza w Zittau i Annaber.

Jobst (Justus) Wolfgang (1521-1575), 
uczeń Gimnazjum w Złotoryi w latach 
1535-1540, studiował we Frankfucie nad 
Odrą, Lipsku i Wittenberdze, dziekan i rektor 
Uniwersytetu we Frankfucie nad Odrą, 
znakomity lekarz i historyk.

Caspar Peucer (1525-1602), uczeń 
Gimnazjum w Złotoryi  (1535-1540), 
studiował matematykę, astronomię i 
medycynę w Wittenberdze (1540-1545). 
Prof. matematyki i medycyny oraz dziekan 
i rektor Uniwersytetu w Wittenberdze. 
Lekarz elektora saskiego, astronom, 
geodeta, teolog, historyk, tłumacz i poeta 
- uważany za najbardziej uczonego męża 
swoich czasów. Zięć Filipa Melanchtona i 
przyjaciel złotoryjskich elit. Miał swój udział 
w zorganizowaniu zbiórki pieniędzy dla 
spalonej Złotoryi (1554). Zachował się list 
Trozendorfa wysłany ze Złotoryi do Caspara 
Peucera w Wittenberdze.

Caspar Hofmann (1529-1584), 
urodzony w Lwówku Śląskim, uczeń 
Gimnazjum w Złotoryi w latach 40-tych 
XVI w., znakomity lekarz, prof. medycyny 
we Frankfurcie nad Odrą, nadworny lekarz 
księcia brandenburskiego.

Henryk Paxmann (1531-1580), 
ukończył szkołę w Brunszwiku, studiował  
w Wittenberdze (1548-1550). Dziekan 
Uniwersytetu w Wittenberdze, rektor we 
Fankfurcie nad Odrą i prof. medycyny na 
Uniwersytecie w Helmstedt (1576-1579). 
Lekarz, etnolog, filozof i pedagog. W latach 
1558-1563 był rektorem Gimnazjum 
w Złotoryi. Jednak miał trudności z 
utrzymaniem dyscypliny w szkole. Dużym 
obciążeniem było też dla niego łączenie 
funkcji rektora z prowadzoną praktyką 
lekarską. W 1563 r. zrezygnował ze 
stanowiska i opuścił Złotoryję. Zachowało 
się pięć listów wysyłanych przez 
Melanchtona do Paxmanna w Złotoryi.

Johann Coler (1566-1639), urodzony 
w Złotoryi, dzieciństwo spędził w 
Zagrodnie, Wołowie i Nowym Kościele 
(1556-1575). Studiował filozofię na 
uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą 
(1588) oraz teologię w Jenie (1595). Był 
pastorem w Doberan i Parchim. Sławę 
zdobył jako pisarz rolniczy. Jego Kalendarze 

i Księgi gospodarskie doczekały się 70. 
wydań i stały najpoczytniejszymi książkami 
ery nowożytnej. W publikacjach liczących 
nawet po 1500 stron zamieszczał setki 
porad z zakresu sporządzania leków, 

higieny i leczenia ludzi. Z dumą przyznawał 
się do swojego pochodzenia, podpisując 
książki: Johannis Coleris Auremontani Silesi 
(Johann Coler Złotoryjanin ze Śląska).

Johann Mylius (1567-1639), urodzony 
w Złotoryi, ukończył szkołę w Złotoryi, 
zrobił doktorat z filozofii i medycyny, był 
nadwornym lekarzem księcia legnickiego 
oraz lekarzem miejskim w Legnicy.

Na Dolnym Śląsku można do tego 
okresu zidentyfikować prawie 300 
lekarzy. Przedstawiona grupka jedenastu 
medyków z powiązaniami złotoryjskimi 
nie wyczerpuje tematu. Jednak już te  
wybrane biogramy pozwalają wykazać,  
jak ważną funkcję w kulturze umysłowej 
renesansowego Śląska, a nawet Europy, 
pełniła niewielka Złotoryja. Wyłaniają się 
same elity zawodu lekarskiego - medycy 
wykształceni na najlepszych uczelniach, 
giganci z doktoratami, profesorowie 
uniwersytetów. Jak przystało na ludzi 
renesansu, zajmowali się, oprócz 
medycyny, jeszcze poezją, teologią, 
filozofią, historią, etnologią, astronomią, 
matematyką, rolnictwem czy geodezją… i, 
co dla nas najważniejsze, wszyscy w swoim 
życiorysie mieli drobny lub poważniejszy 
epizod złotoryjski.
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Damian Komada

H. Paxmann - lekarz, rektor
Gimnazjum w Złotoryi 1558-1563

C. Peucer - lekarz, absolwent
Gimnazjum w Złotoryi 1535-1540

W. Meurer - lekarz, przyjaciel
Valentina Trozendorfa

C. Hofmann - lekarz, absolwent
Gimnazjum w Złotoryi w latach 40. XVI w.

Puszczanie krwi - najpopularniejszych zabieg  
leczniczy stosowany w XVI wieku



Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
Adres redakcji: 59-500 Złotoryja, ul. Szkolna 1 („Bacalarus”), tel. 76 8788137, 
Internet: www.tmzz.pl, www.facebook.com/echo.zlotoryi, e-mail: echo@tmzz.pl

W pracach redakcyjnych uczestniczyli społecznie: Anna Chrzanowska-Wiewiórska (sekretarz redakcji), Roman Gorzkowski, 
Beata Jańta (korekta), Jarosław Jańta, Damian Komada (skład), Agnieszka Młyńczak, Iwona Pawłowska, Krystyna Rybicka 
(dystrybucja), Danuta Sosa, Joanna Sosa-Misiak (redaktor naczelna).
Zdjęcie na okładce: Andrzej Cukrowski, Ruiny domu u podnóża Zamku Grodziec

Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok

Niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez TMZZ w 2016 roku: 
Gala Człowieka Ziemi Złotoryjskiej, V Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej, 
XV Powiatowy Dzień Regionalisty, XIX Rajd Jadwiżański, Europejskie Dni 
Dziedzictwa. Wystawy: doroczna Klubu Fotograficznego, malarstwa Anny Janic, 
grafiki Artura Golińskiego, prezentacja dorobku Mistrzów Świata w Akrobatyce.


