
W szystkim naszym Czytelnikom,                                                                                                                                     
Autorom, Współpracownikom i Przyjaciołom                                                                                                                                     

składamy najszczersze życzenia spokojnych,                                                                                                                      
zdrowych i sytych Świąt Wielkiej Nocy.
Niech w Waszych domach nie zabraknie 
w tych dniach miłości i radości,                                                                                                                                         
a przy Waszym świątecznym stole –                                                                                                                                                
niczego z materialnych i duchowych potraw.                                                                                                                

Wesołych Świąt
                                         Redakcja i Zarząd TMZZ
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Serdecznie gratuluję tytułu Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej za 2016 r. Byłaś już nominowana, 
prawda?
Barbara Zwierzyńska-Doskocz: Tak, w zeszłym 
roku wygrał Dobków, to znaczy Ewelina 
Rozpędowska. Ale Dobków to instytucja! Oni 
dostają nagrody z Unii Europejskiej. To godny 
przeciwnik, a teraz jesteśmy partnerami w 
działaniach. 
Jakub Woźniak – członek rady programowej w 
Naszym Rio
Wszyscy za Basię trzymaliśmy kciuki podczas 
wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej. Bardzo 
się cieszymy, że otrzymała ten tytuł i jak mało 
kto zasłużyła na to.
Dlaczego chciałaś działać społecznie?

Może mam to w genach? To jest przemożna 
potrzeba uczestnictwa w tym, co się dookoła 

dzieje i możność wpływu na niektóre sprawy. 
No i pewien sposób na życie. Moją misją jest 
aktywizacja młodzieży. Żeby wyszli z domu i 
spróbowali coś robić. Wspólnie, dla miasta, dla 
innych.
Tomasz Szymaniak – członek rady 
programowej w Naszym Rio
Gdy Baśka ma zadanie do zrealizowania, to 
poświęca się temu bez reszty, bezgranicznie, 
dzień i noc. Wtedy Rafał (jej mąż) zajmuje się 
dziećmi. Baśka jest bardzo pracowita, swojej 
pracy w stowarzyszeniu oddaje całe serce. 
Od czego zaczęliście?

W 2012 roku poznałam Mirosława 
Kopińskiego, który robił Bieg Wulkanów. 
Przybiegłam do Mirka z tysiącem pomysłów 
i zaproponowałam nasz udział, organizując 
Festyn podróżnika. Póki co byliśmy jeszcze 
nieformalną grupą, ale już pisał się statut 
stowarzyszenia Nasze Rio. To była duża, 
skomplikowana logistycznie gra miejska. Dzisiaj 
jestem dumna z tego festynu i z ludzi, z którymi 
pracowałam. 
W stowarzyszeniu jesteś prezesem, czy 
też raczej prezeską. Kto u was ustala cele, 
planuje, pozyskuje środki, kto ma pomysły?

Od pomysłów mamy Tomka Szymaniaka. 
On rzuca pomysł, po czym puka się w głowę i 
mówi, że to jest niemożliwe do zrealizowania, 
jak na przykład sfilmujmy „Opowieść 
złotoryjską” czy zbierzmy fundusze na 
pogorzelców. A ja wtedy mówię, tak! To jest 
możliwe! I wtedy zabieram się do pozyskiwania 
środków, piszę kolejne projekty, zbieram 
zespół do pracy.
Jakub Woźniak – członek rady programowej 
w Naszym Rio
Od realizacji pomysłów mamy koordynatorkę, 
naszą prezes Barbarę. To ona trzyma zawsze 
rękę na pulsie, zajmuje się całością. Ona jest 
mózgiem każdej naszej akcji. Nawet, gdy 
czasem jej nie ma na akcji (imprezie), to tak 
jest wszystko zaplanowane, przygotowane i 
ułożone, że dajemy sobie radę. 

Pomagają mi członkowie stowarzyszenia 
i też próbują realizować projekty, ale to nie 
jest proste. Mamy Zarząd i Radę Programową, 
którą tworzą bardzo młode osoby – staramy się 
wspólnie podejmować decyzje. Ja tylko pilnuję, 
żeby młodzi coraz odważniej podejmowali się 
samodzielnych inicjatyw. 
Jakub Woźniak – członek rady programowej 
w Naszym Rio
Na początku to Baśka pisała projekty, bo nikt 
z nas tego nie umiał. Zawsze jednak zachęcała 
innych do ich pisania. Wysłała nas na szkolenie 
zarządzania projektami społecznymi, a potem 
pomagała w ich tworzeniu. Już teraz jest nas 
kilka osób, które piszą projekty. 
Rodzaj twojego wykształcenia pomaga ci w 
pracy społecznej. Jakie studia skończyłaś?

Najpierw były studia licencjackie 

zarządzanie i marketing, następnie już 
magisterskie na kierunku zarządzanie 
rozwojem społeczności lokalnych. Podczas 
pracy w stowarzyszeniu bazuję też na swoim 
doświadczeniu zawodowym. Pracowałam 
12 lat w dużej firmie międzynarodowej. 
Tomasz Szymaniak – członek rady 
programowej w Naszym Rio
Jest bardzo dobrą liderką, zna się na tym, co 
robi. Ma za sobą wiele lat praktyki, studia 
specjalistyczne.
Ilu członków liczy Nasze Rio?  Wiem, że 
większość z nich to młodzież. Jak sobie z 
nią radzisz? 

Mamy około 60 członków, a średnia 
wieku… niziutka!  Nasz statut dopuszcza 
członkostwo od 16. roku życia. Nasza 
społeczność to nie tylko członkowie, ale 
przede wszystkim ci, którzy są w Centrum 
Wolontariatu. To młodzież w wieku 13-19 
lat, jest ich obecnie 140 osób. 
Jakub Woźniak – członek rady 
programowej w Naszym Rio
Podczas pracy nad filmem „Opowieść 
złotoryjska” czasem trzeba było okazać 
niezwykłą stanowczość. To był trudny 
projekt, wymagał bardzo dużo dyscypliny, 
której niektórym zabrakło. Wszak młodzież 
dopiero uczy się odpowiedzialności. 
Wtedy wkraczała Baśka i przypominała, 
wstawiała posty na fejsbuku, wykonywała 
telefony; rano, wieczorem i w nocy wysyłała 
esemesy. Baśka ogarnia wszystko. 
Zawsze umie dotrzeć do ludzi, wytłumaczyć 
im, co mają robić.

W Naszym Rio stwarzam środowisko 
przyjazne, z atmosferą inkluzywną, otwartą. 
U nas nic nie ma na przymus, wystarczy 
chcieć. Do nas przychodzą tacy, którzy mają 
silną potrzebę działania, dlatego staram się 
z każdego wyciągnąć potencjał. 
Jakub Woźniak – członek rady 
programowej w Naszym Rio
Kiedyś trzeba było napisać pismo do Urzędu 
miejskiego, aby załatwić jakąś zgodę. 
Często młodzież nawet nie wiedziała, gdzie 
jest urząd i czym się zajmuje! Wtedy Basia 
cierpliwie mówiła: „Napisz, spróbuj, a ja ci 
sprawdzę i uzupełnię. A jeśli nie wiesz, od 
czego zacząć, przyjdź, wytłumaczę ci.” Jak 
na korepetycjach normalnie. 
Niedawno dostaliście lokal, który teraz 
remontujecie. Skąd macie na to środki?

Możemy otrzymywać darowizny. Jeden 
procent z podatków zbieramy wspólnie 
z Fundacją Merkury, mamy odpowiednie 
porozumienie. Również mamy środki 
z partnerstwa ze Stowarzyszeniem 
Kaczawskim, dostaliśmy fundusze od 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
z projektu pn. Partnerstwo Lokalne PAFW. 
Teraz właśnie remontujemy lokal na 

Taka jest

Baśk a

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Kajetan Kukla

Selfie z burmistrzem Robertem Pawłowskim
podczas gali wyboru Człowieka 
Ziemi Złotoryjskiej za rok 2016

Nagroda jury I miejsce dla 
„Opowieści złotoryjskiej” na Festiwalu 

Filmów Dolnośląskich Złoty Samorodek

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
Czasami zdarza mi się powiedzieć coś 

krótko i dosadnie, tzw. drukowanymi literami. 
Z młodzieżą pracuję miękko, ale nie lubię 
niejasnych sytuacji, jestem konkretna. 
Czasami ludzie nie powiedzą otwarcie, że coś 
im się nie podoba, tylko milczą i przestają 
przychodzić. To wtedy jest ten moment, gdy 
się zawodzę na ludziach.
Tomasz Szymaniak – członek rady 
programowej w Naszym Rio
Baśka nie jest łatwą osobą. Zawsze wie, 
co chce osiągnąć, walczy o to i zna swoją 
wartość, a tego wielu ludzi nie jest w stanie 
zaakceptować. 
Jakub Woźniak – członek rady programowej 
w Naszym Rio
Jak się działa społecznie i robi się coś 
dobrego, to należy się liczyć z tym, że zawsze 
znajdą się niezadowoleni i krytycy. I to są 
zwykle ci, którzy nie robią nic. 
A co z tymi hejtami?

Anonimowi hejterzy są zawsze na 
e-legnickie i na złotoryjanach. Może według 
nich nie można działać społecznie dla samej 
radości działania, bo według nich to jest bez 
sensu. Pragnęłabym bardzo, żeby ci hejterzy 
napisali jakąś merytoryczną krytykę, a wtedy 
się z nią zmierzę. 
Tomasz Szymaniak – członek rady 
programowej w Naszym Rio
W trudnych sytuacjach sypię pomysłami. 
Pamiętam, jak dwa lata temu, przy którymś 
Złotoryjaninie Roku, poszedł jakiś straszny 
hejt na Baśkę. Spotkaliśmy się się, aby 
pogadać. Płakała. Wtedy właśnie wpadłem 
na pomysł z realizacją filmu „Opowieść 
złotoryjska”. Za miesiąc Baśka miała już 
gotowy projekt. 
Opowiedz o akcji zbierania funduszy dla 
pogorzelców z Nowej Ziemi, bo właśnie za 
tę akcję otrzymałaś tytuł Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej 2016.

Na ten pomysł wpadł Tomek Szymaniak 
z Iwoną Pawłowską. Pomyślałam sobie, że 
to nie może być taka zwykła akcja, tylko coś 
o wiele poważniejszego, coś zakrojonego 
na szeroką skalę. Przecież dach nad głową 
straciło 60 osób. Najlepiej by było wciągnąć 
w to jak największą liczbę partnerów.  
Postanowiliśmy zbierać pieniądze nie na 
kilka puszek, tylko od razu na pięćdziesiąt 
i nie przez 2-3 godziny, tylko cały dzień, od 
rana. Kilka dni wcześniej ustawiliśmy puszki 

Centrum Aktywności Społecznej Wulkan. 
Remont lokalu przy ul. Konopnickiej to 
jeden z elementów tego projektu, z niego 
pozyskaliśmy fundusze na materiały. Prace 
remontowe wykonujemy oczywiście własnym 
sumptem. Może gładzie na ścianach nie będą 
idealne, ale wiemy, że są wykonane przez nas 
samodzielnie. 
Jak sobie radzisz z takim ogromem pracy 
społecznej? Masz liczną rodzinę i dzieci w 
jakim wieku?

To są jeszcze małe dzieci: Jagoda 7 lat, 
Franiu 10 lat i Kaziu 11 lat. Powiem tak: 
moje dzieci są bardzo samodzielne, tak je 
nauczyłam. Poza tym prowadzę normalny 
dom, robię zakupy raz na tydzień, sprzątam. 
Staram się wiele rzeczy planować, to wiele 
ułatwia. Obiadów nie gotuję, bo dzieci jedzą 
w szkole. Dla przeciwwagi zawsze robimy 
wspólne kolacje. Mój mąż wspiera mnie, 
akceptuje moją pasję, chociaż czasami, gdy 
pracy jest za dużo, powstają między nami 
drobne tarcia. 
Tomasz Szymaniak – członek rady 
programowej w Naszym Rio
Baśka ma ogromne wsparcie w swoim mężu 
Rafale. On ją musi bardzo, bardzo kochać, 
skoro akceptuje jej działalność społeczną.
Jak sobie radzisz z konfliktami w 
stowarzyszeniu? Osoba, która prowadzi 
takie inicjatywy musi być zdecydowana, 
nieco apodyktyczna, musi mieć jasno 
sprecyzowany cel. Czasami trzeba też 
tupnąć nogą, żeby twoja wizja mogła 
zostać zrealizowana. A drugiej strony te 
cechy charakteru dobre są dla kierownika 
w korporacji, a nie za bardzo w pracy 
społecznej. 

Konflikty wybuchają z różnych powodów. 
O nieformalną władzę, o uznanie, o czyjąś 
urażoną dumę. Poza tym podczas pracy 
społecznej można zupełnie niechcący 
nadepnąć komuś – z mieszkańców Złotoryi – 
na odcisk i o tym nawet nie wiedzieć. 
Jakub Woźniak – członek rady programowej 
w Naszym Rio
Nie zawsze jest miło, łatwo i przyjemnie. 
Podczas tworzenia nowego projektu zawsze są 
kłótnie i konflikty, lecz moim zdaniem to jest 
normalny proces grupowy. Gdy się patrzy na 
to z boku, to można  sądzić, że u nas są ciągłe 
zwady. Po każdej akcji siadamy i omawiamy 
ją. Wtedy też się kłócimy. Wskazujemy, co 
było złe i kto zawalił, no i chwalimy 
tych, którzy dobrze się sprawili. Zawsze 
jednak kończy się to zgodą. 
Basiu, jaka jesteś?

Jestem zodiakalnym Strzelcem, 
dobrze sobie radzę w nawiązywaniu 
kontaktów, w przekonywaniu do swoich 
pomysłów, szybko podejmuję decyzje. 
Czasem szybciej działam, niż myślę. 

w sklepach. Zwróciliśmy się do samorządów 
szkolnych, innych stowarzyszeń, dołączyli 
się siłacze Andrzeja Kocyły, Fabryka Urodzin, 
strażacy, policjanci, WOW, SDA, Czarek Skała 
jako rekonstruktor epoki napoleońskiej, TMZZ 
(Krystyna Rybicka). Pomagały szkoły z terenu 
powiatu, przedszkola, nawet LO nr 1 z Legnicy. 
Bardzo pomógł nam ZOKiR, zwłaszcza przy 
koncercie. Najwięcej funduszy zebrał Zespół 
Szkół Miejskich (Elżbieta Struś), a najwięcej 
pracy wykonali młodzi wolontariusze. 
To oni zbierali i liczyli pieniądze, smażyli 
kiełbaski i robili tysiąc innych rzeczy. To 
była ogromna akcja logistyczna. Przez dwa 
tygodnie opracowywaliśmy plan działania i 
przygotowywaliśmy niezbędne rzeczy. Wśród 
społeczności spotkaliśmy się z życzliwością 
i chęcią pomocy pogorzelcom. Liczyłam 
na dziesięć tysięcy, a zebraliśmy 32 tysiące 
złotych! To był sukces. Przez te 2 tygodnie 
schudłam pięć kilogramów. 
Kto najbardziej pomaga ci w stowarzyszeniu, 
na kogo zawsze możesz liczyć, komu 
chciałabyś podziękować przy okazji tej 
rozmowy?

To przede wszystkim pierwsze pokolenie 
młodych wolontariuszy, którzy przyszli do 
Naszego Rio: Kuba Woźniak, który przy 
zbiórce na pogorzelców był moją prawą 
ręką, Pamela Śliwińska, Olga Tylutki, Kasia 
Michalska, Bartek Marzyński, Ada Żukowska, 
Michał Bieniek, Marta Grodzki, Patryk Grocki,  
Maks Pawłowski, Kamil Załupka. 
Tomasz Szymaniak – członek rady 
programowej w Naszym Rio
Baśce bardzo zależy na tym stowarzyszeniu, 
bardzo chce je utrzymać, żeby dalej się 
rozwijało. 
Jakub Woźniak – członek rady programowej 
w Naszym Rio
Jako liderka prezeska naszego stowarzyszenia 
jest osobą na właściwym miejscu i świetnie 
się do tego nadaje. To jest nie tylko 
moja opinia, ale też reszty zarządu, rady 
programowej i wolontariuszy. Baśka nie 
upiera się, aby być prezesem. Wielokrotnie 
mówiła, że chętnie odda funkcję, bo według 
niej są osoby, które mogą stać na czele 
stowarzyszenia. Lecz my nie widzimy na razie 
na jej miejsce nikogo lepszego od niej.

Rozmowy przeprowadziła 
Agnieszka Młyńczak

Fot. Mariusz Stalski

Nagroda jury I miejsce dla 
„Opowieści złotoryjskiej” na Festiwalu 

Filmów Dolnośląskich Złoty Samorodek

Fot. Anna Bobowska

Fot. Piotr Kempf

 Z Kubą Woźniakiem podczas 
akcji zbierania funduszy 

na pogorzelców z Nowej Ziemi

 Z mężem Rafałem 
i dziećmi: Franiu, 
Jagódka i Kaziu
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D
aria Ciemała ma 18 lat i jest uczennicą LO w 
Złotoryi. Mieszkańcy naszego miasteczka 

mogą kojarzyć tę urodziwą nastolatkę z popisami 
akrobatycznymi, uświetniającymi lokalne imprezy. 
Ale występy Darii stanowią również nie lada atrakcję 
podczas przedstawień Teatru Ruchu Ocelot.
Iwona Pawłowska: Wykonujesz piękne akrobacje w 
powietrzu, wisząc na kilkunastometrowej wysokości. 
Nie odczuwasz żadnego lęku?
Daria Ciemała: Nigdy nie miałam lęku wysokości. 
Pamiętam, że już jako mała dziewczynka wchodziłam 
na konstrukcje w parkach linowych czy na ścianki 
wspinaczkowe. Zazdrościłam tym, którzy byli starsi 
i chodzili na wyższej trasie w parku. Od zawsze 
fascynowały mnie wysokości. Za każdym razem, gdy 
odrywałam nogi od ziemi, byłam zapięta lub miałam 
asekurację… Na akrobatyce tego nie ma. Wjeżdżając 
na 10-15 metrów wysokości, czuję satysfakcję, ale też 
strach, że coś mogłoby pójść nie tak.
Co się czuje, kiedy masz świadomość, że patrzą na 
ciebie tłumy, a ty jesteś sama na scenie i od ciebie 
zależy sukces widowiska?
Na pewno czuje się ogromną radość. To cudowne 
uczucie, gdy wszyscy na Ciebie patrzą i podziwiają 
efekty twojej ciężkiej pracy. Za każdym razem przed 
wyjściem na scenę zżera mnie ogromny stres i nerwy, 
lecz gdy jestem już na środku to czuję, że żyję, czuję, że 
to mój świat.
Ile lat trzeba ćwiczyć, by dojść do takiej perfekcji?
Moje pierwsze kroki stawiałam w sali akrobatycznej 
w LO w Złotoryi u boku trenera Leszka Antonowicza. 
Po kilku miesiącach zostałam przeniesiona do 

starszej grupy Ocelota (byłam tam najmłodsza). 
Zadebiutowałam na scenie, gdy byłam w piątej klasie 
podstawówki. To był pokaz na hamaku. Cały czas 
trenuję, aby osiągnąć wyższy poziom. Aktualnie jestem 
Stypendystką FWKR Ocelot i mam nadzieję, że na tym 
się nie skończy.
Jak wyglądają twoje treningi?
Trenuję zazwyczaj cztery razy w tygodniu po 2-3 
godziny. Każdy trening rozpoczyna się dokładną 
rozgrzewką, później każdy trenuje swoją “specjalność”. 
Dwie godziny zajmują mi poprawki oraz wymyślanie 
układów. Uczę się nowych elementów, oglądając filmiki 
w Internecie. Oczywiście, nie obchodzi się bez licznych 
otarć i siniaków. Trening kończę ciężką siłówką. Wracam 
zmęczona i padnięta do domu.
Co jest twoją specjalnością, bo widziałam cię na 
trapezie, na szarfie, w sieci… co lubisz bardziej? 
Ciężko stwierdzić, co jest moją specjalnością. Uwielbiam 
tańczyć na trapezie i kółku, ponieważ tam czuję się 
najswobodniej. Cały czas trenuję i dążę do jeszcze 
większej perfekcji. Sieć mam od niedawna, więc nie 
mogę powiedzieć, że czuję się w niej jak ryba w wodzie. 
Marzy mi się spirala i mam nadzieję, że kiedyś będę 
mogła w nią zainwestować.
Brzmi tajemniczo. Czym jest ta spirala?
Spirala jest metalową rurą złożoną z trzech części. 
Kształtem przypominającą sprężynę.
Nie boisz się kontuzji?
Owszem, boję się. Gdy miałam 14 lat, na treningu 
zwichnęłam rzepkę w lewym kolanie. Pogotowie 
zabrało mnie od razu do szpitala i tam założono mi gips 
na całą nogę. Miałam przerwę przez 6 miesięcy, ale 

dzięki rehabilitacji wróciłam do treningów. Od tamtej 
pory jestem bardziej ostrożna. Boję się skakać na 
ścieżce, ale to chyba kwestia czasu, ponieważ powoli się 
przełamuję. 
Dziewczyny z Ocelota zachwycają kostiumami i 
makijażem, nawet całego ciała? Kto czuwa nad 
waszym wizerunkiem?
Kostiumy są wypożyczane z biura Ocelot. Strój zależy 
od charakteru postaci, w jaką się wcielamy, muzyki, 
jak i sylwetki artysty. Ważną informacją jest to, że do 
układu na szarfie nie zakłada się sukienek, ponieważ 
mogą się wkręcić i zerwać lub w najgorszym wypadku 
zaplątać. Moim zdaniem kombinezony i zwiewne 
sukienki są najwygodniejsze i na dodatek pięknie 
wyglądają. Makijaż za każdym razem robimy sobie 
same. Upłynęło trochę czasu, zanim nauczyłyśmy 
się malować bardziej profesjonalnie. Zakładanie 
sztucznych rzęs czy konturowanie twarzy na potrzeby 
wizerunku scenicznego jest nie lada sztuką. Ale na 
pewno wygodniej się samemu pomalować, niż czekać 
w kolejkach do makijażystki, z której pracy nie zawsze 
jesteśmy zadowolone. Malują nas tylko na galach 
bardziej prestiżowych, takich jak np. w TVP1, wtedy 
wszystko idzie sprawnie i są jak najlepsze efekty.
Jak odbierają twoje zajęcia rówieśnicy? Nie mówią, że 
gwiazdorzysz?
Mam grono przyjaciół, które mnie zawsze wspiera i jest 
ze mną pomimo wszelkich trudności, lecz największe 
oparcie mam w swoim chłopaku, który jest zawsze ze 
mną w stresujących dla mnie chwilach. Nie odczuwam 
na sobie złych komentarzy, więc wydaje mi się, że 
jestem pozytywnie odbieraną osobą. 
Na jakich słynnych imprezach w kraju i być może poza 
nim występowałaś?
Brałam udział między innymi w Festiwalu Cyrkowym 
w Budapeszcie, pokazie mody 4F - Kolekcja Olimpijska 
Rio 2016, Viva Tauron Kielce - Paris Saint Germain 
(mistrzowie w Krakowie) oraz Gala Mistrzów Sportu 
2013 i 2016 w TVP1.
Jak patrzysz na ten wielki świat?
Gdy byłam mała, zawsze zastanawiałam się, jak to jest 
być na scenie i obracać się w gronie takich  celebrytów. 
Dziś mam okazję zobaczyć to od tej drugiej strony. 
Czasem jest ciężko, doskwierają próby po nocach, 
głodówka, czekanie na wyjście, stres. Lecz gdy wszystko 
dobiega końca, efekty są piękne, wtedy pojawia się 
uśmiech na twarzy i czuje się, że było warto.
Próbowałaś swoich sił w modelingu, z jakimi 
efektami?
W lipcu 2016 wzięłam udział w wyborach Miss 
Sławskiej plaży. Zostałam tam II Wicemiss i Miss Foto. 
W sierpniu byłam w jury na wyborach Miss i Mistera 
Ziemi Jaworskiej 2016. Ten świat jest dla mnie nowy, 
ale gdyby nie mama, nie poznałabym go od tej drugiej 
strony. 
Czy twoje zajęcia nie kolidują ze szkołą?
Czasem kolidują, ale staram się nadrabiać zaległości i 
przede wszystkim być na bieżąco z materiałem. 
PS. 
Kto napisał “Pana Tadeusza”? :D (wiesz, dlaczego 
pytam?)
Tak J. Po ciężkich zmaganiach i nieprzespanych 
nocach, tak się przewraca w głowie, że nawet słynny 
“Pan Tadeusz” dostaje nowego autora :)

z Darią Ciemałą rozmawiała Iwona Pawłowska

Dziewczyna na linie

Fot. Kacper Cybuch Fot. Archiwum prywatne

Fot. Kacper Cybuch
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Pod koniec lutego w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury odbył się pierwszy w historii naszego 

miasta turniej gier komputerowych Goldberg Cup, 
którego organizacji podjęło się stowarzyszenie Nasze 
Rio. Z pomysłodawcą imprezy – Maksymilianem 
Pawłowskim rozmawia Iwona Pawłowska.
Iwona Pawłowska: Jak wpadłeś na pomysł turnieju?
Maksymilian Pawłowski: Wszystko zaczęło się 
pewnego pięknego słonecznego zimowego dnia, 
dokładniej rok temu w lutym. Pojechałem ze 
znajomymi na mały turniej LAN we Lwówku Śląskim 
i nim właśnie się zainspirowałem. Od tamtej pory 
chciałem zrobić coś podobnego, ale większego, w 
naszym mieście. 
Na czym polegały zmagania? 
Na naszym turnieju zawodnicy mogli zmierzyć się 
w dwóch grach: League of Legends oraz Fifa 17. Na 
Summoner’s Rift (League of Legends) pojedynkowało 
się 16 drużyn, a na arenie piłkarskiej 44 zawodników. 
Mieliśmy 20 komputerów do LoLa, jednakże 
po krótkim czasie musieliśmy zrezygnować z 10 
rozłożonych na holu, przez problemy techniczne i 
przenieśliśmy wszystkie mecze na scenę, co znacznie 
wydłużyło wydarzenie. Na 5 stanowiskach rozgrywały 
się mecze w Fife 17.
W jakim wieku byli uczestnicy Goldberg Cup?
Policzyliśmy, że najmłodszy miał chyba 13 lat a 
najstarsi około 25. Było wielu gimnazjalistów i 
licealistów, ale też nie brakło studentów.
Co jest najtrudniejsze w organizacji takiego turnieju?
Wszystko… Rozplanowanie przebiegu imprezy, 
podłączenie wszystkiego, ustalenie, kto czym 
się zajmuje, zebranie funduszy oraz nagród. A 
oprócz tego, poradzenie sobie z niedziałającymi 
komputerami i Internetem w holu i – w konsekwencji 
- przeniesieniem wszystkich rozgrywek na scenę 
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
Kto wam pomagał? Komu należą się największe 
podziękowania?

Darczyńcy oraz wolontariusze! To dzięki nim 
ten turniej się odbył i to im należą się ogromne 
podziękowania. Oczywiście, muszę powiedzieć 
też o osobach, które były ze mną i pomogły w 
przygotowaniu tego wszystkiego od A do Z. Dziękuję 
Zuzannie Wybraniec, Patrykowi Molendzie, 
Marcinowi Serafinowi, Darii Ciemale, Kubie 
Woźniakowi oraz Przemysławowi Chorosteckiemu. 
Czego nie udało się osiągnąć?
Nie udało się zmieścić w czasie… Koniec turnieju 
planowany był na godzinę 21-22, a zakończył się po 20 
godzinach, o 5:00 w nocy, 
a raczej nad ranem. 
Jak turniej został oceniony przez graczy? A jak ty go 
możesz podsumować?
Ja oceniam turniej na mocne 6/10. Jak na pierwszy raz, 
nie było źle :) Przeprowadziliśmy ankietę wśród graczy, 
wolontariuszy oraz widzów na temat przebiegu 
całego wydarzenia i ze stu zebranych odpowiedzi 
wynika, że turniej posiada średnią ocenę 8/10, co jest 
według mnie bardzo dobrym wynikiem. Możemy 
się też pochwalić tym, że od 9:00 do 22:00 ZOKiR był 
zapełniony! Nie było wolnych miejsc na widowni oraz 
ciężko było przejść holem. W godzinach nocnych też 
mieliśmy dobrą widownię. Do samego końca, czyli 
5:00 dopingowało zawodników prawie 30 osób. 
Co byś poprawił następnym razem?
Następnym razem muszę bardziej rozdzielić obowiązki 
organizacyjne, szybciej szukać darczyńców, bardziej 
rozreklamować wydarzenie i przygotować wcześniej 
sprzęt, a nie jak to było podczas tej edycji.  

A będzie ten następny raz?
 Będzie! Musi być! 

z Maksymilianem Pawłowskim rozmawiała 
Iwona Pawłowska

Granie na ekranie

Fot. Zuzanna Wybraniec

Fot. Zuzanna Wybraniec
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K
ontynuujemy wspomnienia złotoryjanina, 
obecnie zamieszkałego w Kanadzie. 

Pierwszą część wspomnień drukowaliśmy w 
numerze lutowym.

Danuta Sosa: Skoro już pan dorósł, 
pora zacząć nowy etap życia. Po szkole 
podstawowej, po pomyślnie zdanym egzaminie 
trafił pan do…?

Sławomir Kiraga: Moją średnią szkołą 
było Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi. 
Wychowawczynią była pani 
Teresa Kopczak. Cztery lata 
liceum przeleciały szybko, ale 
pozostały głęboko w pamięci. 
Większość chłopców naszej 
klasy bardzo się ze sobą 
zaprzyjaźniła, a nie mieliśmy 
miejsca, gdzie moglibyśmy się 
spotykać. Ktoś z nas odkrył 
wspaniałe pomieszczenie 
w suterenie internatu. Całe 
mieszkanie, tylko bardzo 
zaniedbane. Szkoła wyłożyła 
pieniądze na farbę i inne 
niezbędne wydatki, my po 
szkole z zakasanymi rękawami 
malowaliśmy, ktoś z rodziców 
pomógł naprawić toaletę, 
umywalkę w kuchence. 
Dziewczęta dzielnie pomagały 
przy sprzątaniu i w końcu 
uruchomiliśmy klub, w 
którym spotykaliśmy się na 
wieczorkach, dyskotekach, 
graliśmy w brydża i 
pomagaliśmy sobie w nauce. 
Klub służył uczniom liceum 
przez kilka lat. Nie wiem, co się z nim potem 
stało. Przyjaźnie nawiązane w szkole przetrwały 
wiele lat. Już jako studenci wyższych uczelni 
spotykaliśmy się zawsze na szkolnym boisku i 
było nas wystarczająco dużo, żeby pograć w 
piłkę, a w przerwach powspominać szkolne 
czasy. 

Naszą nauczycielką języka niemieckiego była 
pani Barbara Karpowicz. To zdaje się dzięki niej 
szkoła nawiązała współpracę ze szkołą średnią 
z Lübben w NRD i pojechaliśmy tam na kolonie 
w ramach wymiany wakacyjnej.  W brydża 
nauczyłem się grać podczas wyjazdu do Lübben. 
Właściwie to nigdy nie siedzieliśmy podczas 
tego wyjazdu w budynku, albo jeździliśmy 
na wycieczki, albo buszowaliśmy po mieście, 

myszkując po przeróżnych zakamarkach. Jednak 
kiedy lało przez kilka dni z rzędu i zaczynaliśmy 
dokuczać naszym wychowawcom, skrzyknęli 
się, spędzili do świetlicy i po kilku godzinach 
rżnęliśmy w tę wspaniałą grę jak opętani. 
Myślę, że była to super satysfakcja dla naszych 
nauczycieli. 

Oprócz wielu wycieczek i zwiedzania, 
pomogło to nam oczywiście w nauce języka 
niemieckiego. Byliśmy w Muzeum Karola Maya 

pod Dreznem, 
tak byłem 
zafascynowany 
tym, co tam 
widziałem, że jak 
się ocknąłem i 
wybiegłem przed 
budynek, to 
zobaczyłem nasz 
autobus, jak znika 
za zakrętem. Na 
szczęście ktoś 
zauważył, jak 

próbuję „wyciągnąć” 
50 km/h i autobus 
zwolnił. 

Rajdy były 
najczęściej 
organizowane przez 
harcerstwo albo 
szkoły. Uczestnicy 
dzieleni byli na 
grupy, każda 
miała opiekuna, 
wyznaczoną trasę i 
miejsce zbiórki oraz 
zakończenia rajdu. 
Teraz ich już nie ma? 
Pamiętam taki jeden 

- kończący się pod Wielisławką. Jak zobaczyłem 
w TV, że Makłowicz zbierał tam w rowie lebiodkę, 
czyli oregano, to aż mnie skręciło, że ja tego nie 
wiedziałem. Myślałem, że oregano to tylko w 
Oregonie rośnie :) 
       Do przykrych wspomnień należy zaliczyć 
pogrzeb naszej koleżanki klasowej z liceum. 
Marysia urodziła się z ciężką wadą serca. 
Odprowadziliśmy ją w jej ostatnią drogę w 
drugiej klasie licealnej. Pamiętam ją, drobniutką, 
cichutką dziewczynkę z wiecznie podkrążonymi 
oczami i niebieskimi palcami. 
Specjalnych przyjaźni nie było, właściwie cała 
klasa to byli przyjaciele. Chłopcy spotykali się 
często po lekcjach, albo graliśmy w piłkę, albo 
w naszym klubie w brydża. Przyjaźniliśmy się 
przez wiele lat, nadal podczas wakacji w Polsce 
spotykamy się. Szkoda tylko, że tak mało nas 
zapisało się do Naszej Klasy. Część, mimo tego, że 
tam była, nie odzywała się, a niektórzy szybko się 
wypisali. Tego kompletnie nie rozumiem. Portal 
był bardzo pomocny w komunikacji i odświeżaniu 
wspomnień.

Jakieś szczególne wspomnienie licealne?
Właśnie przypomniało mi się, jak w liceum, 

zdaje się w klasie maturalnej, wywialiśmy na 
wagary. Cała klasa, 

z prymusami włącznie. 
Luuudzieeee!, co 
się potem działo. 
Spędziliśmy jeden 
wiosenny, słoneczny 
dzień na łonie natury, 
nie paliliśmy, gorzały 
ani piwa nie piliśmy, 
a awantura była, jak 
po powstaniu jakimś. 
Padały groźby, że nas nie 
dopuszczą do matury, 
że nam wilcze bilety 
dadzą i na żadne studia 
się nie dostaniemy. 
Podsumowując, 
kociokwik wart lepszej 
sprawy. Musieliśmy 
się bronić, to znaczy 
wytłumaczyć 
naszą skrajnie 
nieodpowiedzialną 
i dziecinną postawę 
(bo 17-18 lat powinno 
zrobić z człowieka 
Einsteina albo innego 
Freuda). Widzieliśmy, 
że rozsierdzona 
dyrekcja chce odstawić 
jakieś popisowe 

Ze Złotoryją w sercu - cz. II

Przedstawienie z czasów licealnych

Sławomir Kiraga

Remont mieszkania
w suterenie

internatu
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przedstawienie naszym kosztem, więc na 
kolejnym przesłuchaniu, z baranimi oczami, 
jako przewodniczący komitetu klasowego, 
powiedziałem, że to był protest. - Jaki protest? 
Po co? O co? W jakim celu? - Chcieliśmy 
zaprotestować przeciwko dyskryminacji przez 
grono pedagogiczne naszej nauczycielki... To 
według was ona jest dyskryminowana? - Tak jest, 
na każdym kroku.

No, po czymś takim, myślę sobie, trzeba 
będzie nauczyć się machać łopatą. Co się stało?! 
Sprawa przestała istnieć! Cisza, jak makiem 
zasiał, ani jednej więcej dygresji na temat naszych 
wagarów. Zdaje się, obniżyli nam o jeden stopień 
ocenę z zachowania. Wielka sprawa. Czego i kto 
się przestraszył? To nie był nawet blef, totalny 
zwariowany wymysł, 
a podziałał. No i jak tu nie kochać komunizmu?

Z panem Frąckiewiczem byłem na obozie 
wędrownym na Suwalszczyźnie. Mapa, 
trampki, cały dobytek w plecaku i wędrówka. 
Czy można było sobie lepiej wymarzyć? Całe 
grono przyjaciół i nauczyciel pasjonat, który z 
jednej strony trzymał wszystkich w ryzach (ja 
już byłem po maturze i egzaminie na Akademię 
Medyczną, więc mnie ta dyscyplina tak nie 
dotyczyła), z drugiej strony pozwalał nam napić 
się piwa (najwyżej jedno i dyskretnie), ale przede 
wszystkim pakował nam do głowy geografię i 
historię terenów, przez które wędrowaliśmy. 
Osada Jadźwingów, parę wzgórków i wykopów, a 
przecież potrafił nam pokazać, kto tam żył i jak. 

Dotarliśmy jednego dnia pod wieczór do 
wioski, w której nie było sklepu ani żadnej 
gospody. Pan Frąckiewicz dał nam trochę 
pieniędzy i powiedział, żebyśmy posłużyli się 
wyobraźnią i skombinowali kolację. Po godzinie 
mieliśmy kosz jajek, wiaderko ziemniaków, 
ćwiartkę chleba (domowego wypieku, ta 
ćwiartka ważyła ze 4 kg i starczyła nam na 3 
dni), pół wielkiej bańki mleka, kawałek solonej 
słoniny (gospodarz mówi - mam słoninę, ale baby 
w domu nie ma, jak się dowie, to mnie zabije; 
dostał 5 zł na piwo i strach mu minął). Oprócz 
tego jabłka - papierówki, coś tam jeszcze, już nie 
pamiętam. W szkole, w której mieliśmy nocleg, 
była kuchnia: gary, naczynia. Smażyłem na 
wielkiej żeliwnej patelni tę słoninę, a na niej jajka, 
jak kto chciał - sadzone, sadzone na obie strony, 
jajecznicę, ze skwarkami, bez skwarków, do tego 
ziemniaki ze skwarkami, chleb, mleko. Jestem 
pewien, że wszyscy pamiętają ten wieczór. O 
bańkę się ludzie nie martwili, poprosili, żeby im 
oddać, dostali z powrotem pustą, wyszorowaną, 
z wielkimi podziękowaniami. 

A jakieś poważne pasje zrodzone w Złotoryi, 
które przetrwały próbę czasu?

Prawdziwe hobby zaczęło się już w średniej 
szkole. Pamiętam,  jak wróciłem z dużej 
przerwy, chłopcy w podnieceniu opowiadali o 
jakimś panu z LOK-u, który zapisywał do sekcji 
strzeleckiej. Broń mnie zawsze fascynowała, od 
dzieciństwa uwielbiałem się bawić niklowanym 
Coltem na kapiszony czy korki. Byłem okropnie 
niepocieszony, że taka wspaniała okazja 
przeleciała mi koło nosa. Nie dałem za wygraną, 
wypytałem, kiedy zaczynają się zajęcia i 
poszedłem. Spotkanie było na strzelnicy w 
parku. „Kukułka” (kto jeszcze pamięta, co to 
takiego było?) była zdewastowana i zamknięta. 
Użytkowana była tylko oś strzelecka za nią. 
Panem, który organizował sekcję, był nie kto 
inny, tylko pan Józef Zatwardnicki. Pierwsze 
spotkanie to była selekcja. Bez problemu 
dopisał mnie do listy chętnych, pokazał 
karabinek, opowiedział, jak się z nim obchodzić, 
przekazał nam podstawowe zasady zachowania 
na strzelnicy. Każdy oddał kilka serii strzałów. Na 
zakończenie dowiedzieliśmy się, kto ma szansę 
na kontynuowanie zajęć w sekcji strzeleckiej. 
Udało mi się dostać do tej grupy wybrańców. W 
końcu po kilku latach z naszej klasy zostało nas 
dwóch. Pod okiem pana Józka szlifowałem swój 
kunszt strzelecki i z każdych zawodów wracałem 
z jakimś trofeum. 

Byliśmy trzyosobową drużyną na 
Manewrach Techniczno-Obronnych ZHP, 
organizowanych w lasach koło Lublina. 
Zajęliśmy tam, o ile się 
nie mylę, IV miejsce drużynowo, ja byłem 10. 
indywidualnie. Też nieźle, jak na zawody 
ogólnokrajowe. Moja przygoda ze strzelaniem 
nie skończyła się ze zdaniem matury. 

Kontynuowałem ją podczas studiów i 
największym moim sukcesem było zdobycie 
mistrzostwa Polski Akademii Medycznych w 
kategorii indywidualnej. Hmm, myślę, że 575 
punktów na 600 możliwych to niezły wynik. 
Pasja strzelecka została mi do tej pory. Poluję, 
strzelam dla przyjemności do tarczy i mogę  
pochwalić się posiadaniem Czeskiego Mauzera 
i nowiutkiego Winchestera 30/30. Ten ostatni 
to unikat; Winchester zakończył produkcję tego 
najpopularniejszego karabinka kilka lat temu, 
jest on praktycznie niedostępny. Można go 
zobaczyć prawie w każdym Westernie. 

Czy poza strzelaniem do tarczy używa pan 
naboi ostrych na polowaniach?

Tak. Poluję na jarząbki, dzikie króliki, 
kaczki i kanadyjskie gęsi - to śrutem, a kulą 
na jelenie wirginijskie (po angielsku nazywają 
się one białoogoniaste) i łosie. Przez jakiś czas 
czatowałem na niedźwiedzia, ale żaden nie był 
na tyle pechowy, żeby mi wyleźć na strzał. Tak 
na marginesie, mięso z niedźwiedzia smakuje 
jak dzik. Dzików tu nie ma, zwierzę zdawałoby 
się toporne i odporne, ale tutejszej zimy nie 
przeżywa i próba zapuszczenia ich w lasach nie 
udała się. Typowych polskich saren też tu się nie 
uświadczy. W południowym Ontario, 
w okolicach Toronto, poluje się na dzikie indyki. 
Taki indor wagi 15-18 kg to trofeum. Niestety, 
u nas dla nich za zimno.                                                                                                                     

Minęły wakacje, dłuższe niż do tej pory 
i wyruszył pan na studia.

Dla mnie początek studiów i mieszkania 
w dużym mieście był o tyle łatwiejszy, że 
mieszkałem u babci, a na 
uczelnię, jak miałem czas, 
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to szedłem na piechotę. Sama nauka była 
szokiem. Tu widać było różnicę pomiędzy dużym 
i małym miastem. Koledzy z wrocławskich 
szkół mieli o wiele mniejszy problem z 
dostosowaniem się do nowego stylu nauki. 
Trzeba było na podstawie wykładów i ćwiczeń 
samemu zadecydować, co jest ważne do nauki, 
a co nie. Pierwszy rok był mordęgą, awans na 
drugi rok wydawał się osiągnięciem ponad 
miarę. Ze starszymi kolegami nie mieliśmy 
żadnego kontaktu. Drugi rok jest nie mniej 
intensywny niż pierwszy, studenci nie mieli 
możliwości mieszać się z innymi rocznikami, 
bo mieli zajęcia w innych budynkach, a poza 
tym mieli własne problemy. Praktycznie na 
pierwszych 3 latach brnęliśmy przez chaszcze 
wiedzy w pojedynkę. W ciągu pierwszego roku 
byłem chyba raz na dyskotece. I tak była to 
ekstrawagancja. Jak zaczęły się zajęcia kliniczne 
i pomiędzy klinikami mieliśmy wolne okienka, 
to w dobranych grupach spędzaliśmy czas, 
powtarzając co trudniejsze lub mniej zrozumiałe 
zagadnienia. 

I tak przez całe studia?
Najfajniejszy był ostatni rok. Tu już nie było 

obaw, że kogoś wyrzucą, chyba że starał się 
ponad miarę. Ale i wtedy byliśmy już stare 
konie, gotowi do rozpoczęcia odpowiedzialnej 
i fascynującej pracy, więc na głupoty wiele 
miejsca nie było. Potem na stażu okazało 
się znowu, jak wiele rzeczy uczyliśmy się 
niepotrzebnie. Wiedzieliśmy, jakie są objawy 
choroby popromiennej, a nie wiedzieliśmy, 
jak trzymać narzędzia chirurgiczne czy jak 
postępować z małymi ranami. Tego uczyłem się 
w pracy pod cierpliwym i wymagającym okiem 
starszych kolegów. A jaka jest różnica pomiędzy 
moim rocznikiem absolwentów a młodymi 
lekarzami kończącymi studia obecnie? My 
uczyliśmy się diagnozy, posługując się badaniem 
chorego, obserwacją objawów, historią choroby. 
Nie było tomografii komputerowej, USG 
raczkowało, o rezonansie magnetycznym może 
gdzieś w laboratoriach ktoś myślał. Chorego 
diagnozować trzeba było, oceniając jego stan, 
a nie analizując wydruki z przeróżnych 
maszynek. To tak na marginesie.

Po studiach pracował pan w szpitalu, 
aż do wyjazdu do Kanady. W przekonaniu 
przeciętnego Polaka Kanada to zimny kraj.

Do Kanady przyjechałem pod koniec marca. 
Wsiadając do samolotu we Frankfurcie, miałem 
na sobie lekkie spodnie i koszulę z krótkim 

rękawem. W Toronto było trochę chłodniej, w 
Thunder Bay - minus 17 stopni i zorza polarna. 
Od razu na powitanie dowiedziałem się, że 
taki mróz to praktycznie wiosna i młodzież 
już zaczyna ganiać w szortach. Specjalnie 
wyszedłem na dwór rozebrany do pasa, 
pochodziłem z dziesięć minut i nie zmarzłem. 
Niska wilgotność powietrza i brak wiatru na 
to pozwoliły. A rzeczywiście po całej zimie, jak 
temperatura skacze z -30 do -10, można spotkać 
młodzież ubraną w szorty i letnie koszulki. No 
i jak tu nie kochać takiego kraju. 
Widok z mojego okna? Zapraszam – widok na 
Śpiącego Giganta - rozpoznawczy znak Thunder 
Bay. Jest to półwysep leżący po drugiej stronie 
zatoki, naprzeciwko miasta, odległy o ok. 40 
km, a przypomina śpiącego olbrzyma. Legenda 
indiańska głosi, że to Nanna Bijou, Duch Wielkiej, 
Głębokiej Wody (Jezioro Górne), zamieniony w 
skałę za zdradzenie białym ludziom pokładów 
srebra. Mój dom też ma swoją historię - jakiś 
czas temu, podczas remontu pokoju na parterze, 
znaleźliśmy w ścianie rachunek za przywóz 
cegieł, z 1909 r.

Jak się żyje wśród Polaków na obczyźnie?
Polonia w Thunder Bay jest spora, więc 

obracamy się w środowisku Polaków, ale 
przecież nie da się odizolować od ludzi innych 
narodowości. Pod tym względem jest to kraj 
niesamowity. W jednym miejscu można spotkać 
przedstawicieli wielu narodowości. Na przykład 
kilka lat temu, jadąc metrem w Toronto, liczyłem 
współpasażerów i na ok. 35 osób każdy był innej 
nacji. I stoją obok siebie, zagadują, uśmiechają 
się czy żartują. Takie rzeczy rzucają się w oczy 
i zostawiają wrażenie. Przede wszystkim ludzie 
są pogodni. Nie dyskutują o polityce. Na jednym 
party można spotkać sympatyków różnych 
poglądów i nikt się nie kłóci, bo nie będą sobie 
psuli zabawy sporami. Wchodząc do sklepu, 
nikt się nie kłania na głos, ale ludzie są dla siebie 
uprzejmi, przede wszystkim się uśmiechają. Kto 
widział gdzieś kasjerkę w sklepie śmiejącą się 
na głos, bo klient opowiada jej dowcip? I ona 
nie przerywa pracy, jej szef nie gania dookoła 
wściekły, że inni czekają. Nikt nie czeka dłużej, 
a wszystkim jest przyjemniej. Na spacerze czy, 
nie daj Boże, na polowaniu albo na rybach, 
ludzie nie potrafią się minąć, żeby nie stanąć 
i nie porozmawiać. O pogodzie, o czystym 
powietrzu, o tym czy ryby biorą albo nie, każdy 
pretekst jest dobry. Taka Kanada urzekła mnie 
od samego początku. Do tego klimat.

Świat wspomnień jest trochę wirtualny, 
a teraźniejszość się dzieje. Szarość dnia 
codziennego przeplatają uroczystości i święta. 
Jak spędzacie święta? 

Według mnie pielęgnowanie tradycji jest 
ważne i potrzebne, i staram się to robić w miarę 
możliwości. Czasami nie jest to takie łatwe. Na 
przykład przestałem robić kutię, bo nikt nie jadł. 
Oczywiście ja opowiadam, co to, dlaczego, skąd 
i po co, a potem towarzystwo stwierdza, że nie 
będą tego jedli. Święta to czas wybaczania, więc 
trzeba zacisnąć zęby i przecierpieć. Oczywiście 
święta obchodzimy tak, jak w Polsce. To znaczy 
tradycyjna pasterka w polskim kościele, 
tradycyjne potrawy w domu, ale czasami trzeba 
się dostosować do rzeczywistości. Polskie 
tradycje w Kanadzie pielęgnujemy w miarę 
możliwości. To znaczy, że na przykład na wigilię 
opłatek jest, bo mamy dwa polskie kościoły, ale 
karpia nie ma, bo się go nie da kupić. Zamiast 
tego karpia, łosoś albo jakaś inna dostępna ryba. 
Jest sklep, w którym przed Bożym Narodzeniem 
pojawiają się karpie, dzikie, zalatujące mułem, 
lepiej się przerzucić na coś, co jest smaczniejsze. 

Naturalnie, mając przyjaciół innych 
narodowości, bierzemy udział w ich tradycjach, 
oni w naszych. No, może na flaki trudno nie-
Polaka namówić, ale bigos czy żurek albo barszcz 
to przebój. A pierogi wytwarzane są wszędzie 
i można je kupić w każdej polskiej organizacji, 
kościele, sklepie.

Za chwilę Wielkanoc. Jak święta przebiegają 
u was?

Wielkanoc obchodzimy po polsku. Żona 
wychowana w polskiej tradycji, bo rodzice 
są  Polakami, więc z tym nie ma problemu. 
Oczywiście obchody Wielkiego Tygodnia w 
polskim kościele są celebrowane tradycyjnie 
po polsku, w Wielką Sobotę święcenie jajek, w 
Niedzielę Rezurekcja. Poniedziałek niestety nie 
jest wolny od pracy, więc nastrój świąteczny 
wtedy mija. U nas królują żurek i biała kiełbasa, 
do tego pieczona szynka, makowiec, sernik, 
mazurek. Wielki Piątek i Wielka Niedziela są 
wolne, ale  poniedziałek już jest roboczy. No, 
może i dobrze, bo jakbym w Śmigus Dyngus 
zaczął latać po ulicy i polewać sąsiadów wodą, 
to pewnie skończyłoby się to w kaftanie 
bezpieczeństwa. Po świętach wraca codzienność, 
lubię to moje obecne życie .                                                                                               

Dziękuję za tę podróż „po przeszłości”.                                                                                                                       

Danuta Sosa
Zdjęcia z archiwum S. Kiragi i Z. Smolarczyka

Thunder Bay - widok na Śpiącego Olbrzyma
Fot. www.jon-nelson.com
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W 
marcu jak w garncu. Kwiecień plecień co przeplata, 
trochę zimy, trochę lata - oto najbardziej 

popularne przysłowia, kojarzące się z wiosenną aurą.  
Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu i miarą 
tych wartości, które przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, tworzą ponadczasową tradycję. Z pewnością 
tak jest, bo często wyrastają one z wielowiekowej 
obserwacji otaczającej nas rzeczywistości, z życiowego 
doświadczenia, z radości i umiejętności obcowania 
z ludźmi oraz przyrodą.  

W marcowym garncu aura przynosi nocne 
przymrozki, ale i pierwsze promienie słońca. Ciepły 
deszcz często wymieszany jest ze śniegiem i powiewem 
chłodnego wiatru. Oto kapryśna zmienność natury, 
która u progu wiosennych dni, ,,mocuje się’’ z zimowym 
uśpieniem. Wtedy ogrodnik czeka na pierwszą burzę, 
by poruszyła ona swym grzmotem  ziemię. Dzięki 
temu nasiona wrzucone w zmoczoną deszczem glebę 
zaczynają gwałtownie kiełkować. Życiodajna moc wody 
i słońca powoduje, że wiosenna przyroda wybucha 
kolorami zieleni. Cud narodzin nowego życia jest tak 
nieuchwytny, jak rozpływająca się na niebie tęcza. 

Kwietniowy ,,przekładaniec ” też  ma  swoje 
walory. Kiedy kapryśna aura uśmiecha się słońcem do 
ludzi, muskając ciepłymi promieniami po twarzach, 
to jakby  zapraszała ich do wyjścia na długi wiosenny 
spacer. Nawet kwietniowa zadymka śnieżna nie jest 
wtedy straszna, bo choć nieoczekiwanie zaskakuje ludzi 

i przyrodę, to wiosenny świat nie daje już za wygraną. 
Kwietniowy czas zachwyca radosnym śpiewem ptaków, 
które w gęstwinie zielonych listków i traw wiją gniazda, 
w oczekiwaniu na narodziny nowego życia. Ziemia zaczyna 
pachnieć rześkością, a powiew wiatru przynosi słodki 
zapach kwiecia, którym obsypują się drzewa w sadzie.  

W majowy czas kwitnienia bzu i rzepaku lubimy 
wędrować pośród kolorów i zapachów,  wsłuchując się 
w śpiew słowika i brzęczenie pszczół, które uwijają się 
przy zbiorze lepkiego pyłu potrzebnego na miód. Klekot 
bociana i rechot żab w stawie to zapis wyjątkowego 
koncertu, którym możemy się rozkoszować, wdychając 
zapach wody i tataraku. Przyroda wybucha wtedy 
najpiękniej jak potrafi i cieszy ludzkie zmysły swą 
niepowtarzalną urodą.    

Los  człowieka jest podobny do zmiennej, wiosennej 
pogody. Życie na przemian doświadcza każdego z 
nas radościami i troskami. Czasami są to wydarzenia 
przypominające zimny marcowy wiatr, który swym 
chłodem przenika ciało i myśli. Wtedy często nasze 
plany i marzenia pełzną na niczym, tak jak znikają z 
powierzchni ziemi rośliny zmrożone zimnym powiewem. 
Ciepłe promienie wiosennego słońca, świergot ptaków 
i zapach pierwszych wiosennych kwiatów - to symbole 
szczęśliwych zdarzeń. Radość rodzącego się życia zwiastuje 
nadzieję i wiarę w to, że dobro i piękno pokonają smutek 
i zło. Niech ten niecodzienny czas stanie się dla nas okazją 
do baczniejszego spojrzenia na cuda wiosennej  natury. 
W ,,zapędzonym i zapracowanym” świecie warto czasami 
wybrać się na długi spacer, by poczuć, jak bije olbrzymie 
serce przyrody. 

Markosia 

Wiosenna litania

Dzień Kobiet tak 
się zakorzenił w 

życiu wielu pań, że 
nie wyobrażają sobie 
spędzania tego dnia 
w zaciszu domowym. 
Kino Aurum, 
wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom, 
zorganizowało ten 
dzień na wzór kina 
klubowego. Zatem 
odbyły się projekcje 
dwóch filmów z przerwą 
na poczęstunek. „Pora 
na zdrady” i „Sztuka 
kochania” rozbawiły 
i podrzuciły coś do 
przemyślenia. Słodki 
pączek podlany winem 
lub szampanem 
dopełnił akcent 
uroczysty tego dnia.

Danuta Sosa

Kino
dla 

Kobiet

22.02-04.03.2017 r. Na Pucharze Świata 
w New Delhi, zawodnik Klubu Strzeleckiego 
„AGAT” Daniel Romańczyk zajął 3 miejsce 
w konkurencji karabin dowolny 60 L.
28.02.2017 r. W Bibliotece Publicznej 
w Twardocicach zorganizowany został 
konkurs plastyczny pt. „Najciekawsze 
origami”.
28.02.2017 r. w Wilkowie odbył się 
Powiatowy Konkurs Matematyczny. 
Gimnazjaliści z Pielgrzymki zdobyli tytuł 
najlepszego gimnazjum w Powiatowym 
Konkursie Matematycznym.
01.03.2017 r. w ramach obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbył się wykład dr. Tomasza 
Gałwiaczka z oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej we Wrocławiu oraz pokaz filmu 
„Wyklęty”.
05.03.2017 r. w kościele NNMP odbył się 
odczyt: „Początki kościoła Mariackiego”, 
który zapoczątkował cykl wydarzeń 
historycznych w ramach obchodów „VIII 
wieków kościoła NNMP i kościoła św. 
Mikołaja w Złotoryi. Joannici w dziejach 
Złotoryi”.
06.03.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbyło się spotkanie 
ze sportowcami, na którym Burmistrz 
Robert Pawłowski wyróżnił najlepszych 
zawodników z 11 złotoryjskich klubów 
sportowych. 
08.03.2017 r. z okazji Dnia Kobiet Kino 
Aurum zorganizowało specjalne pokazy 
filmów.
09.03.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji nasza redakcja wspólnie 
z ZKF oraz TMZZ zorganizowała uroczystą 
galę VI edycji wyborów Człowieka 
Ziemi Złotoryjskiej roku 2016, której 
towarzyszyły wystawa Złotoryjskiego 
Klubu Fotograficznego oraz wybór „Zdjęcia 
roku 2016”.
10.03.2017 r. w salach Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
i Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego oraz Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Złotoryi odbył się 
XXII Dolnośląski Konkurs Recytatorski 
„PEGAZIK”. 
11.03.2017 r. w klasztorze franciszkanów 
odbył się odczyt: „Początki kościoła św. 
Mikołaja”, w ramach obchodów „VIII 
wieków kościoła NNMP i kościoła św. 
Mikołaja w Złotoryi. Joannici w dziejach 
Złotoryi”.
13.03.2017 r. w złotoryjskim ratuszu 
zainstalowano stację do mierzenia jakości 
powietrza na terenie miasta. Wyniki 
pomiarów można śledzić na bieżąco na 
portalu miejskim.
16.03.2017 r. miały miejsce III Złotoryjskie 
Spotkanie Diabetologiczne.
18-19.03.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbył się XII Kaczawski 
Konkurs Sygnalistów Myśliwskich.
21.03.2017 r. Centrum Informacji 
Turystycznej w Złotoryi zorganizowało XVI 
Złotoryjski Rajd Turystyczny na Powitanie 
Wiosny „Marzanna”.
23.03.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbyły się eliminacje 
powiatowe 62. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego w Złotoryi.
25.03.2017 r. w klasztorze franciszkanów 
odbył się odczyt: „Kościół św. Mikołaja w 
dziejach Złotoryi”, w ramach obchodów 
„VIII wieków kościoła NNMP i kościoła św. 
Mikołaja w Złotoryi. Joannici w dziejach 
Złotoryi”.
25.03.2017 r. na Górce Mieszczańskiej w 
Złotoryi odbyła się wielka społeczna akcja 
sprzątania.

Opracował: Jarosław Jańta

Fot. Łukasz Rycąbel

Fot. Łukasz Rycąbel
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Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 

Fot. Kajetan Kukla Fot. Andrzej Cukrowski
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Fot. Jan Borawski

Fot. Anna Bobowska

Fot. Anna Bobowska Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Michał Wozowczyk

VI Gala wyboru Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 
2016 i Zdjęcia Roku 2016 odbyła się 9 marca 
2017 r. w gościnnym ZOKiR. Dwie tytułowe 
okoliczności przeplatały się podczas realizacji, tworząc 
spójne wydarzenie. Niebagatelnym spoiwem było 
to, że wśród  organizatorów gali byli przedstawiciele 
„Echa Złotoryi” i Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego 
zarazem.

Galę rozpoczęli Joanna Sosa-Misiak i Aleksander 
Borys – prezes TMZZ. Naczelna wraz z Iwoną 
Pawłowską w skrócie przypomniały poprzednie 
edycje, zasady obradowania i skład Kapituły. 
Dziesięcioletnie dokonania „Echa” w pigułce i 
charakterystyki redaktorów (opracowane przez 
Danutę Sosę) przedstawili Agnieszka Młyńczak 
i Jarosław Jańta na tle prezentacji mozaiki 
fotograficznej, skomponowanej i wyświetlanej przez 
Damiana Komadę. 

Jak co roku przeprowadzono zbiórkę pieniędzy 
na cel charytatywny, tym razem przyłączyliśmy się 
do szerokiej akcji pozyskującej środki na operację 
niewidomej od urodzenia – Marysi Soboty z 

Brochocina. Iwona Pawłowska przeprowadziła 
licytację  darowanych przedmiotów: kabrioletu z 
wikliny od Rafała Tokarza, zdjęć swojego autorstwa, 
wełnianego poncza od Aliny Chmielarskiej, 
haftowanych obrazków od Wandy Leśniak i 
Marii Gawlik, plener fotograficzny z ZKF, selfie z 
Człowiekiem Roku i tiramisu prowadzącej licytację. 
Zebrano 3 772.20 złotych. Zbiórkę przeprowadziła 
i rozliczenie przedstawiła - Anna Chrzanowska-
Wiewiórska.

Gdy zbliżyliśmy się do clou programu, Joanna 
Sosa-Misiak i Iwona Pawłowska przedstawiły 
dokonania poszczególnych nominowanych: 

Wiolety Michalczyk, Aleksandry Roś, Józefa 
Zatwardnickiego, Jolanty Zarębskiej i Barbary 
Zwierzyńskiej-Doskocz. W imieniu Kapituły 
przewodnicząca - Agnieszka Młyńczak, ogłosiła 
werdykt: CZŁOWIEKIEM ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ 
2016 została BARBARA ZWIERZYŃSKA–
DOSKOCZ.

Nominowani i laureat zostali obdarowani 
upominkami od sponsorów - materiałami 
promocyjnymi Urzędu Miasta Złotoryja, 

wydawnictwami od Villii Grety, piernikami od 
Martyny Olszowej-Durachty. Jedynie anioły-lampiony 
zamówiono odpłatnie u p. Elżbiety Telatyńskiej 
z Dobkowa (pracownia El-Art), które można było 
zakupić dzięki sponsorom: Kazimierze Tuchowskiej, 
Łukaszowi Horodyskiemu, Jarosławowi Nowakowi, 
Nadleśnictwu Złotoryja, Vilii Grecie, Danucie 
i Tadeuszowi Owczarkom, Tomaszowi Hamarze, 
Romanowi Gorzkowskiemu i Cezaremu Skale.

Była też muzyczna niespodzianka. Wokalne 
umiejętności w dwóch utworach zaprezentowała 
Wiktoria Tur – uczennica I klasy ZSO im. Jana Pawła II 
w Złotoryi. 

Spośród 85 zaprezentowanych na wystawie 
zdjęć publiczność wybrała najlepsze zdjęcia roku:
I m. ANDRZEJ CUKROWSKI, II m. ROBERT 
PAWŁOWSKI, III m. JAN BORAWSKI

Wystawę przygotowali: Leszek Leśniak, Andrzej 
Cukrowski, Anna Bobowska, Sylwiusz Godyń, Michał 
Wozowczyk i Szymon Hryniewiecki. Łącznie w 
głosowaniu wzięło udział 185 osób, wśród których na 
zakończenie rozlosowano  upominki.
W przerwie uczestnicy delektowali się wspaniałą 
wystawą, dzielili uwagami o imprezie, spotykali 
starych i poznawali nowych znajomych. W tym czasie 
serwowano kanapki i ciasteczka ofiarowane przez 
państwa Danutę i Tadeusza Owczarków.

Organizatorzy Gali serdecznie dziękują za 
przyjacielską pomoc dyrekcji i pracownikom 
ZOKiR, sponsorom, koleżeństwu za przygotowanie 
uroczystości oraz publiczności za przybycie.
GRATULUJEMY WYBRANYM I WYRÓŻNIONYM.
Szczegółów szukajcie w Echu Złotoryi (XII 2016 – II 
2017).

Danuta Sosa

VI Gala wyboru
Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 

I miejsce - zdjęcie roku

II miejsceIII miejsce

Fot. Andrzej Cukrowski Fot. Kajetan Kukla

Fot. A
ndrzej C

ukrow
ski

Fot. Michał Wozowczyk

Fot. Andrzej Cukrowski
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Świąteczne klimaty
Boże Narodzenie było zawsze wspaniałym 

czasem. Przygotowania zaczynały się we wrześniu 
wyjazdem mamy do Wrocławia na zakupy. Każda 
rodzina na farmie dostawała prezenty: kobiety - 
bieliznę pościelową i stołową, fartuchy, bieliznę 
osobistą; mężczyźni - koszule, spodnie, większym 
dzieciom dawano ubrania, a małym – zabawki. Kilka 
dni przed Bożym Narodzeniem przedpokój w domu 
nabierał świątecznego wyglądu. Z jednej strony 
była choinka ozdobiona prawdziwymi świeczkami, 
kolorowymi bombkami, lametą, kolorowymi ptakami 
na sprężynkach poruszającymi się w górę i w dół. 
Naprzeciwko były nakryte długie stoły dla każdej 
rodziny z ich prezentami i talerzami pełnymi jabłek, 
pomarańczy, orzechów i ciasteczek świątecznych. 
Osobny stół był dla zarządcy gospodarstwa i 
pracowników. Gdy tylko ściemniło się, przybywali 
ludzie z dziećmi. Dzieci ustawiały się z rodzicami przy 
choince. Śpiewaliśmy kolędę, po której ojciec czytał 
świąteczną opowieść, jedno z nas recytowało wiersz. 
Ojciec dziękował rodzinom za ich ciężką pracę, a 
po następnej kolędzie pakowali oni swoje prezenty 
do torby, ściskali dłonie i szli do swoich domów. 
Prezenty rozpakowywaliśmy po powrocie z kościoła. 
Tradycyjną potrawą na święta był karp, ale w tamtych 
latach mieliśmy w zwyczaju jeść sałatkę ziemniaczaną, 
frankfurterki (kiełbaski), ponieważ mój brat bardzo nie 
lubił ryby a ja miałam alergię. W tym dniu mieliśmy 
gęś z czerwoną kapustą. Wieczorem do herbatki były 
ciasteczka i coś podobnego do piernika zwanego 
„Honigkuchen”.

Wielkanoc była kolejnym świętem rodzinnym, ale 
pogoda nie była tak przewidywalna, jak 60 cm śniegu 
na Boże Narodzenie. Dużo częściej było bardzo zimno, 
deszczowo albo padał deszcz ze śniegiem. Jeśli tylko była 
taka możliwość, nalegaliśmy na szukanie czekoladowych 
jajeczek schowanych na zewnątrz. 
Bierzmowanie było zwykle co roku w okresie 
Wielkanocy i zbiegało się w czasie z końcem szkoły. 
W niedzielę przed bierzmowaniem był egzamin z 
katechizmu. Kandydaci siadali na krzesłach niedaleko 
ołtarza a wikary zadawał pytania w obecności wiernych. 
Bierzmowania udzielał  miejscowy ksiądz, a ponieważ 
znał nas bardzo dobrze, wybierał fragment Biblii 
odpowiedni dla każdego.

Wojna
Maj 1940 r. przyniósł złe wieści - Friedhelm został 

ranny i stracił prawe oko. Było mi bardzo przykro, a 
nie było nikogo, z kim mogłabym o tym porozmawiać. 
Podczas wakacji spędziłam kilka dni z jego matką w 
Berlinie i wtedy go spotkałam. Miał zabandażowane oko, 
ale wydawał się pogodny. To prawie złamało mi serce. 
Byłam zbyt młoda, żeby sobie z tym poradzić, ale wtedy 

myślałam, że kocham 
go jeszcze bardziej. W 
lipcu tamtego roku 
został wysłany do Belgii 
jako drugi adiutant 
króla Belgów. Wysłał 
mi stamtąd zestaw do 
manicure z czerwonej 
skóry, który przechowuję 
do dzisiaj jako pamiątkę.

Mój brat był na 
froncie zachodnim. 
Latem matka pojechała 
do Francji z Czerwonym 
Krzyżem i pomagała w 
schroniskach; tato najpierw trafił do Polski, potem 
do Francji. Jedna z moich ciotek z Berlina przyjechała, 
żeby zaopiekować się mną i domem.

Gdy kolejny raz zachorowałam na nerki musiałam 
przerywać szkołę, spędzałam ten czas w łóżku. Potem 
byłam za słaba, by dojeżdżać do szkoły na rowerze 
jak większość rówieśników. Paliwo już było towarem 
deficytowym.
Moja siostra Marlies urodziła chłopca, Gerda 

Heinricha. Jej mąż był w wojsku a ona musiała 
zarządzać dużym gospodarstwem. 

Chciałam dołączyć do Czerwonego Krzyża i 
pracować w szpitalu dla wojskowych, ale musiałam 
najpierw skończyć 18 lat. Zdecydowałam się podjąć 
pracę jako wolontariuszka przy pracach rolnych i 
jednocześnie jako opiekunka do dzieci. Przeniosłam 
się do rodziny znajomych mojej mamy - z szóstką 
dzieci poniżej dziesiątego roku życia. Zapowiadało 
się, że będę dobrze traktowana, ale okazało się, że 
musiałam zamieszkać w zimnym pokoju, a czwórka 
dzieci była mocno przeziębiona. Wczesnym rankiem, 
zanim rodzina wstała, musiałam wilgotnym drewnem 
rozpalić we wszystkich paleniskach, potem były 
porządki, zmywanie, gotowanie, zabawy z dziećmi, 
przetykanie toalet. Prawie w każdy wieczór rodzice 
wychodzili a ja zostawałam z krzyczącymi dziećmi. 
Kiedy dopadło mnie przeziębienie, przyjechała 
mama i widząc warunki, w jakich żyję i jak jestem 
wykorzystywana, zabrała mnie do domu. 

Wiosną mieliśmy dziewczynę do pomocy w 
domu - Uschi Zimmer. Razem opiekowałyśmy się 
drobiem, kaczątkami i kurczakami. Kilka lat wcześniej 
stara cegielnia została przekształcona w fermę 
drobiu i mieliśmy około tysiąca kur.  Raz w tygodniu 
pomagałyśmy w pakowaniu jajek, które musiały być 
czyste, zważone, ostemplowane i sprawdzone pod 
względem świeżości zanim zostały spakowane do 
dużych pudełek. 

W gospodarstwie pomagałam na wiele 
sposobów. W pokoju obok biura założyłam bibliotekę 
dla ludzi, którzy dla nas pracowali i byłam zdziwiona 
i ucieszona, gdy zobaczyłam, jaka jest przydatna. 
Pomagałam też w liczeniu zarobków i uczyłam się 
księgowości. Ojca przez większość czasu nie było, a 

kiedy wracał do domu, 
jechałam zaprzęgiem 
na dworzec powitać 
go. W drodze do domu 
zdawałam relację: ile jest 
mleka, jaka zawartość 
tłuszczu, jak dużo 
kukurydzy zebrano i co 
jeszcze się wydarzyło. 
Gdy przychodził zarządca 
gospodarstwa, tato już 
wszystko wiedział.
Spędzałam również dużo 
czasu w przedszkolu, 
które powstało w 
pustym domu w 
gospodarstwie. Nigdy 

nie było nudno i miałam zorganizowaną każdą chwilę.
Większość naszej siły roboczej była starsza i 

pracowała dla ojca, zanim się urodziłam. Ale mieliśmy 
też kilku francuskich robotników przymusowych 
pracujących dla nas, z którymi ćwiczyłam mój 
francuski. Wszyscy robotnicy, którzy pracowali 
w wiosce, mieszkali w sali balowej w jednym z 
największych zajazdów pilnowani przez dwóch 
kombatantów wojskowych. Nasi więźniowie byli 

Za drzwiami pałacu - cz. II
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Marie Elisabeth i Sabine
w stroju pielęgniarki 

Marie Elisabeth w 1917 r.
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dobrymi, pełnymi zaufania ludźmi. Bywało że 
pracowali do nocy, gdy sytuacja tego wymagała.

Ten pozornie spokojny czas wypełniała troska 
o członków mojej rodziny i przyjaciół walczących na 
froncie. Późnymi nocami słuchałam muzyki i pisałam 
do nich długie listy. Czekałam na Friedhelma, który 
przyjeżdżał na czas urlopów. Inni znajomi regularnie 
przybywali z Berlina spędzać z nami czas. Mogliśmy 
zapewnić im spokojne noce, świeże powietrze i lepsze 
jedzenie, niż w miastach. Pomimo tego, że mój ojciec 
był bardzo surowy i musieliśmy żyć z wydzielonej 
porcji żywieniowej, to jednak na wsi było znacznie 
więcej możliwości posilenia się świeżymi warzywami 
i owocami. Cztery dni po wtargnięciu Rosjan mój 
szwagier Gerd został zabity. Moja biedna siostra 
– została całkiem sama i daleko od nas.  

Mama była zawsze rozczarowana swoją nie do 
końca wyedukowaną córką. Wiedziała, że nigdy nie 
lubiłam szkoły. Moim głównym celem było dołączenie 
do Czerwonego Krzyża i praca w lazarecie. Wtedy 
przedstawiono nam młodego podchorążego, który 
stacjonował w Legnicy z 51. Legionem Piechoty. 
Większość wolnego czasu spędzał z nami. Podczas 
lekcji nauki jazdy on i jego przyjaciele wpadali do nas 
na drugie śniadanie lub popołudniową herbatkę. 
Jednym z jego przyjaciół był Gero von Manstein, 
którego ojcem był Marszałek Polowy von Manstein, 
komendant 18. Dywizji Śląska. Mieszkali w Legnicy. 
Nasi rodzice znali się, a dla mnie ważne było, że pani 
von Manstein zarządzała Czerwonym Krzyżem na 
Śląsku.

Duże zmiany nastąpiły wraz z nadejściem 1942 r. 
Mama zdecydowała, że powinnam pójść do szkoły 
w Dreźnie, żeby nabrać szlifu. Wyjazd poprzedziła 
wiadomość o ślubie Friedhelma, o czym napisał w 
długim liście. Mama była zawiedziona, zła i smutna; 
próbowała zakazać mi kontaktów z nim, ale ta 
przyjaźń była dla mnie zbyt cenna. Miałam nadzieję 
zaprzyjaźnić się również z jego żoną, co z czasem 
nastąpiło. 

Przed moim wyjazdem z domu przyjechał spod 
Stalingradu brat Jürgen. Miał żółtaczkę, oddałam mu 
swój ogrzewany pokój. Łatwo budził się z powodu 
swoich wojennych doświadczeń i dzięki temu którejś 
nocy usłyszał ciche wołanie mamy – to był atak serca. 
Ktoś zadzwonił do lekarza, a ktoś inny zaparzył bardzo 
mocną kawę, którą przezornie trzymaliśmy na taką 
sytuację. Kiedy dotarł  doktor Herger, zażegnaliśmy 
już bezpośrednie niebezpieczeństwo. Mama długo 
dochodziła do siebie, ale po trzech tygodniach 
musiałam pożegnać się z rodziną i 14 kwietnia 1942 
r. ruszyłam do Drezna. Ojciec pojechał ze mną i na 
jedną noc zatrzymaliśmy się w hotelu. Po raz pierwszy 
wyjechałam tylko z tatą i czułam się bardzo dorosła. 
W szpitalu odwiedziliśmy mojego kuzyna Dietera. 
Wieczorem poszliśmy obejrzeć komedię. Następnego 
ranka tata zabrał mnie do “Immen Heim”, ale 
powiedziano nam, że nie mogę zameldować się 
wcześniej, niż późnym popołudniem. Co za ulga! 
Dzięki temu ojciec mógł oprowadzić mnie trochę po 
Dreźnie, zjedliśmy razem lunch, poszliśmy do kina. 
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Wieczorem pożegnaliśmy się przed bramą mojego 
nowego miejsca zamieszkania.
Okazało się, że po raz pierwszy znalazłam się w 
miejscu, w którym poczułam się jak w klatce - bez 
możliwości swobodnego opuszczania budynku 
zamykanego na klucz. Żadnych zwierząt – tylko ludzie, 
których nie znałam. Niedaleko szkoły znajdowało się 
zoo, w nocnej ciszy słyszałam odgłosy zwierząt. 
Z czasem oswoiłam się z tą „niewolą”. 
Właścicielką i dyrektorką szkoły była Ida Holten 
z Danii. Miała dla mnie sporo cierpliwości, ale 
twierdziła, że nigdy nie nauczę się angielskiego. 
Z radością donoszę - po wielu latach – że jednak 
opanowałam ten język! Nasz dzień zaczynał się o 7.30 
– śniadaniem, ścieleniem łóżek i sprzątaniem łazienek, 
kwadransem w ogrodzie. O 9.00 zaczynałyśmy 
lekcje. Głównymi przedmiotami były: języki (dla mnie 
angielski), sztuka, historia sztuki, historia. Część z nas 
chodziła na zajęcia z tenisa, część na gimnastykę. 
Uczyłyśmy się też gotować, ale przy ograniczonych 
racjach żywnościowych i nieprzykładającym się do 
przedmiotu nauczycielu, niewiele miałyśmy z tego 
korzyści.

Wieczorami wychodziłyśmy do opery lub teatru. 
Jak ja kochałam te wieczory. W tamtym czasie 
dyrygentem w operze był Karl Boehm, a główną 
wokalistką - Elisabeth Schwartskopf. Każdy, kto kocha 
muzykę, zdaje sobie sprawę, z jaką ucztą duchową 
miałyśmy do czynienia. Były też wycieczki, w tym do 
Miśnieńskiej Fabryki Porcelany, pogaduszki nad Łabą, 
wyjścia do muzeów, zoo, na zwiedzanie miasta. Od 
czasu do czasu miałyśmy wychodne - odwiedzałam 
wtedy mojego kuzyna, Dietera, który ciągle 
przebywał w szpitalu.

W pokoju mieszkałyśmy w czwórkę, jedna z nas 
była osiemnastoletnią mężatką. Spędziła z nami 3 
miesiące, podczas gdy jej mąż był na morzu. Dwie 
pozostałe, tak jak ja, pochodziły ze wsi i dobrze 
się dogadywałyśmy. Życie w mieście wiązało się z 
ograniczonymi racjami żywnościowymi, i często 
bywałyśmy głodne. Dlatego paczki z domu były mile 
widziane i najczęściej dzieliłyśmy się ich zawartością. 
Któregoś razu dostałam paczkę z pieczonymi 
gołębiami, ktoś inny miał ciasto, a Hanna - mężatka, 
butelkę koniaku od męża. Urządziłyśmy ucztę, którą 
skończyłyśmy odrobinę wstawione. Po jakimś czasie 
dziewczyny rozjechały się i zamieszkałam z Hanną 
Langerfeldt z Hanoveru.

7 maja powiedziano mi, że stan zdrowia mamy 
uległ pogorszeniu i od 3 dni przebywa w prywatnej 
klinice w Legnicy. Nie mogłam opuścić Drezna, 
pozostawał nam tylko kontakt telefoniczny. 
14 maja 1942 r. otrzymałam list od mojego brata z 
informacją o jego zaręczynach z niedawno poznaną 
Gerdą. Po chorobie Jürgen musiał wrócić do jednostki, 
więc zdecydowali, że pobiorą się jak najszybciej. 
Cieszyłam się jego szczęściem, ale obawiałam się, 
jak to może wpłynąć na nasze relacje – uwielbiałam 
brata. Mama powiedziała kiedyś: “Kiedy szukam 
jednego, mam pewność, że znajdę oboje”. Ślubu 
odbył się w Phalomitz, w rodzinnej miejscowości 

Gerdy. Po raz pierwszy miałam na sobie długą 
suknię. Jurgen i Gerda odwiedzili mamę i udali się na 
krótki miesiąc miodowy. Z upływem czasu z Gerdą 
zbudowałyśmy siostrzane relacje.

Podczas wakacji letnich mogłam zająć się mamą. 
Miewaliśmy gości z wielkich miast, moi przyjaciele też 
do mnie zaglądali. Dwa tygodnie spędziłam z Marlies 
w Abbensen i po drodze, jak zwykle, zatrzymaliśmy 
się w Berlinie. Przez całe moje dzieciństwo tylko raz 
spędziłam wakacje nad morzem – moja ciocia Hille z 
Berlina zabrała mnie, razem ze swoją córką Helgą, do 
Kołobrzegu.

Po osiemnastych urodzinach złożyłam 
podanie do Czerwonego Krzyża i w lutym 1943 r. 
rozpoczęłam kurs w Lubinie. Wiele osób z mojej 
szkoły już wstąpiło do armii lub miało taki zamiar. 
Kurs był intensywny i pracowaliśmy ciężko, cieszyłam 
się każdą minutą. Ze względu na wojnę kurs był 
krótszy i wkrótce zostaliśmy wysłani na praktyki – ja 
trafiłam na trzy i pół miesiąca do Wojcieszowa. 
Wcześniej był to mały wiejski szpital należący do 
Kopalni Bazaltu, której właścicielami byli przyjaciele 
moich rodziców. Siostry przełożona i oddziałowa 
były diakonisami (protestanckie zakonnice), była 
też siostra Czerwonego Krzyża, która pracowała 
jako wiejska pielęgniarka i dwie praktykantki, w 
tym ja. Zajmowałyśmy się wszystkim! Pierwszy 
dzień obfitował w wydarzenia: śmierć pacjenta, 
nagła operacja wyrostka robaczkowego, śmierć 
dziewczynki, którą przygotowywałam do operacji - 
córki jednego z naszych robotników rolnych. Operacja 
była dla mnie fascynująca; chirurg kazał stanąć mi z 
tyłu i wyjść, jeśli poczuję się źle. Ale stojąc z tyłu, nie 
widziałam, co robi, więc podeszłam bliżej. Na koniec 
musiał mnie upomnieć, że jeśli się nie cofnę, zaszyje 
mi nos! Wolne dni spędzałam, często z przyjaciółmi z 
wioski - Sigrid, Diethelm, Jürgenem v. Reaesfeldem. 
Siostra przełożona była jednocześnie kucharką, 
opiekunką teatru i administratorką, we wszystkim 
potrzebowała naszej pomocy. Zajęciem, którego 
nienawidziłam, było liczenie gazików po operacji i 
pranie materiałów jednorazowych, które zmuszeni 
byliśmy wykorzystywać wielokrotnie. Na kolację 
mieliśmy smażone ziemniaki i herbatę.

Z dobrym świadectwem, wróciłam do Lubina 
na dalsze wykłady. Podczas jednego z weekendów 
spędzonych w domu po raz kolejny oświadczył mi 
się Jürgen. Zaręczyliśmy się i wyprawiliśmy przyjęcie. 
Wakacje (1943 r.) spędziliśmy u Marlies, później on 
wrócił na front a ja do Lubina.

W Lubinie pracowałam w administracji i 
wykładałam na kursie dla nowo przyjętych. Podczas 
jednej z wizyt pani Mannstein udało mi się poprosić 
o przeniesienie i wkrótce wysłano mnie do Cieplic 
Zdroju. W miasteczku znajdowały się zamek, 
sanatorium i piękny park; lazaret był częścią lokalnego 
szpitala. Zaczęłam pracę na początku października 
1943 r. na oddziale dla ciężko 
rannych. Pierwszego dnia 
pomagałam salowemu przy 
zmienianiu opatrunków; po 
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wcześniejszych doświadczeniach tylko z przypadkami 
klinicznymi, był to prawdziwy chrzest. Nigdy 
wcześniej nie widziałam mężczyzny płaczącego z 
powodu fizycznego bólu. Potem widziałam to często. 
Szczególnie zapamiętałam jeden przypadek - ramię 
chłopaka wyglądało jak kawałek surowego mięsa, 
stałam przy jego łóżku, trzymałam go za rękę, a on z 
całej siły ją ściskał. Poczułam się źle, ale wytrzymałam 
i nie okazałam słabości. Po wszystkim musiałam 
odreagować, ale nigdy więcej nie miewałam trudnych 
momentów.

Z czasem przeniesiono mnie na inny oddział, 
pomagałam też na sąsiednim oddziale dla oficerów. 
Gdy szłam przedstawić się siostrze oddziałowej, 
zagadnął mnie młody, wysoki blondyn w pasiastej 
piżamie – “A! Nasza nowa pielęgniarka – może 
podpowiesz mi, co ciekawego można robić w tym 
mieście?” Oczywistym było, że zamierzał wyjść i 
miał przepustkę. Odpowiedziałam, że zapewne 
jest lepiej poinformowany niż ja. Zasugerował, że 
moglibyśmy pójść gdzieś razem, gdy będę miała 
wolne popołudnie, ale odpowiedziałam, że to 
niemożliwe. Tego samego dnia byłam już umówiona 
z żołnierzem, który załatwiał bilety. Młody oficer 
był zdeterminowany i wziął od niego bilet dla mnie. 
Czekał przed kinem i... bawiłam się doskonale. Był 
bardzo zabawny i miły, nazywał się Hans Schabel. 
Tamtego wieczoru poszliśmy na długi spacer po parku 
i powiedziałam mu, że jestem zaręczona. Zaśmiał 
się tylko i odparł: „Niech wygra lepszy”. Dość szybko 
zerwałam zaręczyny – zakochałam się w Hansie. 
Zraniłam Jürgena, ale wiedziałam, że postąpiłam 
słusznie. Pobyt w Cieplicach zaliczam do szczęśliwych 
nie tylko z powodu Hansa, ale również dlatego, 
że kochałam swoją pracę i miałam dobre relacje z 
siostrami oddziałowymi. Cierpieliśmy na niedobór 
personelu, pracowaliśmy długo, ale pacjenci w lepszej 
kondycji pomagali przy obsłudze innych chorych.
Wkrótce Hans został wypisany i pojechał do domu, 
żeby wrócić do zdrowia. Był ze mną w domu i moi 
rodzice polubili go. W Boże Narodzenie zgłosiłam 
się na ochotnika dobrowolnie, żeby zostać z “moimi 
chłopcami”. Mama była z tego powodu wściekła, 
ale Sylwestra spędziłam już w domu. Był to czas 
przyjęć, papierowych łańcuchów i fajerwerków. 
Jedną z rzeczy, które zwykle robiliśmy o północy, 
było lanie ołowiu. Kupowało się ołów w kształcie 
małych owoców lub orzechów, topiło i wylewało 
się do miski z zimną wodą. Cała zabawa polegała na 
odczytywaniu przyszłości z powstałych kształtów.

W czasie mojego pobytu w Cieplicach Hans 
zatrzymał się w drodze na front na kilka dni w małym 
hotelu. Byliśmy wtedy pewni, że się pobierzemy. 

Po Nowym Roku przeniesiono mnie do lazaretu 
w Chojnowie, w którym desperacko potrzebowali 
rąk do pracy. Jeszcze w Cieplicach czułam się źle, ale 
w Chojnowie zdiagnozowano u mnie dur. Przyjechała 
mama, przeniosła mnie do prywatnej kliniki należącej 
do znajomego lekarza. Myślę, że miałam anginę! 
Mięśnie serca zostały zaatakowane, nie mogłam 
pokonywać długich odległości, ledwo chodziłam po 
schodach. Ze względu na ryzyko krwotoku usunięto 
mi migdałki; po zabiegu szybko wróciłam do zdrowia. 
Choroba zniszczyła mi włosy - nigdy nie odzyskały już 

swojej objętości.
Powiedziałam rodzicom o Hansie i naszych 

planach związanych z małżeństwem. Przeżyłam 
szok, gdy ojciec wezwał mnie do swojego pokoju 
i oświadczył mi, że nigdy nie da mi zgody na 
poślubienie katolika, a jeśli sprzeciwię mu się, zostanę 
wydziedziczona! Hans i ja rozmawialiśmy o tych 
trudnościach, ale w pełni się ze sobą zgadzaliśmy. 
Hans pochodził z rodziny, w której on i jego ojciec 
przynależeli do kościoła katolickiego, ale jego matka 
i siostra były protestantkami. Byłam załamana 
postawą ojca, nie miałam jednak siły, żeby się z 
nim kłócić, poza tym z ojcem się nie dyskutuje. 
Gdy przebywałam w szpitalu, Hans przyjechał w 
odwiedziny i musiałam przekazać mu te wieści. 
Znowu był w drodze na front. Błagałam go, żeby 
pokazał moim rodzicom, że nasza miłość jest trwała, 
uciekając się do starego zwyczaju niepisania do siebie 
przez rok w nadziei, że moi rodzice zmienią zdanie, 
a jeśli nie, wtedy się im przeciwstawimy. Po jego 
wyjściu bardzo płakałam. Nie wiedziałam, że już nigdy 
więcej go nie zobaczę.

Gdy wyzdrowiałam, okazało się, że szpital w 
Chojnowie zatrudnił już nową pielęgniarkę, 
a ja zostałam wysłana do Złotoryi. Złotoryja była 
siedzibą naszego okręgu. Szpital znajdował się w 
starej szkole, pracy było bardzo dużo. W połowie 
sierpnia zostałam przeniesiona do Gryfowa Śląskiego, 
gdzie lazaret znajdował się w starym sanatorium. 
Niektóre z pielęgniarek zostały zakwaterowane w 
sąsiednim majątku. Pracowałyśmy bardzo ciężko, 
ale kochałyśmy to. Nasi pacjenci przyjeżdżali do 
nas pociągami z punktów pierwszej pomocy 
znajdujących się zaraz za linią frontu. Często zdarzało 
się, że docierali do nas, gdy byłyśmy już w łóżkach, 
a to oznaczało, że musiałyśmy wstać i zacząć 
ściągać bandaże, gipsy, przemywać rany, i znowu 
bandażować i zakładać gipsy. Wyczerpane kładłyśmy 
się do łóżka pomiędzy 2-3 nad ranem, jeśli któraś z nas 
miała poranny dyżur, snu było niewiele. Pielęgniarki 
miały zakaz dźwigania noszy, ale brakowało salowych 
i pacjenci zostawali przed frontowymi drzwiami. Nie 
mogłam znieść tego widoku i pomagałam ich wnosić. 
Kiedy zostałam za to zganiona przez chirurga i oficera 
dowodzącego, pokazałam mu ten żałosny widok. 
Powiedział tylko: „Ty złap z tej strony, ja wezmę z 
drugiej.”

Jeden z naszych pacjentów, młody podporucznik 
- syn dyplomatów z Nadrenii, miał nogę w gipsie. 
Poprosił, żebym zadzwoniła do jego matki i przekazała 
jej, gdzie jest i jak się czuje. Później nalegał, żeby 
zapłacić mi za ten telefon, ale nie chciałam przyjąć 
pieniędzy. Wieczorem znalazłam pieniądze w moim 
fartuchu - prawdopodobnie zdołał włożyć je tam, 
gdy ścieliłam jego łóżko. Następnego ranka nie chciał 
przyjąć ich z powrotem i tak rozpoczęła się zabawa 
w „podrzucanie monety”. Gdy pomagałam zakładać 
mu gips, wcisnęłam monetę pod piętę, ale później 
znalazłam ją w książce, którą mu pożyczyłam. Nie 
pamiętam już wszystkich podstępów użytych w 
celu ukrycia monety, ale do dziś mam coś, w czym 
została ukryta po raz ostatni. Środek pokrowca z 
narzędziami do manicure, który mu pożyczyłam, 
miał podwójną warstwą zamszu - rozpruł ją, włożył 

do środka monetę i dokładnie wszystko zaszył. Jest 
tam do dziś i przywraca szczęśliwe wspomnienia. 
Wiele lat po wojnie usłyszałam, że zginął w wypadku 
samochodowym. 

W Gryfowie Śląskim zaprzyjaźniłam się z 
naszą panią radiolog, nazywała się Uschi Gemma. 
Zbliżały się święta Bożego Narodzenia i byłam 
bardzo przygnębiona. Tęskniłam za Hansem, nie 
pisałam do niego i miałam z tego powodu poczucie 
winy. Któregoś razu Uschi skrytykowała moje 
postępowanie, powiedziała, że chłopcy przechodzą 
przez piekło, że powinnam przestać przejmować 
się rodzicami i napisać do Hansa. Dodało mi to 
odwagi i tego wieczoru napisałam do niego list. Front 
wschodni bardzo szybko przesuwał się na zachód i 
na początku stycznia 1945 r. musieliśmy ewakuować 
wszystkich pacjentów pociągami dalej na zachód. 
My, jako oddział, zostaliśmy na miejscu i czekaliśmy 
na rozkazy. Gdy wszystko uprzątnęliśmy, nie mieliśmy 
zbyt wiele do roboty. Dotarły do mnie złe wiadomości 
z domu - mama nie miała pojęcia, gdzie jest tato. 
Pojechał do Głogówka i kontakt urwał się. Poza 
tym dom i obejście były wypełnione uchodźcami. 
Dostałam specjalną trzydniową przepustkę. Gdy 
dotarłam do domu, dowiedziałam się, że ojciec wrócił 
poprzedniego wieczoru. Trzy dni, które spędziłam 
w domu, były wypełnione pracą. Mama pakowała 
do skrzyń wszystko, co mieliśmy zabrać ze sobą. 
Kucharka ciągle gotowała zupę, którą  częstowałyśmy 
szukających u nas schronienia.

Gdy zaczęłam przygotowywać się do powrotu do 
mojej jednostki, ojciec poprosił, żebym  eskortowała 
mamę i babcię do mojej siostry. On chciał zostać 
w domu tak długo, jak to możliwe. Tato zadzwonił 
do moich przełożonych i moja przepustka została 
przedłużona do odwołania. Gdy otrzymali rozkazy, 
telefony już nie działały. Później dowiedziałam się, że 
mój oddział został wysłany do Drezna i że niektórzy 
zginęli w ataku bombowym.
 Sabine Hanbury

Tłumaczenie z języka angielskiego: 
Aleksandra Rogulska, Aleksandra Kroczak, 

Marta Włodarczyk

Jak wcześniej pisaliśmy, Sabine znalazła się 
po wojnie w Anglii. Jej siostra Marliese wyszła 
za mąż w 1939 r. za Gerda von Schwartza, który 
zginął w 1941 r. Mieszkała w Abbensen. Tam też 
dotarli po zakończeniu wojny jej rodzice: Maria 
i Gustav Reinhardt. Jej drugim mężem został w 
1947 r. Otto-Ludwig von Bar. Brat Sabine i Marlise 
- Jürgen przeżył wojnę i został przedsiębiorcą na 
zachodzie Niemiec. Te ostatnie informacje mamy 
od Profesora Christiana v. Bara, ale to już zupełnie 
inna historia… Może na kolejny artykuł? 

Wioleta Michalczyk

Mathilde i Gustav Reichardt Hol na dole pałacu w Sokołowcu, 
z prawej dzwon przywieziony z Azji

przez Gustava Reichardta 

Autorka powyższych wspomnień 
zmarła 19 marca 2017 r.
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Urodzeni w patriotycznych rodzinach, 
hołdujący ideałowi państwowca, głęboko 

religijni, wychowani na „krzepiącej serca” 
literaturze Sienkiewicza i w duchu pamięci o 
powstaniach, symbol polskiego bohaterstwa 
i patriotyzmu, pokolenie kolumbów rzucone 
przez komunistyczny reżim w historyczny 
niebyt – tak przedstawił żołnierzy powojennego 
podziemia zbrojnego dr Tomasz Gałwiaczek 
- historyk i pracownik IPN, zaproszony z 
okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych zorganizowanych przez 
ZOKiR. Prelegent chronologicznie odtworzył 
wydarzenia (zrywy powstańcze, epopeję 
Legionów Piłsudskiego), które doprowadziły 
do kontynuowania po wojnie walki o 
niepodległość. Przybliżył sylwetki znanych 
partyzantów i okoliczności ich śmierci.

Nie chcąc poddać się komunistycznemu 
dyktatowi, który - jak sądzili - jest tylko 
sytuacją przejściową, nie złożyli broni i 
pozostali w podziemiu. Rozbijali ubeckie 
posterunki i więzienia, odbijali więźniów, 
likwidowali „utrwalaczy władzy ludowej” - 
funkcjonariuszy UB, cywilnych donosicieli 
i kolaborantów, zwoływali antyrządowe 
wiece. Komunistyczna propaganda nazwała 
ich zaplutymi karłami reakcji, bandytami, 
faszystami, zdrajcami. Zorganizowała 
bezwzględną walkę z nimi, organizując zasadzki 
i obławy. Wielu ginęło podczas wymiany 
ognia; aresztowanych poddawano brutalnemu 
śledztwu, by w końcu deportować w głąb 
ZSRR, skazać na karę śmierci lub dożywocie w 
pokazowym procesie. Ci, którzy postanowili 
przeżyć, częstokroć zmuszani byli do 
współpracy, „odkupienie win” niejednokrotnie 
wiązało się z poddańczą służbą aparatowi 
władzy z gorliwością godną neofity.

Zmarłych chowano nocą w bezimiennych 
dołach i pośmiertnie hańbiono, zamieniając 
ich miejsca pochówku w śmietniska, zalewając 
wapnem lub betonem, chowając na nich 
kolejnych zmarłych (często zasłużonych dla 
budowania socjalizmu). Ich rodziny pozbawiono 
domów i pracy, objęto stałą obserwacją, 
szykanowano do końca lat 80. 

Dramat polskich bohaterów i ich rodzin 
odwzorował film „Wyklęty” Konrada 
Łęckiego, który miał swoją przedpremierę 

w złotoryjskim kinie, tuż po wykładzie dra 
Tomasza Gałwiaczka. Zgromadzona licznie 
publiczność obejrzała przejmującą historię, 
której fabułę tworzyły poskładane życiorysy 
znanych Wyklętych, w tym Józefa Franczaka 
ps. „Lalek”, ukrywającego się w lesie aż do 
1963 r. (18 lat).

Mordowanie najwierniejszych z 
wiernych władza ludowa po latach nazwała 
„wypaczeniami”, oprawców nigdy nie 
pociągnięto do odpowiedzialności, bo jak 
wiadomo – przestępczość zbiorowa nie ma 
twarzy. Współczesne sądy, rehabilitujące 
walczących w antykomunistycznym 
podziemiu, w uzasadnieniu walkę tę 
zakwalifikowały jako udział w „zbiorowej 
obronie koniecznej”. Zdarza się jednak, że 
fałszywe winy do dzisiaj powtarzane są przez 
ideologicznych spadkobierców tamtego 
systemu. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych obchodzimy od 2011 r., zawsze 1 
marca na pamiątkę dnia wykonania wyroku 
śmierci na kierownictwie IV Komendy WiN 
(1954 r.) z ppłk. Łukaszem Cieplińskim na czele. 
Do dzisiaj nie są znane miejsca pochówków 
wielu aresztowanych i przetrzymywanych w 
katowniach UB. Tylko nielicznym rodzinom 
udało się zidentyfikować groby bliskich, 
zwykle dzięki konspiracyjnym działaniom 
ówczesnych grabarzy, księży, pracowników 
więzień. O tym z kolei opowiada Małgorzata 
Szejnert w niezwykłej książce „Śród żywych 
duchów” (Wydawnictwo ZNAK, 2012), będącej 
dziennikiem  reporterskim, dokumentującym 
próbę zrekonstruowania, mimo wielu 
niewiadomych, ostatnich dni i godzin życia 
ofiar represji politycznych osadzonych 
na Mokotowie, podjętej jeszcze w roku 
1988. Książka dostępna jest w złotoryjskiej 
Bibliotece Miejskiej, wraz z innymi sześcioma 
publikacjami, upamiętniającymi bohaterstwo 
Żołnierzy Wyklętych. 

Od 2003 r. poszukiwaniem mogił, 
identyfikacją i należnym uhonorowaniem ofiar 
terroru komunistycznego zajmuje się prof. 
hab. Krzysztof Szwagrzyk – pracownik IPN, 
autor wielu publikacji odkłamujących wiedzę 
na temat Żołnierzy Wyklętych. 

Joanna Sosa-Misiak

Bohaterowie bez mogił
W 

tej rubryce przedstawiamy 
publikacje, w których los bohatera 

lub autora związał się z ziemią złotoryjską. 
Tomasz Łysiak, publicysta historyczny 
i syn znanego pisarza, przywołuje 
podzłotoryjską wieś Uniejowice, w 
wydanym w roku 2015, „Medalionie na 
pancerzu” (Wydawnictwo Prohibita). 
Książka jest zbiorem esejów historycznych 
publikowanych na łamach prawicowej 
prasy. W jednym z nich, inspirując 
się wydarzeniami z 1914 r., wykonuje 
wielki przeskok do współczesności, 
by wywołać temat „zakurzonych”, ale 
nieposprzątanych symboli minionej 
epoki. Autor wydobywa z niebytu 
zapomnianych bohaterów, konfrontując 
ich z „farbowanymi” bohaterami z 
powojennych cokołów, których nazwiska 
pojawiały się w nazwach ulic, instytucji 
państwowych i drużyn harcerskich. Takim 
ideologicznym bohaterem PRL-u był m.in. 
Karol Świerczewski, ps. „Walter”, człowiek 
o całkowicie sfałszowanym życiorysie, 
uchodzący za „wiernego syna narodu 
polskiego”. Mit obalono po 1989 r., 
a mimo to Świerczewskiego: „...czcić 
można nadal w Muzeum Armii Radzieckiej 
Michała Sabadacha w Uniejowicach na 
Dolnym Śląsku.” I dalej autor dodaje: 
„W muzeum zgromadzono pamiątki, 
mundury, elementy uzbrojenia po 
sowieckich okupantach. Nadal świętuje 
się tam Dzień Zwycięstwa i przyjmuje 
w gościnie rosyjskich wojskowych. Z 
ateistycznymi „pielgrzymkami” jeżdżą 
w to miejsce dziesiątki dawnych sług 
systemu, ormowców, milicjantów, UB-ków. 
Oni tworzą kolejną listę, wpisując się w 
księgę pamiątkową, np. <Dobrze, że na 
naszej dolnośląskiej ziemi jest muzeum 
pamiątek po Armii Radzieckiej i Ludowym 
Wojsku Polskim i że każdy Dolnoślązak 
może zapoznać się z niedawną historią (...) 
Szczere podziękowania, Iwona.>” (s. 419 
i 420)

Joanna Sosa-Misiak

Echa Złotoryi

Fot. Gazeta Złotoryjska
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Co musi stać się z człowiekiem, by pewnego dnia 
przywdział buty i ruszył przed siebie? A w tym 

wypadku musi być to silna motywacja, skoro daje siłę 
do przejścia Europy w poprzek czy choćby Polski od 
wschodu do zachodu. Jaki motyw kieruje rzeszą ludzi 
pielgrzymujących — często samotnie lub w małych 
kilkuosobowych grupach — pokonujących dziennie po 
kilkadziesiąt kilometrów, nierzadko przemierzających 
ciężką górską trasę w trudnych warunkach 
klimatycznych?

Pielgrzymowanie znane jest nie tylko w 
chrześcijaństwie, ale w wielu innych religiach — jest 
bowiem niemal tak stare, jak historia cywilizacji. Historycy 
i antropolodzy uważają je za jeden z pierwszych 
pozaekonomicznych motywów podróży. Za pierwszą 
w ścisłym znaczeniu pielgrzymkę zwykło się uważać 
wędrówkę Abrahama, protoplasty Narodu Wybranego 
z Ur do ziemi wskazanej mu przez Boga. Za pielgrzymkę 
bywa też uważane wyjście Izraelitów z Egiptu do Ziemi 
Obiecanej i ich czterdziestoletnia wędrówka przez 
pustynię. W niektórych religiach pielgrzymkę, jak 
choćby wędrówkę do Mekki w islamie, traktuje się jako 
obowiązek ciążący na każdym z wyznawców. Podobnie 
w hinduizmie, gdzie wierni wędrują wzdłuż Gangesu, 
a kąpiel w jego świętych wodach ma zapewnić zmycie 
grzechów zarówno z obecnego, jak i z poprzednich 
wcieleń. Kościołowi katolickiemu pielgrzymowanie 
towarzyszy niemal od początku. Zdarzało się, że 
swoją spontanicznością wymykało się ono spod 
kontroli duchownych, powodując, że odnosili się doń 
z dużą rezerwą, by nie powiedzieć, że stawali mu się 
przeciwni. Działo się to zwłaszcza w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa, kiedy to duchowni obawiali się o 
przenikanie do kościoła praktyk hebrajskich i pogańskich. 
Niemniej to właśnie w tamtym okresie zrodziły się 
zwyczaje nawiedzania grobów męczenników, a później 
również miejsc przechowywania relikwii, dając zalążek 
tradycji pielgrzymkowej. Zwyczaje te wkrótce się rozrosły, 
zwłaszcza na północy Europy, w krajach słowiańskich 

i Rosji, gdzie zrodziły się tradycje pielgrzymowania do 
miejsc kultu niekoniecznie z powodu relikwii, ale obrazów 
przedstawiających świętych bądź Dziewicę Maryję. W IV 
wieku naszej ery bizantyjski cesarz Konstantyn wraz ze 
swoją matką Heleną zapoczątkowali kult Krzyża Świętego. 
To wówczas wzniesiono wiele nowych kościołów 
w ważnych dla chrześcijan miejscach, jak chociażby 
betlejemską Grotę Narodzenia czy Bazylikę Grobu 
Pańskiego. Obiekty te spowodowały ruch pielgrzymkowy 
do Ziemi Świętej, a w XI wieku stały się celem wypraw 
krzyżowych. W owym czasie drugie miejsce w kolejności, 
jeśli chodzi o najczęstszy cel wypraw, zajmował Rzym, 
gdzie celem były groby Apostołów. Kiedy Jerozolima 
powoli traciła na znaczeniu z powodu rozlicznych 
najazdów Persów, a Rzym — Longobardów, pielgrzymi 
kierowali się ku bezpieczniejszym miejscom, jak chociażby 
Jasna Góra. Do wyprawy skłonić mogła chęć uzdrowienia 
czy uzyskania odpuszczenia kary za grzechy. Często 
wyruszano w podróż, by spełnić przyrzeczenie złożone 
w trudnym momencie życia. W świetle dawnego 
sądownictwa odbycie pielgrzymki było równoznaczne 
z odbyciem pokuty i kary za popełnione przestępstwo 
— morderstwo, podpalenie, wykroczenie przeciw 
władzy. Od XIII w. Inkwizycja nakazała pielgrzymowanie 
jako pokutę za grzech herezji. Oprócz służenia na 
Chwałę Boską pielgrzymi, często ciekawi świata, 
traktowali wyprawę jako formę turystyki i poszukiwania 
przygód. Rycerze odbywający pielgrzymkę mieli szansę 
zaciągnąć się na służbę w którymś z odległych dworów 
odwiedzanych w czasie pielgrzymki. W XIV w. pojawił się 
zwyczaj odbywania pielgrzymki w intencji osoby zmarłej 
przez „zawodowych” pielgrzymów. Często w zastępstwie 
osoby ślubującej odbycie pielgrzymki, ze względu na 
zły stan zdrowia, pielgrzymkę odbywali krewni. Było to 
traktowane jako sprawa honorowa. Pielgrzymki miały 
też znaczenie dla rozwoju kultury i sztuki, ponieważ 
następowało przenikanie się kultur, co powodowało 
rozpowszechnianie nowinek z zakresu sztuki, techniki i 
zwyczajów.

Od czasów najdawniejszych, aż po nam współczesne, 
pielgrzymki miały być manifestacją wiary w szczególnie 
trudnych momentach historycznych, a zwłaszcza w 
okresach uciskania Kościoła. W XV w. pojawiły się 
granice państwowe i zmniejszył się ruch pielgrzymkowy. 
Znaczenia nabrały wówczas lokalne ośrodki kultu, 
do których podróż nie była tak droga i czasochłonna. 
Pielgrzymki do Jerozolimy, Rzymu i Composteli nigdy 
jednak nie zanikły, a ich nasilenie obserwuje się zwłaszcza 
w Roku Jubileuszowym, ogłaszanym przez Kościół co 25 
lat. Celem pielgrzymów wędrujących szlakiem Camino 
de Santiago, jest katedra św. Jakuba Większego, Apostoła 
w Santiago de Compostela, mieście położonym w Galicji 
(północno-zachodnia część Hiszpanii). W katedrze tej 
bowiem ma się znajdować grób świętego. Życie tego 
apostoła, jak wielu mu współczesnych, znane jest nam 
bardziej z legend, niż z wiarygodnych przekazów. Wedle 
jednej z nich św. Jakub Starszy (Większy), jako jeden z 
dwunastu uczniów Chrystusa, do tego jeden z trzech 
najbliższych, głosił ewangelię na Półwyspie Iberyjskim, 
skąd po jakimś czasie wrócił do Ziemi Świętej, by objąć 
biskupstwo Jerozolimy. Ten powrót nie okazał się dla 
niego szczęśliwy, ponieważ w roku 44 został ścięty przez 
Heroda Agryppę. Jego ciało zostało wysłane łodzią do 
hiszpańskiej Galicji i złożone w grobie. Miejsce ukrycia 
doczesnych szczątków św. Jakuba według legendy 
odkryto dzięki gwiezdnym konstelacjom. Dlatego miejsce 
to nazwano Campus Stellae — Pole Gwiazd. Święty 
Jakub przedstawiany jest zazwyczaj w stroju pielgrzyma z 
licznymi atrybutami — laska pielgrzyma, torba podróżna, 
tykwa na wodę i różaniec. Jednak symbolem najbardziej 
charakterystycznym dla św. Jakuba – rybaka, jest 
muszla. Podobno święty dał spragnionemu pątnikowi 
wystawionemu na pokusy złego napić się wody z muszli, 
która odtąd stała się jego symbolem. Dlatego też drogi 
pielgrzymkowe oznaczone są znakiem zwanym muszlą 
św. Jakuba. Przedstawia on zazwyczaj żółtą muszlę na 
niebieskim tle. Jest tak charakterystyczny, że trudno 
go przeoczyć, mimo że każda trasa ma swój własny, 
nieznacznie różniący się od innych. 

Santiago de Compostela uważa się za trzecie co 
do wielkości (po Rzymie i Jerozolimie) miejsce kultu 
świata chrześcijańskiego. Sama katedra to jeden z 
najważniejszych zabytków romańskich nie tylko w 
Hiszpanii, ale w Europie. Budowana przez wieki od 
zalążka, którym była kaplica z roku 813, dzisiejszy 
kształt zawdzięcza budowie kościoła katedralnego, 
którą rozpoczęto w roku 1075. Od roku 1982, kiedy to 
Jan Paweł II wygłosił tzw. Akt Europejski, nawołujący 
do duchowego odrodzenia wokół idei Camino de 
Santiago, odbudowywane są i rozwijane również 
polskie szlaki jakubowe. Łącząc się z trasami w innych 
krajach, prowadzą pielgrzymów do katedry w Santiago. 
Ponieważ nie każdy ma możliwość przejścia całego szlaku, 
wielu pielgrzymów nie planuje końca swej wyprawy 
w Hiszpanii, ograniczając swoją drogę do fragmentu 
znajdującego się w danym kraju.

Droga jest celem

Przemek Śliwiński i Kamil Winiarski

Dariusz Brosing

W katedrze w Santiago de Compostela
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W Polsce znajduje się wiodąca z Góry św. Anny 
do Zgorzelca droga zwana Drogą Dolnośląską (na 
której leży Złotoryja). Warto dodać, że droga ta posiada 
też liczne fragmenty w Małopolsce. Ponadto istnieje 
Droga Wielkopolska, wiodąca przez Gniezno i Głogów; 
Droga Lubuska z Murowanej Gośliny do Słubic; 
Droga Pomorska ze Szczecina do Słubic; oraz na razie 
najdłuższa, tzw. Droga Polska wiodąca z Olsztyna, przez 
Toruń, również do Słubic. W Europie do najbardziej 
znanych szlaków jakubowych należą francuski Chemin 
du piémont pyrénéen, liczący około 525 km: z Narbonne, 
przez Lourdes, do Saint-Jean-Pied-de-Port. Hiszpańskie 
trasy to m.in. najpopularniejsza i najlepiej rozwinięta, 
licząca około 800 km — z francuskiego Saint-Jean-Pied-
de-Port lub hiszpańskiego Roscenvalles do Santiago de 
Compostela; Via de la Plata mierząca 676 km z Sevilli do 
Santiago; a także portugalska Camino Portuguese — 
bodaj najdłuższa, bo 1050-kilometrowa trasa z Lagos do 
Santiago.

Droga Świętego Jakuba w 1993 roku wpisana 
została na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Rada 
Europy uznała Drogę św. Jakuba za ważną dla kultury 
kontynentu z uwagi na swój charakter historyczny, 
religijny i turystyczny. Wiele organizacji zajmuje się 
kultywowaniem tradycji związanych z pielgrzymką do 
grobu św. Jakuba oraz praktycznymi poradami i pomocą 
samym pielgrzymującym. Camino to przede wszystkim 
szlak pątniczy, choć wędrują nim również ludzie 
niewierzący i innych wyznań, szukający odpowiedzi na 
pytania.

W Polsce pierwotna droga prowadząca do 
Santiago bierze swój początek w Jakubowie, gdzie 
przechowywane są relikwie św. Jakuba. Powstało 
tam również jedno z pierwszych Bractw Jakubowych 

w Polsce. Bractwo posiada własny sztandar i stroje; 
powstało w celu ożywiania idei pielgrzymowania do 
Santiago, szerzenia kultu św. Jakuba, a także sprawowania 
opieki nad szlakami oraz pielgrzymami wędrującymi 
do Camino. Pielgrzymi, którzy trafiają do Jakubowa, 
otrzymują dar modlitwy, przewodnik na szlaku oraz 
różaniec z muszelką św. Jakuba. Pielgrzymi legitymują 
się credencial, czyli tzw. „paszportem pielgrzyma”. 
Na podstawie pieczątek, które pielgrzymi przybijają 
w miejscach odwiedzanych na szlaku w Santiago de 
Compostela, można otrzymać Compostelkę — napisany 
po łacinie certyfikat przejścia szlaku. Compostelki 
można otrzymać po przebyciu 100 km pieszo, 200 km 
rowerem, lub konno Drogi św. Jakuba. Po dojściu do 
Santiago de Compostela pielgrzymi udają się do biura 
przy katedrze. Tam są ewidencjonowani, a następnie 
na mszy wyczytywana jest informacja, kto przyszedł i 
z jakiego kraju. Zwyczajowo też pielgrzymi przechodzą 
przez Święte Drzwi, znajdujące się w bazylice, które 
są symbolem — znakiem przejścia w nowe życie, 
zapoczątkowane łaską przebaczania grzechów. Część 
pielgrzymów zmierza do Histerii i Muxii, nazywanych 
„końcem świata”. Według tradycji po dotarciu do plaży 
Oceanu Atlantyckiego pielgrzymi palą swoje ubrania, w 
których przemierzali szlak.

Od kilku lat pielgrzymi odwiedzają Złotoryję, 
przez którą przebiega jedna z odnóg szlaku. Szukają 
zakwaterowania i informacji, a znajdują życzliwych ludzi i 
przyjaźnie. Bo taka jest specyfika tego szlaku. Pielgrzymi 
Jakubowi to niezwyczajna grupa ludzi, nikt ich nie 
zmusza do podjęcia wysiłku. Idą, bo czują taką potrzebę, 
idą sami z sobą i Bogiem. Bo droga — Camino to czas 

na przemyślenie swojego życia, problemów i wyborów. 
Camino to też ludzie, których się spotyka na swojej drodze. 
Leszek Budrewicz, propagator drogi św. Jakuba, napisał 
kiedyś: „Po przejściu Camino umiera stary człowiek i rodzi 
się nowy”. Inni pielgrzymi dodają jeszcze, że droga wyzwala, 
a św. Jakub dodaje sił. Mawia się też, że tu rodzi się pytanie, 
kim jesteś. Pielgrzymka jest ogromnym wyzwaniem — nie 
tylko fizycznym, ale i duchowym. Ludzie dojrzewają latami 
do pokonania tej trasy. Ważne jest dobre przygotowanie 
fizyczne, ale niezbędne są też dobre intencje, pragnienia, 
podjęcie próby pokonania własnych słabości. Camino 
kształtuje człowieka. Dlatego, tak jak powiedział Pan 
Dariusz Brosing, jeden z pielgrzymów, który zatrzymał się w 
Złotoryi — nie da się przejść tej trasy bez intencji. Trzeba iść 
z silną motywacją, bo inaczej człowiek nie da rady. Z trudem 
można sobie wyobrazić, jak wygląda taka pielgrzymka. 
Nie jest to zorganizowany wyjazd, nie ma przewodnika 
duchowego, trasę pokonuje się pieszo, ale można też 
przejechać ją na rowerze czy konno. Długość trasy do 
Santiago de Compostela, około 4000 km, to ogromne 
wyzwanie. Nie wszyscy mają czas i siły, by pokonać tak 
daleką drogę. Przejście jej zajmuje w zależności od miejsca, 
z którego się wyrusza, 3–4 miesiące. Większość dzieli trasę 
na odcinki i pokonuje ją nawet przez kilka lat. W Polsce są 
drogi św. Jakuba, które umożliwiają pielgrzymom choćby 
częściowo przeżyć to, czego doświadczają pielgrzymujący 
do Santiago. Jest „krew, pot i łzy”, często po całodziennej 
wędrówce, pojawiają się bolesne pęcherze, poranione 
stopy, kontuzje, odparzone od ciężkiego plecaka ramiona i 
zmęczenie, często osłabiony organizm reaguje chorobami. 
Pielgrzymi pomagają sobie wzajemnie. Mimo różnic 
kulturowych, wyznaniowych, barier językowych, nawiązują 
znajomości i przyjaźnie. Pielgrzymi wszędzie przyjmowani są 
serdecznie — sami mówią, że droga wciąga.

Pielgrzymi przechodzący przez Złotoryję podbijają 
pieczątki w paszporcie pielgrzyma, szukają noclegu. Czasem 
zwiedzają miasto. Są w różnym wieku, różnej płci, pokonują 
różne odcinki. Często odwiedzają Centrum Informacji 
Turystycznej w Złotoryi, gdzie szukają informacji i pomocy. 
Jedną z takich osób była Pani Magdalena Latoszek z Urzutu. 
Wędrowała samotnie, pieszo, z dużym plecakiem, przez 
trzy tygodnie z Krakowa do Zgorzelca przez Złotoryję. 
Na trasie, jak mówiła, spotykała innych pielgrzymów. 
Inną ciekawą grupą byli pasjonaci turystyki rowerowej 
z Klubu Rowerowego „Alfa Świdnik”. Uczestnicy rajdu 
wybrali się Szlakiem Św. Jakuba z Olkusza do Szklarskiej 
Poręby, po drodze zahaczając o Złotoryję. Dwukrotnie 
gościliśmy uczestników projektu Nowa Droga. Jest to 
bardzo interesujące przedsięwzięcie, realizowane przez 
stowarzyszenie POSTIS. Chodzi w nim o wsparcie młodych 
osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze. 
Jednym z etapów programu po opuszczeniu jednostki 
penitencjarnej, oprócz szkolenia podnoszącego kwalifikacje 
zawodowe i podjęcia pracy zawodowej, jest piesza 
wyprawa szlakiem św. Jakuba w towarzystwie opiekuna. 
Dotychczas w projekcie wzięły udział osoby z jednostek 
penitencjarnych w Lublinie, Rzeszowie, Olsztynie i Poznaniu. 
W latach 2013–2016 w projekcie wzięło udział 29 byłych 
więźniów. W roku 2017 wsparciem mają być objęte 
kolejne 33 osoby. Wędrówka trwa miesiąc. Odpowiednio 
przeszkolony opiekun przebywa z młodym człowiekiem 
24 godziny na dobę. Uczestnik programu nagrywa relację 
ze swojej wędrówki, którą potem oglądają inni osadzeni 
czy uczestnicy programu. Był wśród nich Kamil, który wraz 
z opiekunem Przemkiem, w ramach programu Nowej 
Drogi wyruszył z Lublina do Zgorzelca. Gdy odwiedzili nasze 
miasto, mieli już za sobą 30 dni i blisko 900 km wędrówki, 
przez Sandomierz, Kraków, Opole, Wrocław, Złotoryję.

W 2016 r. drogę przemierzyło ok. 278 000 osób, w 
tym około 4000 pielgrzymów z Polski. Liczba pielgrzymów 
wzrasta, każdego roku coraz więcej ludzi przemierza tę 
trudną drogę. Może jest to odpowiedź na komercjalizację 
świata, wytchnienie od codzienności, spotkanie z Bogiem. 
Czasem wyruszenie w drogę daje spokój duchowy, a 
czasem samotna droga, która trwa wiele godzin, daje 
czas na przemyślenia. Niezależnie od pobudek, jakimi 
kierują się pątnicy, niezależnie od tego, czy uda im się 
dotrzeć do Santiago, celem jest droga, bo najważniejsze 
rzeczy dzieją się w ludziach na trasie. Wiemy, że wśród 
wędrujących są osoby pochodzące z naszego miasta, które 
zdecydowały się przejść całą bądź fragment jednej z tras 
pielgrzymkowych. Będziemy wdzięczni za kontakt i być 
może relację.

Sylwia Dudek-Kokot
Andrzej Wojciechowski

Fot. Sylwia Dudek-Kokot
Magdalena Latoszek

Piotr Fabisiak

Przemek Śliwiński

Pielgrzymi z grupy rowerowej Alfa Świdnik
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Historia jednej fotografii

kazaniu luterańskim  (widok po przebudowie na neogotyk w pocz. XIX w.)
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W zbiorach Mariana 
Apostoluka (na obu 

fotografiach można go bez trudu rozpoznać) zachowały się bardzo 
ciekawe widoki jednej z najważniejszych ulic naszego miasta w latach 
sześćdziesiątych XX wieku. Możemy podpowiedzieć, że przed 
1945 r. zwano ją najpierw Komturstraße (czyli Komturska, w 

Ulica w budowie

18

31 października 1517 r. Marcin Luter, mnich 
augustianin, ogłosił  95 tez krytykujących 

Kościół katolicki - rozpoczęła się reformacja (ruch 
domagający się zmian w Kościele). W pierwszych 
miesiącach nie było jednak chętnych, którzy 
chcieli dołączyć do protestu. Większość przyjęła 
postawę wyczekującą. 

Pierwszym na ziemi śląskiej, który miał 
odwagę otwarcie opowiedzieć się za Lutrem 
i jego protestem, był pan na zamku w Nowym 
Kościele - Georg Zedlitz (1444-1552). Postać 
niezwykła, dożył 108 lat i był ojcem 27 dzieci oraz 
dziadkiem dla 180 wnuków. Stary Zedlitz napisał 
już w 1518 r. do Lutra: Czy jesteś tym łabędziem, 
którego nadejście przepowiedział Jan Hus? Luter 
odpowiedział: Tylko Bóg raczy wiedzieć i przysłał 
do Nowego Kościoła swojego ucznia, Melchiora 
Hoffmanna. Ten, znający doskonale okolice, 
urodzony w Złotoryj, eks - mnich augustianin, 
już we wrześniu 1518 r. dotarł do posiadłości 
Zedlitzów i wygłosił na dziedzińcu zamku 
pierwsze na Śląsku kazanie ewangelickie.

Tak błyskawiczne opowiedzenie się za 
Marcinem Lutrem i jego ruchem, próbuje się 
tłumaczyć wydarzeniami, które miały miejsce 
100 lat wcześniej. Ojciec Georga Zedlitza, 
długowieczny Sigmund Zedlitz (1398-1508), 
żył 110 lat i był w młodości świadkiem spalenia 

na stosie w 1515 r. Jana Husa - 
czeskiego reformatora religijnego, 
który jako pierwszy publicznie 
potępił zgorszenie stolicy rzymskiej. Od tej 
pory Zedlitzowie byli zrażeni do Kościoła 
katolickiego. Według legendy miał to 
wyrażać napis umieszczony na ścianie 
ich zamku: Przyjaciel Boga, wróg biskupa 
wrocławskiego i wszystkich klech.

Działania Georga Zedlitza czynią 
Nowy Kościół miejscem wyjątkowym na 
mapie reformacji. Wcześniej na dzisiejszych 
ziemiach polskich z kazaniem przeciwko 
Kościołowi  katolickiemu wystąpił jedynie w 
Gdańsku Jakub Knade (wiosna 1518 r.). 
Po tych kazaniach, kolejnym jeszcze 
odważniejszym krokiem, było odprawianie 
pierwszych nabożeństw luterańskich. 
Tutaj też w latach 1522-1523 przewodziły 
okoliczne miejscowości: Złotoryja, Legnica, 
Wrocław, Wołów, Lwówek Śląski, i 10 
pobliskich wsi.

Po pierwszym kazaniu w Nowym 
Kościele zachowały się materialne ślady. 
Sztuka w służbie reformacji okazała 
się tutaj bardzo użyteczna. Na murze 
otaczającym kościół Matki Boskiej 
Różańcowej znajdziemy tablicę z piaskowca 
(195x106 cm) z wizerunkiem modlącego 
się Melchiora Hoffmanna oraz dwójki 
wiernych. Płyta pochodzi z 2. poł. XVI w. 

Do 1945 r. znajdował się też wewnątrz 
kościoła obraz: Alegoria zreformowanego 
Kościoła z Nowego Kościoła. Dzieło 
zostało namalowane  przez nieznanego 
artystę w latach 1530-1580, techniką 
tempery na drewnianej desce (130x87 
cm). Przedstawia Georga Zedlitza, grupę 

wiernych oraz twórców reformacji: Marcina 
Lutra na ambonie i przy konfesjonale, Filipa 
Melanchtona.Obecnie obraz znajduje się w 
Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. 

O kazaniu przypominało także 
epitafium Georga Zedlitza z ok. 1552 r.  
Zmieszczona tam inskrypcja mówiła m.in. 
o narażaniu przez Zedlitza krwi i dóbr w 
obronie nowej wiary. Całość wykonana z 
drewna (325x190 cm) znajdowała się do lat 
20. XIX w.  w świątyni w Nowym Kościele. 
Zabytek uległ zniszczeniu i  jest teraz znany 
jedynie ze starej fotografii.

Wydarzenie upamiętniał również 
medal wybity w 1818 r. (do 1946 r. był  na 
parafii w Nowym Kościele). Na jednej stronie 
miał zarys kaplicy, krucyfiks z Biblią i napis: 
MELCHIOR HOFFMANN PRZYNOSI OJCU 
ZEDLITZOWI DOBRĄ NOWINĘ USTAMI 
DOKTORA LUTRA 1518.  Na odwrocie 
popiersie Zedlitza z napisem: RYCERZ GEORG 
VON ZEDLITZ WPROWADZA W  WIEKU 74 
LAT EWANGELICKIE NAUCZANIE + DZIĘKUJE 
MU WCIĄŻ EWANGELICKI NOWY KOŚCIÓŁ 
1818.

Osobny problem stanowi życiorys 
Hoffmanna. Przy jego biografii pogubili 
się nawet tej klasy badacze historii Śląska, 
co Ewa i Karol Maleczyńscy. Wszystko 
wskazuje, że było dwóch reformatorów 
religijnych - Melchiorów Hoffmannów.  Żyli 
w tym samym czasie i działali na podobnym 
obszarze. Dlatego w wielu opracowaniach 
ich życiorysy zostały wymieszane. 

Nasz Hoffmann (ok. 1495- 1556) 
- z kamiennej tablicy z Nowego Kościoła, 

urodził się w Złotoryi, był  uczniem Lutra i 
przybył z Wittenbergi do Nowego Kościoła 
w 1518 r. Wygłosił  tam kazanie na zamku, 
a potem w latach 1526 -1556 został 
kaznodzieją w Nowym Kościele i... niewiele 
więcej wiemy o jego życiu. Chyba że, jeszcze 
uznamy za jego synów wpisanych na 
uniwersytet we Frankfurcie: Christophera 
Hoffmanna z Nowego Kościoła (1556 r.) 
i Melchiora Hoffmanna ze Złotoryi (1575 r.).

Hoffmann ze Strasburga (1495-1543)
- z ryciny obok, początkowo też był uczniem 
Lutra, po 1525 r. oddał się agitacji w Szwecji 
Niemczech i Niderlandach. Założył sektę 
hoffmannerów - anabaptystów, za co w 
końcu trafił do więzienia w Strasburgu. Tam 
aż do śmierci oczekiwał w poście nadejścia 
Mesjasza. Czy mógł być wcześniej w Nowym 

Nieistniejący pałac Zedlitzów w Nowym Kościele - tam 
Melchior Hoffmann w 1518 r. wygłosił kazanie 

Nowy Kościół -  zbór ewangelicki i szkoła
(rycina F. B. Wernera z 1749 r.)

Melchior Hoffmann (1495-1543) - ur. w Hall
- zm. w Strasburgu, reformator - anabaptysta

Fot. www.ome-lexikon.uni-oldenburg.de
Fot. Widokówka z ok.1920 r.

W najnowszym numerze 
czasopisma „Sudety” (ze 

stycznia-lutego br.), wśród wielu 
ciekawych tekstów, znaleźć można 
przynajmniej dwa bardzo istotne dla 
miłośników ziemi złotoryjskiej. Paweł 
Duma i Daniel Wojtucki (których tak 
dobrze znamy z odkrycia w 2016 r. 
złotoryjskiej szubienicy), w artykule 
„Największa śląska szubienica stała 
w Złotoryi”, przypominają jej dzieje, 
prace badawcze oraz znalezione 
zabytki archeologiczne. Podane tutaj 
informacje winny być znane wszystkim 
złotoryjanom, nie tylko podczas 
spacerów na Górę Mieszczańską. 
Z kolei Ewa Lisowska pisze o grodzisku 
wczesnośredniowiecznym w Nowym 
Kościele - Dynowicach i prowadzonych 
tam badaniach wykopaliskowych w 
2014 i 2015 r. Jak widać, Nowy Kościół 
staje się coraz bardziej popularny – a 
to nie koniec, bo niedawno odkryto 
tam zupełnie nieznane kamienne 
krzyże…

Roman Gorzkowski

Nowy Kościół - ślady po pierwszym

Warto przeczytać Nasza szubienica 

i niedalekie grodzisko

T
o nic, że prezentowaną dzisiaj widokówkę, z 
lat dwudziestych ubiegłego stulecia, nigdzie 

nie wysłano. Tak przed niespełna wiekiem 
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e-lexikon.uni-oldenburg.de

nawiązaniu do zakonu joannitów), 
a od 1933 r. Hermann-Göring-
Straße (nie chce nam się tłumaczyć 
dlaczego…). O jaką ulicę tutaj 
chodzi? Od kiedy nosi nazwę…? 
Bardzo dziękujemy Romualdowi 
Charytoniukowi za pomoc w publikacji 
tych fotografii.

Roman Gorzkowski

wyglądał stary 
fragment 
murów 

obronnych 
przy ówczesnej 
Kamckestraße 
(nazwa  upamiętniała 
Ottona Kamckego, 
burmistrza miasta 
w latach 1877-
1889, wsławionego 
wieloma 
inwestycjami) a 
dzisiejszej ulicy 
Stanisława Staszica. 
Niech pomimo 
zimowej aury 
zdjęcie zapowiada 
tegoroczną wiosnę. 
Należy mieć nadzieję, 
że również w tym 
roku w sąsiedztwie 
zakończy się 
renowacja innego, 
ale nieco młodszego 
budynku, czego 
życzymy rodzinie 
Posadowskich.
Roman Gorzkowski

Robert Goździk 

Kącik starej widokówki
Stare obok nowego

Marzec 2017  ●  Nr 3 (133) 19

W 
roku 2017 
obchodzone jest 

500 - lecie reformacji. 
Rocznica tego złożonego ruchu religijnego, 
politycznego i społecznego, stała się okazją do 
podjęcia szeregu wartościowych inicjatyw. 
W całej Europie dochodzi do ekumenicznych 
nabożeństw, renowacji zabytków, konferencji, 
realizacji projektów, wydawania znaczków 
pocztowych, bicia monet oraz wysypu 
publikacji.

Jedna z takich publikacji: Odziaływanie 
Lutra na Europę Wschodnią. Historia, kultura, 
pamięć, ukazała się jako zbiór materiałów po 
konferencji zorganizowanej przez Muzeum 
Niemieckie w Berlinie (8-10 marca 2016 r.).

Dla nas szczególnie interesująca jest 
okładka publikacji. Redaktorzy zdecydowali się 
zamieścić na niej reprodukcję obrazu: Alegoria 
zreformowanego Kościoła, który w latach 
1580-1945 znajdował się w Nowym Kościele). 
Uzyskano w ten sposób ciekawy efekt. 
Obraz doskonale pasuje merytorycznie do 
zamieszczonych materiałów oraz jest świetny 
pod względem technicznym (zachowane 
kolory, kompozycja i jakość).

Damian Komada

Kościele? Mało prawdopodobne. Człowiek z 
takimi poglądami nie zostałby upamiętniony 
w luterańskiej świątyni tablicą. Był przecież 
anabaptystą - na nowo się ochrzcił, takich 
ludzi luteranie i katolicy prześladowali, a nie 
stawiali im nagrobki. Z drugiej  jednak strony, 
mężczyzna z tablicy z Nowego Kościoła 
i ten z ryciny są do siebie podobni.

Nie ulega wątpliwości, że kazanie w 
Nowym Kościele stało się ważnym impulsem 
dla rozwoju reformacji na Śląsku i w Polsce. 
Ziemia złotoryjska odegrała w tym zakresie 
znowu rolę prekursora, potwierdzając kolejny 
raz, jak wielu nietuzinkowych ludzi mieszkało 
tutaj w przeszłości. To oni podejmowali się 
rzeczy, których nikt przed nimi nie miał odwagi 
zacząć. Pozostawili  po sobie wiele śladów. Teraz 
we wszystkich publikacjach, poświęconych 
początkom reformacji, wydanych w dowolnym 
języku, zawsze znajdziemy wzmianki o 
nieobliczalnym, ryzykującym życiem i 
majątkiem Georgu Zedlitzu, i pierwszym na 
Śląsku kazaniu wygłoszonym na jego zamku 
przez złotoryjanina, Melchiora Hoffmanna.

Damian Komada

Źródła-literatura: J. A. Hensel, Protestantische 
Kirchengeschichte..., 1768, s. 128-131; S. J. Ehrhardts, 
Presbyterologie..., Bd. 1, s. 294, Bd. 3, s. 11-15; 
J. Köstlin, Johannes Hess..., 6 (1865), s. 187; G. 
Eberlein, Die erste evangelische Predigt in Schlesien, 
[w:] Correspondenzblatt 5 (1894), s. 65-77; Historia 
Śląska, T. I, cz. 2, red. K. Maleczyński, 1961, s. 381; 
J. Grünewald, Beiträge zur Kirchen-und 
Pfarrgeschichte von Neukirch..., [w:] Jahrbuch 
für Schlesische Kirchengeschichte 41 (1962), s. 
7-39; Tenże, Das historisch-allegorische Lutherbild 

aus Neukirch..., Tamże 62 (1983), s. 51-62; Tenże, 
Das Zedlitzepitaphaus Neukirch, [w:] Goldberg-
Haynauer 24 (1973), s. 121-123; K. Deppermann, 
Melchior Hofmann..., Göttingen 1979;  B. Steinborn, 
Malowane epitafia mieszczańskie na Śląsku..., 
[w:] Roczniki Sztuki Śląskiej 4 (1967), s. 96, tab. 24; 
H. Dominik, Reformacja na Dolnym Śląsku, [w:] 
Kalendarz Ewangelicki 99 (1986), s. 246-250; Sz. 
Wrzesiński, Spalona składnica w Nowym Kościele, 
www.fakty.interia.pl; Neukirch an der Katzbach, 
www.ome-lexikon.uni-oldenburg.de.

Alegoria zreformowanego Kościoła z Nowego Kościoła - tempera na drewnie 
z lat 1530-1580 r. (130 x 87 cm). Georg Zedlitz - pan zamku: słucha kazania 

Marcina Lutra (4 z lewej) oraz czeka na spowiedź u Filipa Melanchtona. 

Melchior Hoffmann - tablica (195x106 cm) 
na murze otaczającym kościół Matki Boskiej 

Różańcowej w Nowym Kościele

Okładka z Nowego 
Kościoła
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