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T
akie miano nadałabym osobie z wielką pasją, 
po tym, co zobaczyłam 

i usłyszałam, goszcząc w „Piernikarni Martyny” 
w Wilkowie. Martyna Olszowa-Durachta tworzy 
piernikowe dzieła sztuki z wypracowanych przez 
lata autorskich  przepisów.  

Edyta Urbańska: Od jak dawna zajmujesz się 
tworzeniem pierników? Jakie korzenie ma twoja 
przygoda piernikarska i co było impulsem do zajęcia 
się tym rzemiosłem?  

Martyna Olszowa-Durachta: Piernikami zajmuję 
się od 6 lat. Wcześniej miałam pracownię rękodzieła 
artystycznego. Specjalizowałam się głównie w szkle 
i wykonywałam przeróżne szklane ozdoby. To był 
przypadek, że zaczęłam robić pierniki. Wszystko 
zaczęło się od tego, że zawsze lubiłam sobie coś 
upiec. Któregoś razu moja mama wróciła z jakiegoś 
jarmarku i mówi do mnie – słuchaj, w Łomnicy jest 
święto piernika, organizatorka zaproponowała, że 
może upieczesz parę pierniczków i przyjedziesz, 
przecież ty lubisz tak siedzieć i piec. Pomyślałam, ok 
upiekę tych parę pierniczków i pojadę. Wydawało 
mi się, że mam dużo tych pierniczków, miałam 
dwa kosze, bo to na dwa dni. Impreza zaczęła się 
o 11:00, a o 12:30 nie miałam już z czym stać. Jak 
pojechałam do domu, to przez całą noc piekłam, 
a na miejscu pakowałam, bo nie sposób było się 
wyrobić. No i powtórka, o 12:30 pierniczków już nie 
było. Wtedy organizatorka zaproponowała, abym 
przyjechała również na jarmark bożonarodzeniowy. 
Tak się też stało, ale upiekłam tym razem pierników 
dużo więcej. Dopiero uczyłam się lukrowania i 

nie wydawało mi się, że są one jakieś super, ale 
ludziom się bardzo podobały i znowu… pierniczków 
mi brakło. Po tym wszystkim stwierdziłam, że 
chciałabym się tym zająć na poważnie. Powiedziałam 
o moich planach mężowi, ale on popukał się w 
głowę. Stwierdził, że pierniki to tylko na święta 
bożonarodzeniowe, a nie na cały rok. No dobra, 
jak nie, to nie i dałam sobie spokój. Ale już niedługo 
zauważyłam foremki wielkanocne i pierniczki 
znowu się rozeszły jak ciepłe bułeczki na jarmarku 
wielkanocnym. To ja znowu do męża, że ja chcę 
robić te pierniki. No to sobie rób - odrzekł. Więc 
robiłam. Po Bożym Narodzeniu jest Dzień Babci, 
Dzień Dziadka, następnie Walentynki, Dzień Kobiet. 
Potem maj, czyli komunie, a poza tym są chrzciny, są 
śluby. Zaczęłam robić po parę sztuk, spodobało się 
i przyjęło. Zaczęłam wyjeżdżać na jarmarki, później 
zaczęto mnie zapraszać na imprezy i zaznaczano, że 
nie z tymi moimi szkiełkami, nie z rękodziełem, tylko 
z piernikami. Oczywiście dopisałam sobie pierniki 
do działalności gospodarczej i zaczęłam jeździć to 
na jeden, to na drugi jarmark, potem ktoś już zaczął 
do mnie dzwonić i zamawiać pierniki. Pojawili się już 
stali klienci. Przed Bożym Narodzeniem w 2016 r. 
stwierdziłam, że potrzebuję do tego odpowiedniego, 
dużego, konkretnego pomieszczenia. Rodzice wyszli z 
propozycją, aby przerobić pracownię na piernikarnię 
i już od 1 marca moja piernikarnia ruszyła pełną parą. 
Myślałam, że to będzie tak na spokojnie, a jestem 
zaskoczona takim dużym zainteresowaniem i ilością 
zamówień. 

Jakie pierniki masz w swojej ofercie?
Wykonuję pierniki na każdą okazję, na urodziny, 
imieniny, chrzest, np. ze zdjęciem dziecka, 
świąteczne, ozdobne, pierniczki na choinkę, 
reklamowe z logo firmy, dedykacjami, ale również 
realizuję nietypowe zamówienia, np. pierniki 
przestrzenne - domki, szkatułki, kołyski. Robię 
również pierniki sklejane. Ostatnio robiłam do 
Paszowic na X Kaczawski Jarmark Wielkanocny 
pierniki na nagrody. Było to stojące jajko na 
podstawce z doklejonym króliczkiem.

Jakie masz formy i czy wykonujesz je sama? 
Czy są wśród nich jakieś ulubione? 
Mam dużo różnych foremek, są posegregowane 
tematycznie, część z nich zrobił mój mąż i nadal 
je na moje potrzeby wykonuje. Nie mam swoich 
ulubionych wzorów, zawsze lubię robić coś 
nowego.  

Czy twoje pierniki opierają się na dawnych 
rodzinnych przepisach?
Tak, moja babcia robiła podobny piernik. 
Mówię podobny, ponieważ początkowo ten 
przepis babci mi się nie sprawdzał. Nie wiem, 
dlaczego, może kiedyś mąka była inna, może 
ja wtedy nie trafiłam na odpowiednią mąkę. 
Nie wychodziły mi, deformowały się, robiły się 
pofalowane, wyskakiwały jakieś bąble. Zaczęłam 
eksperymentować z ciastem i wiem jedno, nie 
można oszczędzać na składnikach, na miodzie i 
na przyprawach, a to są najdroższe składniki. Nie 
da się ich „ukraść” z ciasta, bo to już nie będzie 
to. Dlatego mam swoje proporcje i swój przepis, 
który sobie dopracowałam. Dostawałam różne 
przepisy, ale jednak wolę zostać przy swoim, który 
najbardziej mi odpowiada. I wiem, że za powstały 
produkt nie muszę się wstydzić.  

Skąd pozyskujesz składniki? Czy przyprawy 
przygotowujesz sama, np. trzesz  cynamon? 
Miody kupuję od pszczelarza. Swego czasu 
rzeczywiście ucierałam w moździerzu wszystkie 
przyprawy i robiłam mieszankę, którą sobie 
sama komponowałam. Obecnie potrzebuję już 
większych ilości, toteż przyprawy kupuję z osobna, 
ze znanego mi źródła i mieszankę tworzę sama. 
Nigdy nie kupuję gotowych mieszanek.

A ja, zupełnie przypadkiem☺, mam ze sobą 
piernik firmy X. Co mogłabyś o nim powiedzieć i 
jak oceniłabyś jego skład?
Mąka pszenna, cukier, mąka żytnia i syrop 
glukozowy – niedopuszczalne, barwnik karmel – 
niedopuszczalne, przyprawy nie wymienione jakie 
– niedopuszczalne, powinny być wymienione. 
Proporcje niekoniecznie, bo to jest indywidualna 
sprawa każdego. Regulator kwasowości kwas 
cytrynowy E-330. Nie, nie ogarniam tego 
składu, nijak to się ma do piernika. Tu powinien 
być prawdziwy, pszczeli miód, a nie jakiś syrop 
glukozowy. 

Wiem, że pracując nawet w piekarni, czy w 
pizzerii, można mieć serdecznie dosyć zapachów 
i smaków niegdyś bardzo pożądanych. Jak to jest 
w twoim przypadku, kiedy przebywasz od 6 lat 
w zapachu tak bardzo charakterystycznym?

Mistrzyni piernika
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przestrzenny, klejony. Ja zrobiłam karuzelę z 
konikami, wyglądającą jak pozytywka. Pierwszy raz 
potraktowałam w ten sposób ciasto piernikowe. 
Wszystkie elementy wpierw wypiekłam, a 
potem posklejałam lukrem. Pierwszej nagrody 
nie spodziewałam się, a tu taka niespodzianka – 
jednogłośnie wraz z publicznością. To jest nagroda, 
z której jestem najbardziej dumna, zwłaszcza, że na 
statuetce, którą otrzymałam napisane jest „artysta 
piekarz cukiernik”, poczułam się fantastycznie, 
ponieważ z wykształcenia nie jestem ani piekarzem, 
ani cukiernikiem. Jestem samoukiem, a zdobyłam 
pierwsze miejsce. Jest to dla mnie niesamowicie 
ważne. 

Czy to byś właśnie nazwała swoim 
największym sukcesem? 
Nie, największym sukcesem jest założenie 
piernikarni. To było moim marzeniem od początku. 
Najpierw bardzo cichym, ale jak zaczęło się 
wszystko rozkręcać, to już głośno mówiłam o 
założeniu własnej piernikarni. No i udało się. 

Pierniki niegdyś kojarzone były z luksusem, 
jak ci się wydaje, co teraz przywodzi na myśl ten 
charakterystyczny smak i zapach?
To zależy o jakich piernikach mówimy. Pierniki 
ogólnodostępne w marketach, to dla mnie nie 
są żadne pierniki. Ale jeżeli mówimy o piernikach 
wytwarzanych przez piernikarzy w sposób 
tradycyjny, to jest to coś wyjątkowego. Piernikarze 
mają swoje punkty, ale rzadko spotykane, głównie 
na jarmarkach. Ale nie jest to produkcja masowa i 
ogólnodostępna, czyli jednak jest to w jakiś sposób 
nadal towar  ekskluzywny.  

Kto jest twoim odbiorcą?
Odzywają się do mnie ludzie z różnych 
miejscowości w kraju. Chcą, żeby im wysyłać 
pierniki i nie ma z tym żadnego problemu, prócz 
pierników przestrzennych. Zamawia u mnie 
sklep z Bolesławca, Jeleniej Góry i Krzeszowa. 
Ze Złotoryi jeszcze nikt się nie zgłosił. Zamawiają 
u mnie znajomi i wysyłają często jako prezent 
w różne miejsca na świecie. Moje pierniki 
trafiły już do Francji, Kanady, Szwecji, a nawet 
do Japonii. A pan z Francji  napisał do mnie po 
francusku, czy nie mogłabym wysyłać pierników 
bezpośrednio do niego. Odpowiedziałam, że 
owszem, ale żeby się kontaktował po angielsku i na 
spokojnie porozmawiamy mailowo o ewentualnej 
współpracy.  

Czy są jakieś stowarzyszenia, zrzeszenia, fora, 
grupy dla piernikarzy?
Kiedyś były cechy piernikarzy. To cała historia. 
Obecnie coś tam jest, różne grupy. Takich 
„piernikowych ludków” jest dużo, bo ktoś jest 
cukiernikiem, inny ma takie hobby, no i robi te swoje 
pierniczki i umieszcza w Internecie. Powstały jakieś 
grupy. Ale dopiero jak zaczęłam jeździć na jarmarki, 

Szczerze? W ogóle mi to nie przeszkadza, ja to 
uwielbiam. Od dziecka uwielbiałam pierniki, ich 
smak i zapach. Rzeczywiście, moje dzieci już nie 
chcą jeść pierników, a ja, jak wyciągam z blachy, to 
lubię sobie skubnąć, oczywiście nie za często, bo 
wyglądałabym jak armata.  

Czy słyszałaś o „Żywym Muzeum Piernika” 
w Toruniu?
Tak, i muszę ci się pochwalić, że jeden z moich 
pierników znajduje się w tym muzeum. Stało to się 
tak, że na „Święcie Chleba i Piernika” w Jaworze 
poznałam wspaniałych ludzi właśnie z Muzeum 
Piernika w Toruniu. Dużo rozmawialiśmy i bardzo 
im się podobały moje klejone pierniczki z tzw. ciasta 
martwego piernikowego. Jest ono bez żadnych 
spulchniaczy i świetnie zachowuje swoją strukturę, 
czyli jest takie samo przed upieczeniem i po nim, 
zmienia tylko kolor. Więc tak byli zachwyceni 
moim piernikiem, że im go podarowałam, a oni 
zapewnili mnie, że będzie stał w toruńskim muzeum 
piernika. A drugi mój piernik konkursowy stoi w 
Muzeum Regionalnym w Jaworze. Mają tam formy 
piernikowe i można tam poznać historię piernika. 

Czy na jarmarkach prowadzisz jakieś 
warsztaty dla dzieci i młodzieży? 
Owszem, np. w Krotoszycach na jarmarku 
bożonarodzeniowym prowadzę warsztaty, które 
opłaca Partnerstwo Kaczawskie. Każdy może 
przyjść, udekorować sobie pierniczka i zabrać go 
ze sobą. Ja pokazuję, jaki ma być lukier, jak trzymać 
woreczek z lukrem, jakie są sposoby dekorowania. 
Dzieci są uciapane, ale przeszczęśliwe, że są całe w 
lukrze, słodkie i pachnące. Mogą zrobić własnego 
pierniczka i zabrać go do domu. Od wakacji 
będę prowadziła warsztaty lukrowania różnymi 
technikami w „Gościńcu pod Gruszą” w Starej 
Kraśnicy.  

A czy sama brałaś udział w szkoleniach, 
warsztatach, ale jako uczestnik, a nie prowadząca?
Nie, ja jestem samoukiem. Chyba dobrze, ponieważ 
zaskoczyłam swego czasu wielu piernikarzy tym, w 
jaki sposób potraktowałam ciasto piernikowe, gdyż 
potraktowałam je jak plastelinę, modelinę i wyszła 
fantastyczna rzecz, dzięki której zdobyłam pierwsze 
miejsce na Święcie Chleba i Piernika w zeszłym roku.

Opowiedz zatem o swoich osiągnięciach w 
konkursach i nagrodach.
Było tego bardzo dużo, nawet na takich małych 
lokalnych jarmarkach i festynach. W Ząbkowicach 
Śląskich zdobyłam nagrodę, w Kamieńcu za 
domek z piernika zdobyłam drugie miejsce, moja 
sześcioletnia córka zdobyła trzecie miejsce za 
swój domek, który zrobiła sama od A do Z. W 
Krotoszycach ostatnio również zajęłam pierwsze 
miejsce za Kaczawską Chatkę z piernika. W 
Jaworze właśnie zdobyłam główną nagrodę 
w kategorii „Rzeźby Małej”, chodziło o piernik 

zjazdy piernikarzy i spotykać się z nimi, to stwierdziłam, 
że jest to całkiem inny świat niż ten, który można 
zobaczyć w Internecie. To trzeba zobaczyć na żywo, 
tam każdy szczegół jest dopracowany. Staram się być 
na każdych tego typu zjazdach i wykładach.

A taki zafoliowany pierniczek od ciebie jak długo 
jest świeży?
Testowałam te moje pierniki i powiem ci, że szczelnie 
zapakowane przez rok się nie zmieniają.  

Jak spędzasz 25 listopada, dzień św. Katarzyny - 
patronki piekarzy?
W tamtym roku zrobiłam sobie wolne. 

Jakie są twoje plany na przyszłość?
Rzeczywiście, zawsze stawiam sobie wysoko 
poprzeczkę. Nie mogłabym robić cały czas tego 
samego, nudziłoby mnie to. Myślę o piernikach 
jako pamiątkach z pobytu w Górach Kaczawskich, 
z odpowiednim podpisem lub motywem 
charakterystycznym dla naszego regionu. Aktualnie 
przygotowuję pierniki na majówkę na Grodźcu, 
potem będzie mnie można spotkać w Cieplicach na 
Wiośnie Cieplickiej. Informacje o moich planach i 
miejscach, w których będę, umieszczam na mojej 
stronie facebookowej. Interesuję się również 
historią piernikarstwa. Myślę w przyszłości o 
formach drewnianych wyciskanych. Byłam teraz w 
styczniu w Pałacu Kamieniec, gdzie odbywały się 
II Spotkania Piernikarskie. Spotkałam tam Czecha, 
który wykonywał w drewnie z jabłoni, bądź gruszy, 
tradycyjną techniką właśnie takie formy. To były 
prawdziwe cuda. Musiałabym zlecić wykonanie 
takich form. Ewentualnie mogłabym zrobić sobie w 
wosku, bo też bardzo dużo form było rzeźbionych w 
bloku wosku pszczelego. Taką to mogłabym chyba już 
sobie sama zrobić. W tym roku mam również ambicje 
wystartować w jaworskim konkursie w kategorii 
„Rzeźby Dużej”, ale nie zdradzę, co to będzie, a im 
więcej mam pracy, tym więcej mam pomysłów.

Jak można się z tobą kontaktować, czy poza 
profilem na FB, masz swoją stronę www?
Strony jeszcze nie mam, nie ma czasu, żeby usiąść i 
założyć. Najlepiej na FB https://www.facebook.com/
Pierniki-Martyny-656945624446473/?fref=ts, to dla 
mnie najszybsza i najprostsza forma komunikowania 
się z klientami. 

Rozumiem, że manufakturowy charakter twojej 
pracowni sprawia, że każdy wykonany przez ciebie 
piernik jest unikatowy. Czy uważasz, że twoje pierniki 
mają duszę? 
Wkładam w nie serce, więc myślę, że mają duszę. 

Dziękuję za rozmowę i życzę ci, aby twoje pierniki 
znalazły się w jakimś prestiżowym przewodniku, jako 
jeden z polecanych produktów regionalnych Krainy 
Wygasłych Wulkanów. A czego ty chciałabyś, żeby ci 
życzyć?
Właśnie tego! Chciałabym, aby moje pierniki 
były dosłownie związane z tym regionem. Kiedyś 
Partnerstwo Kaczawskie nazwało moje pierniki 
„piernikami kaczawskimi”. Moim największym 
marzeniem jest, aby one oficjalnie funkcjonowały pod 
taka nazwą, aby były kojarzone ze mną i abym mogła 
promować naszą krainę.    

Z Martyną Olszową-Durachtą  
                                                       rozmawiała Edyta Urbańska
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J
edni lubią słodko-gorzkie sagi rodzinne, 
biografie i wywiady-rzeki. Inni krwiste 

kryminały w wersji współczesnej lub retro. 
Jeszcze innych przyciągają opowieści o 
niezwykłych dramatach i skomplikowanych 
relacjach zwykłych ludzi. Są pasjonaci 
historii i dla odmiany - miłośnicy różnych 
odmian fikcji; amatorzy klasyki oraz łowcy 
nowości i topowych dziesiątek. Są i tacy, dla 
których kluczem obcowania z literaturą jest 
to, co czytają inni – zarówno gdy chodzi o 
literaturę „dla kucharek”, jak i poszukiwanie 
odpowiedzi na hamletowskie „być albo nie 
być?”. Dla poprawy czytelnictwa każdy klucz 
ma znaczenie, bo te niecałe półtorej książki 
w roku, jakie przypada na statystycznego 
Polaka, grozi plagą ubóstwa myślowego. 
Z okazji kwietniowego Międzynarodowego 
Dnia Książki dla Dzieci (obchodzony 2 
kwietnia), ale bardziej - Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich (25 kwietnia, od 
1995 r.), a także z okazji nadchodzących 
70. urodzin, spotkałam się z pracownicami 
Miejskiej Biblioteki, by porozmawiać o 
książkach, gustach czytelników, urokach pracy 
bibliotekarza, zjawiskach czytelniczych.
Joanna Sosa-Misiak: Jak to z tym 
czytelnictwem jest? Statystyki biją na alarm, 
a na rynku wydawniczym – wysyp nowych 
wydawnictw, kilka tysięcy tytułów rocznie, 
nowe gatunki literackie i nośniki tekstów, 
nowe festiwale i targi książek, nowe nagrody... 
Kto z tego korzysta, jeśli czytających ubywa? 
Barbara Klimaszewska: O nie! Nie zgadzam się 
z twierdzeniem, że czytających ubywa. Z moich 
codziennych obserwacji wynika, że osoby, które 
czytały, nadal czytają. Stale też pojawiają się 
nowi.
Aneta Wasilewska: Nie do końca wierzę 
statystykom, gdyż widzę jak to jest „w naszym 
ogródku”. Ogromnym problem dla biblioteki 
jest tzw. czytelnictwo ukryte. Czyta bardzo 
dużo osób, ale te osoby nie są zarejestrowane 
w bibliotece, pożyczają książki od osób, które 
wypożyczyły je u nas. Czyli: jedna osoba 
posiada kartę biblioteczną, wypożycza 

zgodnie z regulaminem 4 książki i ten stan  
odnotowujemy w naszym systemie. Książki 
te wędrują po rodzinie i znajomych, ale 
tego już w naszej statystyce uwzględnić nie 
możemy. 
Czyli z czytelnictwem nie jest tak źle, jak 
informują media?!
Wszystkie panie chórem: Oczywiście, że 
nie!
A.W.: Co roku przygotowujemy obfitą 
statystykę dla Biblioteki Narodowej i 
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we 
Wrocławiu, z uwzględnieniem danych 
z powiatu. Na tej podstawie Biblioteka 
Narodowa zbiera dane ze wszystkich 
bibliotek i tworzy ogólnokrajową 
statystykę. GUS-y także ją publikują. 
Przypominam, że biblioteki opierają 
się wyłącznie na swojej statystyce 
prowadzonej na podstawie wypożyczeń 
odnotowywanych w systemie 

komputerowym. 
Dzisiaj gatunki literackie dzielą się 

na liczne podgatunki. Dawniej 
był po prostu romans, obecnie - 
romans polityczny, historyczny, 
erotyczny, gotycki, kryminalny, 
paranormalny, a nawet Wampir 

Romans. Czy ten podział ma 
jakieś uzasadnienie w upodobaniach 

czytelniczych, czy to efekt rozpędu i 
specjalizacji obecnej w niemal każdej 
dziedzinie?
B.K.: Raczej poszło z rozpędu. 
A.W.: Są czytelnicy, którzy wiernie trwają 
przy jednym gatunku. Jeśli przeczytali 
romans historyczny, to potem czytają 
wszystkie książki tego rodzaju. I tylko takie. 
Beata Piersiak: Albo książki, które 
opowiadają o życiu kobiet – myślę tutaj o 

serii „Pisane przez życie”... 
A.W.: ...czyli powieści oparte na faktach, ale 
zbeletryzowane. Nasi czytelnicy baaardzo 
lubią taką literaturę. I chyba jesteśmy jedną z 
nielicznych bibliotek, mniejszych oczywiście, 
w której czytane są reportaże. Nie wiem, czy 
to jest pokłosie tego, że mamy reportażystę 
Mariusza Szczygła ze Złotoryi, ale naprawdę 
rozsmakowaliśmy się w tej literaturze. Niewiele 
bibliotek zakupuje te książki, a my mamy spory 
zbiór reportaży i są w ciągłym czytaniu. 
B.K.: Czytelnicy wciąż odczuwają niedosyt i 
pytają o kolejne tytuły.
Wyprzedziła Pani moje pytanie o reportaże. 
Ich ilość na półce także zwróciła moją uwagę... 
A.W.: Taka jest specyfika naszej biblioteki. 
A może zależy to od naszych niezwykłych 
czytelników?
Skoro wywołane zostało nazwisko 
Mariusza Szczygła, to zapytam – jak dużym 
zainteresowaniem cieszy się u nas literatura 
czeska, którą on od lat promuje?
B.P.: Będąc odpowiedzialną za gromadzenie i 
opracowanie książek, mam rozeznanie rynku 
wydawniczego w Polsce. Literatura czeska nie 
jest zbyt popularna, jednakże trafiają się perełki 
jak Evzen Bocek.
B.K.: Czytelnicy wciąż wracają do klasyki, takiej 
jak Milan Kundera i Bohumil Hrabal.
Do naszego grona dołączyła pani Anna 
Gorgolewska, obsługująca na bieżąco 
czytelników. Wrócił temat czytelnictwa 
ukrytego.
A.G.: Przed chwilą jedna z czytelniczek usłyszała 
rozmowę i przyznała się, że wypożyczone książki 
przekazuje swojej znajomej, zaufanej osobie. Jej 
mąż także czyta. 
A.W.: W tym momencie tracimy statystycznego 
czytelnika. Próbujemy użytkownikom biblioteki 
wyjaśnić, że m. in. od wielkości czytelnictwa 
zależą dotacje z ministerstwa na zakup 
nowości wydawniczych. Im miej wykazujemy 
statystycznych czytelników, tym, mówiąc 
kolokwialnie, mniejsza kasa.
Kontynuujemy wywiad...
Kilka lat temu pojawiła się moda na „gourmet 

Życie między 
książkami 

Fot. Joanna Sosa-Misiak

Tak daleko, jak sięgam pamięcią – widzę siebie czytającą. Dom 
pełen książek – powieści, słowników, encyklopedii, albumów 

z szeroko pojętą sztuką; kupowane na subskrypcję i spod 
lady. Niektóre, jak dwa komplety czterotomowej encyklopedii 
drukowanej jeszcze w Jugosławii, przewidziane na wiano, 
wymagały całonocnego stania przed sklepem. Wtedy książki 
miały inną wartość - ze względu na chroniczne braki, większą niż 
cena rynkowa. 

Książka zawsze była na wyposażeniu tornistra, potem 
studenckiego plecaka, teraz - torebki. Jadąc na wczasy, mogę 
zapomnieć o stroju kąpielowym, ale nie zdarzyło się, bym 
zapomniała o zestawie lektur wakacyjnych. Dawniej trzymałam 
się jednego tytułu, dzisiaj czytam kilka książek jednocześnie – 
zebrane felietony/reportaże, książki historyczne, beletrystykę, 
rzadziej – biografie i wyselekcjonowane kryminały.

W szkole podstawowej moje zamiłowanie do książek nie 
było niczym nadzwyczajnym – większość koleżanek czytała. Takie 
pokolenie. Pamiętam, że rozmowy o komplikującej się z odcinka 
na odcinek relacji Isaury z Leonciem pojawiały się dopiero 
wówczas, gdy przegadałyśmy temat książek. Brak posiadania 
smartfonów, iPadów i innych nowinek technicznych, sprzyjał 
rozmowom na przerwach. Podczas studiów trafiłam na kolejne 
grono książkowych moli, ale to już był literacko inny świat – 
poważniejszy, z ciarkami na plecach i przyjemnym wrażeniem 
szoku polekturowego. Kilka osób świetnie władało piórem. Mole 
książkowe przyciągają się jak magnes, toteż najbardziej po drodze 
było mi z innymi molami. A było ich niemało (może to zasługa 
kierunku studiów). Poza jednym wyjątkiem – moja  „bratnia 
siostra” całą swą miłość postawiła na kino i egzotyczne podróże. 

Na domowym regale książki żyją swoim życiem, zmieniają 
miejsca, nowe zapełniają luki, układają się w pionie i poziomie. 
W miarę uporządkowane wydają się być jedynie „działy” historia 
oraz nauki społeczne. Półka z książkami odzwierciedla dobrze 
znany mi „ogarnięty chaos”. W cudzych domach najbardziej lubię 
ścianki z książkami. Księgarnie mam zawsze po drodze, nawet gdy 
czas nagli – nie odpuszczę. Pewniaki kupuję przez internet, ale 
raz w roku jestem na Wrocławskich Targach Książki. Świąteczne 
prezenty – oczywiście książki! 

Czytając, lubię mieć kontakt z papierem. Lubię zapach farby 
drukarskiej, ale nie przeszkadza mi kurz starych książek – chętnie 
przygarniam likwidowane domowe biblioteczki. Cudze książki 
mają u mnie drugie życie. Niektóre egzemplarze nie wracają 
na półkę – krążą po znajomych molach książkowych. Przez 
kilka miesięcy są w nieustannym ruchu. Książki jednorazowego 
czytania oddaję w kolejne ręce – na aukcje charytatywne, 
Polakom na Kresach, innym czytelnikom na zasadzie „podaj 
dalej”. Do niedawna nie byłam miłośniczką „czytania uszami”, 
tj. audiobooków, ale przyznaję, że jest to lekarstwo na radiową 
tłuczkę podczas podróży samochodem. Powoli staję się 
czytelniczą „hybrydą” i cieszy mnie, gdy do wersji drukowanej 
wydawca dorzuca gratisową wersję elektroniczną. 

Zdarza się, że jakiś tytuł kupuję w ciemno, najczęściej jednak 
dobrze wiem, po co sięgam. Przyznaję się też bez bicia, że nie raz 
chwyciłam jakieś bestsellerowe fiu-bździu, które wciągało jak 
waniliowe ptasie mleczko.
Czytanie jest jak oddychanie, a dzień bez druku – dniem 
straconym. Może właśnie dlatego spodobała mi się facebookowa 
akcja, w zamiarze komercyjna, ale mająca swój społeczny odłam 
– shelfie, czyli fotografowanie domowych bibliotek lub inna – 
dzielenie się swoją subiektywną dziesiątką ulubionych tytułów. 
Obie, niestety, umarły śmiercią naturalną. 

Choć statystyczny Polak czyta 1,4 książki na rok, na rynku 
wydawniczym coraz więcej ciekawych tytułów. Podciągam krajową 
statystykę czytelniczą świadoma, że część „zaliczonych” tytułów 
przypadnie jakiemuś książkowemu ignorantowi. Ale co tam, to tylko 
liczby, a cała przyjemność po mojej stronie! Bo książki to nie tylko 
sposób spędzania czasu, to – posługując się językiem medycyny – 
odtrutka, szczepionka  i rodzaj diety (łatwo zapomnieć o kolacji).

Dorośli, którzy nie czytają dzieciom i sami nie czerpią z 
czytania przyjemności (stanowiąc jednocześnie niechlubny 
wzór do naśladowania), żyją niejako na skróty. Świadomie bądź 
nieświadomie pozbawiają swoje dzieci kontaktu z „narzędziem” 
rozwoju wyobraźni, elokwencji, rozumienia świata i zachowań 
ludzkich, możliwości konfrontowania własnej biografii z 
doświadczeniami bohaterów literackich. Czytanie pomaga 
precyzować myśli, właściwie je wyartykułować i przelać na 
papier, pomaga w uczeniu się lub jeśli jest taka potrzeba – w 
czytaniu między wierszami, rozładowuje stres, a gdy już sił brak 
– pomaga wejść w ramiona Morfeusza. A zatem – kto nie czyta, 
ten trąba!  

            Joanna Sosa-Misiak

Zwierzenia o czytaniu
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fiction” (fikcję dla smakoszy), w której obok 
głównego bohatera występuje drugi bohater – 
jedzenie. Fabuła przeplatana jest opisami potraw, 
ucztowania, przepisami kulinarnymi. Najbardziej 
znane tytuły to „Zielone smażone pomidory”, 
„Czekolada”, seria o Toskanii, „Uczta Babette”, 
„Przepiórki w płatkach róży”. Czy obecna moda na 
gotowanie dała drugie życie tym tytułom?
A.W.: U nas ta moda nie rozwinęła się. Trwała krótko 
w tamtym czasie i minęła. Ostatnio próbowałyśmy 
zainteresować czytelników wspomnianymi przez 
panią tytułami, ale  zainteresowanie było niewielkie. 
A jeśli chodzi o książki stricte kucharskie z przepisami, 
to doszłyśmy do wniosku, że nie będziemy ich 
kupowały, gdyż duża kolekcja stoi na półkach. Modę 
na ich wypożyczanie ograniczył dostęp do Internetu. 
Rynek wydawniczy, jak niemal każdy, rządzi się 
modami. Były mody na literaturę francuską, 
angielską, iberoamerykańską, teraz mamy 
wyraźnie modę na literaturę skandynawską. Co 
przyciąga polskiego/złotoryjskiego czytelnika 
do tej „chłodnej kultury”? I nie chodzi tu tylko o 
kryminały...
B.K.: Zaczęło się od trylogii „Millennium”. To 
akurat jeden z wielu doskonałych kryminałów. 
Skandynawowie mają bardzo dobre powieści 
z literatury obyczajowej, które były czytane od 
zawsze,  np. „Głód” Knuta Hamsuna – fascynujący 
czytelników do dziś.  
B.P.: Po pierwsze moda zrobiła swoje. Po drugie - te 
książki wcześniej nie były w Polsce wydawane. Teraz 
są atrakcją dla czytelników. Wydawnictwa sięgają 
nie tylko po nowości, ale także starsze tytuły. Cieszy 
nas to, że wreszcie polski czytelnik ma dostęp do 
światowych bestsellerów. 
A.G.: A co przyciąga naszego czytelnika do 
skandynawskiej literatury? Wielowątkowość akcji, 
specyfika klimatu, sposób budowania postaci 
i prowadzenia narracji, czyli wszystko to, co 
odróżnia literaturę skandynawską od angielskiej czy 
amerykańskiej.
A czy gusty złotoryjskich czytelników 
odzwierciedlają aktualną nostalgię za XIX wiekiem 
obecną i w literaturze, i w filmie? Podziały 
społeczne, konwenanse, czytelny system wartości, 
ścieranie się świata mężczyzn ze światem kobiet. 
Bliżej nas - kryminały retro z Wrocławiem w roli 
głównej?
B.K.: O gustach się nie dyskutuje, jedni czytelnicy idą 
za prądem ogólnoświatowym, inni wybierają swoją 
ścieżkę. 
Dzisiejszą branżę wydawniczą mocno nakręca 
branża filmowa. Ekranizacjom często  towarzyszą 
wznowienia starych tytułów, albo tworzą one 
popyt na nowości. Przykłady: „Jedz, módl się, 
kochaj”, „Kiedy odszedłeś”, „Millennium”, seria 
„osmańska”.
B.P.: Ten trend jest zauważalny szczególnie w 
oddziale dla dzieci. Najmłodsi czytelnicy chętnie 
czytają o przygodach bohaterów znanych z ekranów 
telewizyjnych czy kinowych. 
A.W.: A w wypożyczalni dla dorosłych często są to 
powroty. Wcześniej książki te były czytane, a teraz 
powstają ekranizacje, przez co książki otrzymują 
„drugie życie”. Np. po filmie o Marii Skłodowskiej-
Curie znacznie wzrosło zainteresowanie  jej biografią.
Coraz więcej na rynku nowości książkowych, 
których okładki to kopie plakatu filmowego...
Karolina Gęsior: Owszem, wydaje mi się, że 
jest to celowy zabieg wydawców, którzy w ten 
sposób próbują sprzedać często wznowienia i tym 
przyciągnąć czytelników. 
B.K.: Tak jest z książkami: „Chata”, „Amerykańscy 
chłopcy”, „Cienka czerwona linia”, „Zmierzch” i 
wieloma innymi...
A.W.: … nie do końca. Weźmy np. książki „Jedz, módl 
się, kochaj” czy Kalicińskiej „Nad rozlewiskiem”, 
które były poczytne od zawsze. To popularność tych 
książek spowodowała ich sfilmowanie. Z „Chatą” 
było inaczej, czytano ją sporadycznie. Mamy tę 
książkę z roku 2009, niestety z paskudną okładką. 
Po ekranizacji cieszy się sporym zainteresowaniem, 
chociaż okładka odstrasza.
K.G.: Od czasu, gdy zaczęto mówić o ekranizacji 
książki Olgi Tokarczuk, to książka jest w ciągłym 
czytaniu.

Czyli jednak książki mogą mieć swoje drugie 
życie...
B.K.: Tak, ale nie jest to regułą.
B.P.: Wpływ ekranizacji najbardziej widać u nas po 
„Wspaniałym stuleciu”. Miałyśmy na półce tylko 
jedną dwutomową powieść „Harem” o sułtance 
Hirem, która tak sobie krążyła miedzy czytelnikami.  
A od czasu emisji serialu zaczęłyśmy kupować 
kolejne tytuły,  aby sprostać zapotrzebowaniu 
czytelników.
„Wspaniałe stulecie” wywołało wśród pań duże 
ożywienie na potwierdzenie tego, że było i wciąż 
jest to filmowo-czytelnicze zjawisko. 
B.K.: A co cieszy bibliotekarzy? To, że czytelnicy 
wypożyczali nie tylko powieści, ale zainteresowali 
się kulturą Turcji i historią władców.
Gdy mowa była o „Chacie”, pojawił się problem 
brzydkiej okładki. Czytelnicy, wybierając 
książkę, często sugerują się okładką. Na portalu 
społecznościowym powstał fanpage „Kupiłbym 
tę książkę, gdyby nie okładka”, który ma ponad 
8000 polubień i na którym czytelnicy złorzeczą 
na fatalne projekty okładek. Spotykają się Panie 
z tym, że zniechęcają one do sięgania po całkiem 
dobrą literaturę?
A.W.: My mamy z tym duży problem w tej chwili, 
bo mamy mnóstwo książek, dobrych książek, które 
są wznawiane w pięknych kolorowych okładkach. 
Nasze pierwsze wydania są szarobure, ale wciąż w 
dobrym stanie. I co z nimi zrobić? Wyrzucić i kupić 
nowe? Czytelnicy nie chcą po nie sięgać, dla nich 
książka musi być ładna, estetyczna.
B.K.: Mimo to wystawiamy i polecamy je, mówimy 
o wznowieniu, a niektórzy czytelnicy popatrzą i 
mówią „E...  taka okładka?!”
A.W.: Nasza biblioteka jest dobrze zaopatrzona, 
ale część książek ma mało atrakcyjne okładki. Np. 
kiedyś bardzo chodliwa seria Nike...
B.K.: Dzisiaj już nikt tego nie chce czytać. 
A.W.: A przecież to jest doskonała literatura!
K.G.: Z tym, że tam nie ma żadnych informacji o 
autorze ani o fabule. To zniechęca.  
B.K.: Sięgają po nie jedynie studenci, którzy muszą 
je przeczytać i narzekają na druk - jest za mały, 
książki źle się czyta.
A.W.: A skoro o rozmiarze czcionki mowa, to coraz 
więcej osób potrzebuje dużego druku. I naprzeciw 
temu wyszło wydawnictwo Prószyński i S-ka z serią 
„Wielka Litera”. Zainteresowane są nie tylko osoby 
starsze z problemami wzrokowymi, ale też młodzi 
czytelnicy. Co roku kupujemy kilka tytułów. Problem 
z nimi jest prozaicznej natury - są to duże książki, 
cegły, i nie mamy na nie miejsca na regałach.
B.P.: Od niedawna w statystykach pojawiły się 
pytania o to, ile takich książek posiadamy, ile 
zakupiliśmy w ostatnim roku. Pojawia się odgórne 
zainteresowanie zapotrzebowaniem na książki 
z dużym drukiem. Chciałybyśmy więcej, ale nie 
mieścimy się już w naszej bibliotece.
A jakie okładki preferują Panie przy zakupie 
nowości – miękie czy twarde?
A.W.: Zdecydowanie w twardej. Są droższe, 
zdajemy sobie z tego sprawę, ale są trwalsze.
Rozumiem, ale niektóre egzemplarze mogą 
zastąpić hantle...
Jesteśmy uczestnikami globalnego rynku 
wydawniczego. To, co pojawia się za granicą, 
dosyć szybko dociera do nas. Jak w tym zalewie 
literatury obcej radzi sobie literatura polska, 
oprócz wspomnianych reportaży?
A.W.: W tej chwili przeważa zapotrzebowanie 
na polską literaturę. Taki trend obserwujemy od 
dwóch, trzech lat. Boom na polskich autorów 
spowodowany jest prawdopodobnie tym, że 
opisują oni nasze życie, nasze realia.
B.P.: Niektórzy przychodzą i od razu mówią, że chcą 
tylko polskich autorów, żadnych innych.
W jaki sposób złotoryjski czytelnik zapoznaje się z 
dostępną literaturą?
A.W.: Jest sporo osób, które śledzą nowości 
na rynku wydawniczym. Niektórzy przeglądają 
też naszą stronę na facebooku, na której 
przedstawiamy zakupione nowości. Są wytrawni 
czytelnicy - dokładnie wiedzą, czego chcą, 
przychodzą z gotową listą, proszą o uwzględnienie 
przy następnych zakupach tytułów, które 

chcieliby przeczytać. My wprowadzamy je na 
swoje listy zakupowe, bo wychodzimy naprzeciw 
zapotrzebowaniom naszych czytelników. 
Marketingowcy widzą w nas bardziej klientów niż 
czytelników, dzielą na odrębne targety. Ostatnio 
pojawiły się nowe - new adult (18-25 lat) i young 
adult (16-18 lat). Różnica miedzy tymi grupami 
wiekowymi odnosi się m.in. do opisów scen 
erotycznych, procesu dojrzewania,  wzlotów i 
upadków po opuszczeniu gniazda rodzinnego...
A.W.: My nie operujemy tymi nazwami i nie 
dopasowujemy w ten sposób książek do wieku 
czytelnika. 
Ale często sami autorzy je przywołują. Pamiętam 
Agnieszkę Lingas-Łoniewską, która niedawno była 
gościem biblioteki i która wielokrotnie podkreślała, że 
swoje powieści pisze z myślą o new adult.
B.K.: Tak, ale jej książki czytają przede wszystkim 
dojrzałe kobiety, po 40. Te powieści nie stoją na 
półkach, są nieustannie w obiegu, a czytelniczki czekają 
na następne.
Czyli to tylko wydawniczy slang, który przejmują 
autorzy...? Rzeczywistość lubi płatać figle.
B.K.: Tak.
A.W.: W naszej bibliotece każdy czyta to, na co ma 
ochotę. Czytelnicy nie kierują się tym podziałem. 
Jeśli ktoś czyta np. romans historyczny, to wypożycza 
wyłącznie ten gatunek – tym samym jest trochę 
zaszufladkowany. Ale większość czyta wszystko, 
a szczególnie to, co poleci pani Barbara. (Panią 
Barbarę wielokrotnie podczas rozmowy koleżanki 
przedstawiały jako niezawodnego doradcę, znającego 
gusty stałych czytelników.) „Zmierzch” też nie był 
czytany wyłącznie przez nastolatków, a głównie przez 
dorosłych.
A.G.: Tak samo „Grey” - to był z kolei hit w gimnazjum. 
A.W.: Powtórzmy, z naszej obserwacji wynika, że 
reklamowanie przez wydawnictwa konkretnej książki 
jako new adult czy young adult nie ma znaczenia dla 
czytelnika. To raczej chwyt marketingowy.
Młodzież zawsze chętnie sięgała po książki dla 
dorosłych, ale coraz częściej spotykam się z tym, 
że dorośli czytają powieści adresowane do dzieci 
i młodzieży, przykład - „Harry Potter” i jak słyszę 
„Zmierzch”.
B.K.: „Potter” jest cały czas czytany. Podobnie „Igrzyska 
śmierci”, wszystko Terrego Pratchetta, wymieniany już 
„Zmierzch”.  
Mogą panie wyjaśnić mi to zjawisko, bo ja rozumiem, 
że rodzice chcą sprawdzić, co czytają ich dzieci, ale 
reszta...?! Dlaczego dorośli sięgają po te książki?
A.G.: Bo jest świetna akcja. To się po prostu dobrze 
czyta. Przy tym się odpoczywa.
B.P.: Starsze panie też lubią czytać o wampirach. 
Zwłaszcza jak są wątki miłosne. 
A.W.: Przenoszą się w inny świat. To taka trochę bajka. 
Ale czytelnicy, którzy czytają „tylko to”, są dla nas 
problematyczni, ponieważ po jakimś czasie nie mamy 
już co polecić. Ileż możemy mieć „takich” książek? 
Wówczas staramy się przemycać coś innego na zasadzie 
„a może to?”
To ja po wampirach dla odmiany proponuję literaturę 
faktu! 
A.W.: Za każdym razem próbujemy podsunąć coś z 
innej półki, a nóż chwyci i spodoba się! Bywa różnie.
A co w sytuacji, gdy czytelnikowi zaczyna brakować 
książek lub szuka czegoś, czego u Was nie ma? 
Pojawia się wówczas zainteresowanie zbiorami innych 
bibliotek?
K.G.: Mamy pana, który „siedzi” wyłącznie w historii 
i polityce. Wybieramy mu książki z innych bibliotek 
i robimy zamówienia międzybiblioteczne. Czasami 
lekarzom ściągamy literaturę fachową. Wielokrotnie 
na 40 bibliotek należących do Dolnośląskiego Zasobu 
Bibliotecznego w systemie Aleph, tylko my posiadamy 
poszukiwaną przez inne biblioteki książkę. I to wcale nie 
jest jakaś nowość.
A.W.: Ze statystyk wynika, że w ubiegłym roku było 
ponad 100 wypożyczeń międzybibliotecznych. 
Udostępniamy też nasz bogaty księgozbiór bibliotekom 
szkolnym i pedagogicznej. Posiadamy publikacje z lat 
50., 60., 70., po które rzadko sięgają nasi czytelnicy, ale 
zdarza się, że są to pozycje poszukiwane przez biblioteki 
w Polsce.
Powróćmy jeszcze do języka 
marketingu wydawniczego, 

cd. na stronie 6
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28 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Miejskich 
w Złotoryi z okazji zbliżających się świąt 

państwowych: 1 maja - Święta Pracy, 2 maja - Dnia 
Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz 3 maja - Święta 
Konstytucji, utworzono żywą flagę Polski oraz 
rozstrzygnięto konkurs na najładniej udekorowaną 
salę w barwach i symbolach narodowych.

Najpierw stworzono w szkole odpowiednią 
atmosferę. Uczniowie pod opieką wychowawców 
przez wiele dni dekorowali swoje sale. Potem komisja 
wybrała najpiękniejsze pracownie. W piątek szkoła 
była już gotowa - zrobiło się biało-czerwono. 

Uczniowie i nauczyciele ubrani w barwy 
narodowe, z białymi i czerwonymi kartkami w ręku, 
zeszli na halę, gdzie została ułożona żywa flaga 
Polski. Biel stworzyły klasy IV-VI oraz gimnazjum, 
a czerwień zerówki i klasy I-III. 

Następną atrakcją było rozstrzygnięcie 
konkursu na najlepiej udekorowaną sale lekcyjną. 
Pani dyrektor Danuta Boroch podała wyniki oraz 
wręczyła dyplomy i nagrody. W kategorii nauczanie 
początkowe: I m. - 3 B, II m. - 3 A , III m. - 1 B; 
w kategorii klas IV-VI: I m. - 6 B, II m. - 4 C, III m. - 6 A;  
kategorii gimnazjum: I miejsce - 1 A, II miejsce -2 B, III 

miejsce -1 B. Wyróżnienia otrzymały klasy 0 A, 0 D 
oraz I A i III F. Na koniec wszyscy odśpiewali Hymn.

Taki sposób obchodzenia świąt narodowych, 
wesoły i pełen twórczych działań zespołowych, 
sprawdził się znakomicie. Udało się rozbudzić wśród 
dzieci i młodzieży zainteresowanie historią, kulturą 
i tradycją narodową. Niezwykle ważne było też w 
tym przedsięwzięciu uzyskanie poczucia wspólnoty 
i jedności. Już któryś raz w tym roku było nam 
dane podczas imprez szkolnych doświadczyć tego 
wspaniałego uczucia. 

Damian Komada

Żywa flaga w Zespole Szkół Miejskich

Fot. Damian Komada

bo od jakiegoś czasu pojawił się w nim „czytelnik 
hybrydowy”, czyli taki, który korzysta z różnych 
nośników – wersji papierowej, e-booków, 
audiobooków. Co w bibliotecznej ofercie znajdą 
dla siebie „hybrydy”?
A.W.: Od paru lat gromadzimy audiobooki, są 
zinwentaryzowane, ale jeszcze nie wpisane do bazy, 
nie istnieją w systemie. W tej chwili wypożyczane są 
wyłącznie osobom niedowidzącym i niewidomym. 
Myślę, że uda nam się w tym roku uruchomić 
wypożyczalnię audiobooków,  rozreklamujemy je i 
poczekamy na odzew. Jeśli będzie zainteresowanie 
tym nośnikiem, przeznaczymy większą kwotę na 
zakup nowości. Musimy myśleć przyszłościowo 
– już teraz brakuje nam półek na nowe książki. 
Audiobook zajmuje dużo mniej miejsca. 
Grono miłośników wersji drukowanej nie będzie 
zachwycone tym pomysłem! Ale wielu może 
dopiero pozna uroki czytania/słuchania książek 
elektronicznych?
A.W.: I tak, i nie. Najaktywniejsza grupa naszych 
czytelników, to osoby 50+. Ostatnio obserwujemy 
pewne zjawisko – czytelnicy informują nas, że 
robią przerwę w czytaniu tradycyjnej książki, gdyż 
w prezencie od dzieci  otrzymują Kindle - czytniki 
do e-booków. Faktycznie, na moment tracimy 
czytelnika. Najczęściej po miesiącu, dwóch wracają. 
Witamy czytelników ponownie z otwartymi 
ramionami. Okazuje się, że czytnik nie jest w stanie 
zastąpić tradycyjnej książki.
B.K.: Nie pachnie, źle trzyma się w ręce, męczy 
wzrok. To nie to.
A.W.: E-book to wygodne rozwiązanie m.in. dla 
studentów. Audiobook dla osób, które wyjeżdżają, 
dojeżdżają do pracy, sprzątają mieszkanie... Zdajemy 
sobie z tego sprawę, lecz okazuje się, że tradycyjna 
książka nieustannie wygrywa z nośnikami 
elektronicznymi.
Czytelnicy będą mogli przynosić swoje 
odsłuchane egzemplarze? Może nie tylko wersje 

elektroniczne, papierowe również...?
B.K.: Już teraz to robią. Przynoszą i nowości, i starsze 
tytuły książek. Czekamy na audiobooki.
A.W.: Jest to bardzo smutny okres, gdyż dużo 
osób likwiduje swoje biblioteki domowe. Jeśli ktoś 
ma ochotę nam je podarować – przyjmujemy 
wszystkie. Później robimy selekcję tych książek.
Co dzieje się z książkami, które nie trafią na 
biblioteczną półkę?
B.P.: Wystawiamy do bookcrossingu, można sobie 
przyjść i wybrać, zabrać do domu, przynieść nam 
coś na wymianę.
Jakie jest zainteresowanie bookcrossingiem?
B.K.: Szału nie ma, ale...
A.W.: ...ale jest parę osób, które regularnie 
przychodzą i zawsze coś dla siebie znajdą.
B.P.: Kiedy wychodziłyśmy przed bibliotekę i 
byłyśmy widoczne, przy dobrej pogodzie i podczas 
Dni Złotoryi, wydawało się, że to będzie działało na 
większą skalę, ale tu wewnątrz to już nie to samo.
Co najchętniej czytają dorośli złotoryjanie?
A.W.: Jeśli chodzi o obyczajówkę, to autorów 
polskich. 
B.K.: Tak. Kryminały też polskich autorów. Bardzo! 
Spora grupa czyta ambitną literaturę.
A biografie? Dużo ich ostatnio na rynku.
B.W.: Też są czytane. Ale najbardziej czytane są 
kryminały, obyczajówka i...
A.W.: ...reportaże, książki podróżnicze. To przeważa. 
I to, co aktualnie modne, lansowane przez wiodące 
wydawnictwa.
Joanna Dawid: Teraz popularna jest Jolanta Kaleta, 
która pisze o historii Dolnego Śląska, ale w sposób 
zbeletryzowany.
A.W.: Zabiegamy o spotkanie z autorką. Może się 
uda.
B.P.: Jest nieduża grupa, która czyta fantastykę. 
Dużo, i domaga się nowości. 
B.K.: Sporo mamy starszych tytułów z gatunku 
fantastyki, doskonałej, bardzo dobrych autorów i 

czytelnicy do nich wracają. W ciągłym obiegu jest 
fantasy.
Padają nazwiska autorów: Tolkien, Eddings, 
Sapkowski, Pratchett, Herbert, Grzędowicz, Pilipiuk, 
Piekara. 
A książki podróżnicze? Tu też jest duży wybór.
A.W.: Bardzo! Posiadamy duży zbiór literatury 
podróżniczej. Od wielu lat pozyskujemy na ich 
zakup środki m.in. z Gminy Miejskiej Złotoryja oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pisząc 
projekty ekologiczne. Książki o tej tematyce są 
bardzo popularne w naszej bibliotece - zwłaszcza 
przewodniki turystyczne. Ludzie są ciekawi świata, 
więcej podróżują i wcześniej przygotowują się do 
wyjazdów.
Kto czyta więcej – kobiety czy mężczyźni?
Wszystkie panie jednym chórem: Kobiety!!! 
Zdecydowanie kobiety!
To widać „na oko” czy tak wynika ze statystyk?
B.P.: Tego w statystykach się od nas nie wymaga, 
nie ma rubryki „płeć”. Widać „na oko”.
W takim razie, co czytają kobiety a co mężczyźni? 
Można mówić o jakichś wyraźnych różnicach w 
upodobaniach?
A.G.: U dzieci tych podziałów tak nie widać, jak 
u dorosłych i nastolatków. Kiedyś ten podział był 
wyraźniejszy, ale teraz część małych chłopców do 
6, 7 lat lubi opowieści o księżniczkach, np. o Zosi 
(chodzi o serię „Jej Wysokość Zosia”), nie mają z tym 
problemu, dziewczynki z kolei lubią o narzędziach, 
majsterkowaniu.
J.D.: Jest szał na „Turlututu. A kuku, to Ja”.
K.G.: ...i na serię o ciele - „Pępek” „Piersi”, 
„Strupek”. To jest tak świetne i dowcipnie napisane, 
że sami dorośli chętnie to czytają, można dużo się 
dowiedzieć. 
Cd. wywiadu w następnym numerze.

Z pracownicami Biblioteki Miejskiej rozmawiała 
Joanna Sosa-Misiak
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Staże zagraniczne w ZSZ w Złotoryi - krótki rys

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w 
Złotoryi od 2003 roku uczestniczą w projektach 

unijnych w ramach takich programów, jak: Leonardo 
do Vinci „Uczenie się przez całe życie”, Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Erasmus+ Mobilność Edukacyjna, działanie KA 1, 
finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu 
i Edukacji. W latach 2003 i 2009 na staż zagraniczny 
do Lipska i Schkeuditz w Niemczech wyjechało 
łącznie 85 uczniów technikum ekonomicznego. 
W roku 2011 szkoła wysłała uczniów do Wielkiej 
Brytanii, do Plymouth. Tym razem było to 30 
informatyków. W roku 2013 swoje umiejętności 
zawodowe doskonaliło 18 uczniów technikum 
hotelarskiego - w Granadzie w Hiszpanii. Natomiast 
z  technikum budowlanego (również 18 osób) 
we Frankfurcie nad Odrą. W roku 2014 młodzież 
naszej szkoły uczestniczyła w stażach w Londynie 
oraz w Barcellona Pozzo di Gotto na Sycylii. Łącznie 
wyjechało 36 uczniów kształcących się w branżach: 
hotelarskiej, informatycznej i ekonomicznej. 
Rok 2015 to praktyki w Hiszpanii i Portugalii 
(miejscowość Barcelos), gdzie doskonalili się: 
logistycy, mechanicy, budowlańcy i informatycy – 
łącznie 40 osób.

Tegoroczny staż w Irlandii
W tym roku szkolnym organizatorzy zaplanowali 
praktyki na październik 2016 r. w Rimini we 
Włoszech (16 osób) oraz przełom marca i kwietnia 
2017 r. (także 16 osób), w ramach programu 
Erasmus+. Ostatnio nasza Szkoła realizowała projekt 
pod nazwą „Regionalne strefy ekonomiczne szansą 
na zatrudnienie złotoryjskich absolwentów”. 
W wyjeździe do Irlandii uczestniczyło 16 uczniów 
technikum logistycznego, ekonomicznego i 
informatycznego. Młodzież odbywała praktyki 
pod opieką irlandzkiej firmy szkoleniowej Your 
International Training z siedzibą w Mallow. Miejscem 
pracy były: biuro turystyczne i projektowe, 
miejscowe hipermarkety i centrum informacji 

turystycznej w przepięknej miejscowości Youghal 
nad Atlantykiem. Tam też przez miesiąc stażyści 
mieszkali u miejscowych rodzin, uczestnicząc w ich 
codziennym życiu.
Cele stażu
W ramach zadań projektowych odbyli 20-godzinny 
kurs językowy, zakończony egzaminem. Codziennie 
spędzali w pracy po osiem godzin, gdzie zdobywali 
nowe doświadczenia zawodowe. Celem stażu było 
m.in.: doskonalenie umiejętności zawodowych, 
kształtowanie i doskonalenie umiejętności 
komunikowania się w języku angielskim (w tym 
zawodowym), poznanie zasad funkcjonowania 
firm w warunkach gospodarki rynkowej w 
Unii Europejskiej, poznanie regulacji prawnych 
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej 
w UE, rozwijanie zdolności interpersonalnych oraz 
zasad etyki i kultury zawodowej.
W miejscach praktyk nasi uczniowie dali się poznać 
jako dobrzy fachowcy, pracowici, świetnie radzący 
sobie z językiem. Opiekunowie ze strony irlandzkiej 
bardzo ich chwalili, szczególnie umiejętności 
informatyków, którzy wspaniale radzili sobie ze 
zbieraniem informacji, przygotowywaniem map 
oraz plików graficznych do tworzenia stron www.

Czas wolny
Oprócz pracy był też czas na relaks. Program stażu 
obfitował w liczne imprezy i wycieczki, których 
celem było poznawanie historii, zabytków, kultury 
oraz stylu życia Irlandczyków. W szczególnym 
dla nich dniu, 17 marca, uczniowie mieli 
możliwość uczestniczenia w Cork, w obchodach 
ich  narodowego święta – Dnia św. Patryka. 
Przybrani w zielone ubrania i gadżety, integrowali 
się z Irlanczykami i podziwiali barwną paradę, 
która przeszła ulicami miasta. Wspaniałą atrakcją 
była wycieczka na Klify Moheru, czyli jeden z 
największych cudów natury znajdujących się 
nad Oceanem Atlantyckim, na Zielonej Wyspie. 
Zbudowane z wapieni i piaskowców, ciągną się kilka 
kilometrów. Ich wysokość to ponad 120 metrów 
nad poziomem wody, chociaż w najwyższym 

punkcie mają podobno nawet 214 metrów. Bliżej 
miejscowości, w której młodzież przebywała, można było 
podziwiać klify w Ardmor, równie piękne i malownicze. 
Niesamowitym przeżyciem była dla uczniów wyprawa 
w góry Comeragh, w których znajduje się wodospad 
Mahon Wateralls  w hrabstwie Waterford. Kaskada 
położona jest w półkolu trzech wzgórz, dzięki czemu 
już ze sporej odległości słychać huk spadającej wody. 
Ogromne wrażenie robi widok Morza Celtyckiego w 
sąsiedztwie gór. Miejscowość Yoyghal, w której mieszkali 
stażyści, słynie z urokliwej plaży, na której (ciekawostka) 
nakręcono w 1954 r. słynny film „Moby Dick” z 
Gregorym Peckiem w roli kapitana Achaba. 

Korzyści
Jak mówią sami stażyści, taki wyjazd to była przygoda 
ich życia. Niektórzy po raz pierwszy lecieli samolotem, 
co było niesamowitym przeżyciem. Zetknięcie z inną, 
co prawda przyjazną Polakom, kulturą, a zwłaszcza 
z językiem angielskim metodą tzw. „głębokiego 
zanurzenia” wymusiło wręcz różne sposoby radzenia 
sobie w nieprzewidzianych sytuacjach w obcym 
środowisku. Życzliwość i otwartość Irlandczyków 
niejednego z nas wprawiła w zakłopotanie... 
Taki staż z pewnością daje większe możliwości w starcie 
zawodowym, zwiększa szanse na znalezienie ciekawej 
pracy. 

Na koniec projektu uczniowie otrzymują dokumenty 
potwierdzające ich udział w stażu zagranicznym. Między 
innymi Europass, czyli paszport służący do potwierdzenia 
okresów szkolenia, odbywanych w innym kraju 
europejskim. Ponadto otrzymują certyfikaty odbytych 
praktyk wystawiane przez pracodawców zagranicznych.

Jako jeden z opiekunów młodzieży odbywającej 
praktyki w Irlandii, poznałam tam cudownych 
mieszkańców kurortu Youghal (wym. „jol”): Billa i 
Eamonn’a (wym. „ejmon’a”). Dla nich czas się nie liczył, 
umawiając się na 13.00, uważali, że przybycie o godz. 
13.30 to: „No problem!”. Ale to materiał na całkiem inną 
historię. I nie uwierzycie, to rzeczywiście nie był żaden 
kłopot. Irlandia jest tak piękna, że zamiast do Hiszpanii lub 
do Włoch, warto właśnie tam pojechać na wakacje. 

Beata Jańta

Złotoryjscy uczniowie 
na zielonych szelfach

Klify Ardmore

Fot. Marta Tusińska

Fot. Marta Tusińska

Fot. Album ZSZ Fot. Album ZSZ

Fot. Album ZSZ
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25 kwietnia 2017r. przedstawiciele TMZZ: 
Kazimiera Tuchowska, Wioleta Michalczyk, 

Krystyna Rybicka, Alfred Michler, Aleksander 
Borys i Józef Banaszek, mieli  zaszczyt 
uczestniczyć w przyjęciu urodzinowym Pani 
Jutty Graeve-Wölbing. Zostaliśmy zaproszeni 
do Dobkowa, do restauracji Villa Greta, gdzie 
wieloletnia przyjaciółka Towarzystwa, od 2011 r. 
jego członek honorowy, obchodziła swoje 90. 
urodziny. Dokładnie 90 lat temu urodziła się 
w Świerzawie, tam też spędziła dzieciństwo i 
młodość. W Złotoryi uczęszczała do gimnazjum 
- Schwabe-Priesemuth-Stiftung (obecne Liceum 
Ogólnokształcące). Z wykształcenia fotograf, 
dziennikarka, a z zamiłowania kronikarka ziemi 
złotoryjskiej. Redagowała „Goldberg-Haynauer-
Nachrichten” oraz „Stifter-Express”, które są 
nieocenionym źródłem wiedzy o naszej okolicy. 
Z jej inicjatywy powstały pierwsze  klasy 
dwujęzyczne w LO. 

Na przyjęciu z okazji  tak znamienitego  
jubileuszu były obecne jej córki oraz  
kilkunastu przyjaciół, w tym my. Życzenia 
pani Juttcie złożyli w imieniu TMZZ Prezes 
Aleksander Borys i  pan Alfred Michler. Ten 
ostatni wspominał wiele wspólnie z nią 
prowadzonych działań. Pani Jutta dziękowała 
nam za udział w tym ważnym dla niej dniu. 
Wyjawiła, że zorganizowała to spotkanie 
właśnie w Dobkowie, aby spotkać się ze 
starymi znajomymi z Towarzystwa oraz raz 
jeszcze wrócić pamięcią do lat spędzonych na 
ziemi złotoryjskiej. Oczywiście odśpiewaliśmy 
jej po polsku „200 lat”, mając nadzieję na 
kolejne, równie wzruszające, spotkanie z tą 
przesympatyczną starszą panią, która wniosła 
znaczący wkład do historii naszego miasta 
i okolicy.

Wioleta Michalczyk

Urodziny Pani 
Jutty Graeve-Wölbing

Ośrodek Działaj Lokalnie  
–  Stowarzyszenie Kaczawskie 

ogłasza nabór wniosków w KONKURSIE 
„DZIAŁAJ LOKALNIE X” – edycja 2017 

na terenie gmin: Bolków, Jawor, Krotoszyce, 
Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, 
Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, 
Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja gmina 
wiejska oraz Złotoryja gmina miejska.

Wnioski można składać w generatorze 
od 13 kwietnia do 13 maja 2017 r. na stronie 
www.system.dzialajlokalnie.pl
PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE: 55.000 zł
Maksymalna wysokość dotacji: do 6.000 zł

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, 
które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz 
dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony 
z myślą o organizacjach pozarządowych, oraz 
grupach nieformalnych, które podejmują 
wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło 
się lepiej.

Jeśli chcesz zrobić coś ciekawego w swojej 
gminie, chcesz zaktywizować społeczność 
lokalną i masz pomysł jak to zrobić, to konkurs 
grantowy Działaj Lokalnie jest właśnie dla 

Ciebie. Napisz nam o czym marzysz, co i w jaki 
sposób chcesz zrealizować i jak zaangażujesz 
mieszkańców w projekcie. Wystarczy, że do 
13 maja 2017 r. wypełnisz wniosek dostępny 
w internetowym generatorze. Nim jednak 
zaczniesz koniecznie przeczytaj regulamin i weź 
udział w spotkaniu, które już niebawem dla 
Ciebie zorganizujemy. 

1. SPOTKANIE INFORMACYJNE – 21 kwietnia 
2017 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Złotoryja 
przy Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE – 25 kwietnia 
2017 r. o godz. 16:00 w Powiatowym Zespole 
Schronisk Młodzieżowych w Jaworze przy ul. 
Starojaworskiej 7 (II piętro, sala konferencyjna)

KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

- po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
telefonicznie lub mailowo

Więcej informacji można uzyskać 
kontaktując się z Ośrodkiem Działaj Lokalnie 
–  Stowarzyszenie Kaczawskie. Punkt 
kontaktowy znajduje się w Sudeckiej Zagrodzie 
Edukacyjnej w Dobkowie (Dobków 66, 59-540 
Świerzawa) - wymagany wcześniejszy kontakt 
telefoniczny z koordynatorem.

Koordynator programu Działaj Lokalnie 
Krzysztof Kowalczyk, tel. 694-867-747; 
e-mail: dzialajlokalnie@partnerstwokaczawskie.pl.

Nabór wniosków

Fot. Krystyna Rybicka

Fot. Krystyna Rybicka

Przemówienie Pani Jutty Grave-Wölbing

Pani Jutta z przyjaciółmi z TMZZ
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Zmarły niedawno Wojciech Młynarski powiedział 
kiedyś, że nie ma ludzi złych, są tylko ulepieni 

z marnej gliny. Jednak nie wolno ich do końca 
przekreślić, bo pod pokładami gliny może kryć się 
choćby jeden, ale cenny diament. Z pewnością 
w tym stwierdzeniu jest wiele prawdy. Najgorzej 
jest jednak wtedy, gdy ktoś na własne życzenie 
tak głęboko okopuje się w tej marnej glinie, że nie 
pozwala dostrzec w sobie diamentu. Dotyczy to 
zwłaszcza takich osób, które nie potrafią pogodzić 
się z porażką i całą swoją życiową energię marnują 
na udowodnienie sobie i innym, jacy to są wspaniali. 
To tak jakby za wszelką cenę chcieli wydostać swój 
diament, jednak glina nie pozwala im wznieść się 
ponad własną miernotę. Co gorsza, taka ulepiona 
z marnej gliny osoba, sieje często destrukcję w 
środowisku, zachowując się jak ryba, która sama 

psuje się od głowy i swym toksycznym jadem zatruwa 
życie wszystkim wkoło, twierdząc przy tym (często 
z uporem maniaka), że nikt jej nie lubi. Co wtedy 
robić? – pytają ci, którzy żyją w sąsiedztwie takiego 
,,szkodnika”. Opcje mogą być różne: pierwsza: 
całkowita ignorancja - to jednak nie rozwiązuje 
problemu, druga: oczyszczenie psującej się od głowy 
ryby i ewentualna próba uratowania tego, co się 
jeszcze da uratować (poszukanie w glinie  diamentu), 
trzecia: wyrzucenie zepsutej ryby na śmietnik, ale 
tego uczynić nie można, bo jak powiedział Młynarski, 
a nuż pod tym rybim jadem kryje się choćby jeden 
diamentowy karat. Którą opcję wybierzemy, zależy 
w dużej mierze od tego, na ile ulepiona z marnej gliny 
osoba zareaguje na zimny prysznic, którym chcemy 
zmyć z niej gliniastą maź. Jeżeli nic nie jest w stanie jej 
otrzeźwić, to widocznie nie pasuje ona do układanki.

Wspomniany wcześniej Wojciech Młynarski w takiej 
sytuacji daje nam kolejną radę: 
Po co my tu główkujemy
Wytężamy się od nowa
Po co dopasowujemy
Jak się nie da dopasować

Skoro ktoś nie chce, to nie można uszczęśliwiać 
go na siłę. Może w innej układance, w innym 
środowisku, taka osoba zdoła pokazać światu 
głęboko skrywaną mądrość i szlachetność. Przecież 
jak mówi przysłowie: Wszystko można przekuć w 
coś dobrego. Dlatego warto  podejmować wysiłek 
wznoszenia się ponad ,,popiołem” tego świata, aby 
tym wyraźniej spostrzec piękno i blask diamentu. 
Niech każdy z nas spojrzy głęboko w siebie, aby 
zrozumieć, że życiowa mądrość to skarb, który 
dojrzewa w nas przez lata i tylko od nas zależy, czy 
będzie on błyszczeć jak najcenniejszy kamień, czy 
utopimy go w marnej glinie. 

Markosia 

O ludziach z marnej gliny

Kiedy z wieży kościelnej wybrzmiał 
hejnał, na złotoryjskim cmentarzu 

rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia 
kamienia, upamiętniającego pierwszą 
złotoryjską pielęgniarkę (prawą rękę dra 
Henryka Borejki) – MARIĘ WOLSKĄ-
BIELSKĄ. Jest to drugi przypadek 
przywrócenia pamięci złotoryjan 
ważnych dla miasta postaci.

Wzruszające wystąpienie córki (w 
chwili śmierci matki trzynastoletniej 
dziewczynki) – ALICJI ŁUBKOWSKIEJ 
przybliżyło obecnym atmosferę tamtych 
pionierskich lat. Córka zapamiętała obraz 
zmęczonej straszliwie Mamy, która 
oddawała się z zapałem pielęgnowaniu 
chorych złotoryjan. Czas był ciężki, 
a choroby atakowały osłabione 
poniewierką wojenną organizmy. 
Służba zdrowia dopiero organizowała 
się. Pani  Alicja powiedziała: „Mama nie 
tworzyła wielkich dzieł na miarę epoki, 
ale tworzyła historię tej ziemi, swoją 
codzienną, rzetelną, mrówczą pracą wraz 
z tymi, którzy tu przybywali każdego dnia 
i zasiedlali Złotoryję. Ona im służyła”. 

Pani Alicja „ruszyła” w swojej 
retrospekcyjnej relacji w podróż po 
obiektach - szpitalnym i szkolnym, 
wspomniała klasowych kolegów i 
nauczycieli. Przypomniała zniszczone 
budynki, w których umarło życie, smutek 

i biedę tamtej rzeczywistości. Znów 
czuła - jak wtedy - uściski, dobre 
słowa otuchy i ciepło życzliwych rąk, 
kiedy nagle cichutko zgasło zmęczone 
serce Matki. Sierotą zaopiekowali się 
państwo Stułkowie: wiceburmistrz i 
położna. Po rocznych poszukiwaniach 
ojca Alicja dotarła do Chojnic na 
Pomorzu – „już nie była sierotą”. 

O. Bogdan Koczor - proboszcz 
parafii św. Jadwigi Śląskiej poświęcił 
obelisk i zaśpiewał dwie pieśni żałobne, 
którymi żegna swoich parafian 
udających się do Domu Ojca. Wyraził 
dumę z faktu obecności na ziemi 
złotoryjskiej tak zacnej mieszkanki i 
oddanej ludziom pielęgniarki.

„Serdecznie dziękuję tym 
wszystkim, którzy pomogli mi 
zrealizować upamiętnienie mojej 
Mamy, także wszystkim tym, którzy 
dzisiaj przybyli: przedstawicielowi 
władzy samorządowej panu 
Włodzimierzowi Bajońskiemu, 
przedstawicielom służby zdrowia - 
lekarzom Danucie i Jerzemu Peszkom 
oraz pielęgniarce przełożonej Zofii 
Krupie, p. Renacie Wojteczek, 
redakcjom lokalnej prasy i przyjaciołom 
z TMZZ”, na zakończenie powiedziała 
córka Śp. Pani Marii. 
                                                                                                        

Danuta Sosa

Kamienne znaki zasłużonych dla Złotoryi

Fot. Joanna Sosa-Misiak

Fot. Joanna Sosa-Misiak

Maria Wolska-Bielska (1898-1946)
- pierwsza złotoryjska pielęgniarka

PRZYWRACAMY PAMIĘĆ

29 kwietnia 2017 r. - uroczystość odsłonięcia kamienia 
upamiętniającego pielęgniarkę Marię Wolską-Bielską

Pani Alicja Łubkowska przy kamieniu
upamiętniającym Jej Mamę

Obelisk wykonał A.Gajewski z Zagrodna
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Wrzesień 1987

We wrześniu 1987 r. wszyscy 
byliśmy o 30 lat młodsi; byliśmy 

trzydziesto - lub czterdziestolatkami. 
Złotoryją „kierowała” wówczas z ratusza 
partia, a „rządził” naczelnik miasta. 
Ówczesne pokolenie doskonale rozu-
miało znaczenie tych czasowników (bez 
cudzysłowu) w życiu społecznym.

Cytowanie własnych słów 
z pewnością nie jest eleganckie, 
ale zaryzykuję, powtarzając moją 
wypowiedź dla „Gazety Robotniczej” 
(1988): „Czasy mamy takie, że najłatwiej 
dziś o miłośników dodatkowego 
zarobku, interesujących układów                         
towarzysko-handlowych, a tymczasem 
w Złotoryi stało się jakby na przekór. 
Zawsze znajdą się również i tacy, którym 
w życiu chodzi o coś więcej niż tylko 
zarabianie i wydawanie pieniędzy”. 
Przywołany fragment wypowiedzi to 
osobista (?) ocena czasów, w których 
raczej burzono stare niż budowano; 
a już na pewno nie przymierzano się 
do „budowli’ społecznych, tzn. takich, 
które wymagały bezinteresownego, 
społecznego działania. 
Istnienie stowarzyszeń miłośniczych 
w Polsce,  także na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych  miało już wtedy swoją 
dobrą tradycję. Można stwierdzić 
istnienie w latach 1960-70 Towarzystwa 
Miłośników Złotoryi, ale poza 
stwierdzeniem tego faktu nie potrafimy 
dziś nic więcej napisać - może to 
zdanie wywoła u kogoś konkretne 
wspomnienia. Nieco później (ok. 1984) 
działało Złotoryjskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne, kierowane przez 
dyr. ZOK Sławiana Trockiego. 

W zbliżonym czasie (wiosna 1984) 
pod patronatem inspektora oświaty (A. 
Michler) powstała Komisja Historyczna 
przy Wydziale Oświaty i Wychowania. 
Taki patronat, a także merytoryczna 
działalność, zjednoczyły pod jednym 
berłem także Bibliotekę Pedagogiczną 
(dyr. Teresa Borys) oraz ZNP – z 
urządzeniami, lokalami i zasobami 
tych instytucji, skrótowo nazywanych 
Klubem Nauczyciela „Bacalarus” (kier. I. 
Kordos, H. Sobota). Zacierających ręce, 
że oto powstało „komusze gniazdo” 
muszę rozczarować: te trzy osoby były 
bezpartyjne, a na domiar „złego” tejże 
Komisji Historycznej szefował Roman 
Gorzkowski (niebawem czołowy działacz 
NSZZ „Solidarność”, którego wcześniej 
nieudolnie „indoktrynowałem” 
jako ucznia LO). Komisja Historyczna 
zasadniczo jednoczyła dobrowolnie 
nauczycieli historii i geografii 
złotoryjskich szkół. Już w takim składzie 
zespół ten stanowił ewenement  w 
skali ogólnopolskiej. A jego ranga 
jeszcze wzrosła, kiedy wykorzystując 

długoletnie 
kontakty złotoryjskiego LO ze 

szkołą w Luckau (a zapoczątkował je 
rok wcześniej obozem językowym 
w Lübben insp.  J. Górzański, a 
kierowała nim germanistka z LO 
Barbara Karpowicz - 1973), dołączyła 
do nas analogiczna grupa nauczycieli 
z NRD. Słusznie będzie także 
wyjaśnić, że o zgodę na 
zorganizowanie takiej grupy 
oraz akceptację programu 
działania nie zabiegaliśmy 
ani ze strony kuratorium, ani 
czynników partyjnych.

Z perspektywy czasu 
patrząc oraz uwzględniając 
działalność, tę komisję 
uznajemy za drożdże i 
pierwociny TMZZ. Piszącego 
te słowa powszechnie uznaje 
się za organizatora naszego 
stowarzyszenia. W ogólności tak się 
właśnie stało, czuję jednakże potrzebę 
podkreślić, że ideę tę podsunął Sławian 
Trocki („ma pan przecież jako szef 
oświaty mądrych i aktywnych ludzi”). 
To, iż czas jakiś nie podejmowałem 
tej myśli wynikał z praktyki lat 
osiemdziesiątych. Polegała ona z 
grubsza na tym, iż gdy przychodziło 
do organizacji obchodów jakiejś 
rocznicy lub święta państwowego 
partia zwoływała szefów organizacji   
i „proponowała” pewne zadania 
„najbardziej pasujące” do nich. 
A inspektorowi oświaty „z urzędu” 
przypisywano kierowanie pewnymi 
organizacjami społecznymi, np. SZS, 
TPD, TKKŚ, TPP-R i znalezienie się w 
rozdzielniku zadań – jako szef nowej 
organizacji – nie było zamiarem i 
marzeniem autora. Dopiero, kiedy 
powiały nowe wiatry i uzyskaliśmy 
zapewnienie, że przyszła organizacja 
zachowa autonomię, jak Komisja 
Historyczna, sprawa ruszyła z posad.

Do sali posiedzeń Rady Miejskiej (nr 
11) zaprosiliśmy „bazę” - czyli członków 
Komisji Historycznej oraz „nadbudowę” 
-czyli przyszłych i potencjalnych 
członków stowarzyszenia. Zachowana 
lista obecności w dn. 10 i 17 
września 1987 r. poświadcza udział 
ponad 50. osób. Najwięcej było 
przedstawicieli oświaty – w tym 
czasie najaktywniejszej     i najbardziej 
uspołecznionej grupy społecznej (a 
Wydział Oświaty był drogim po ZZO 
zakładem pracy). Byli jednak także 
przedstawiciele innych zakładów pracy 
i instytucji, w tym naczelnik miasta B. 
Cetera. Z uwagi na natłok spraw oraz 
skrupulatność z jaką potraktowaliśmy 
ich rozpatrywanie, aby ich nie 
„zbylejaczyć” (m.in. zarys statutu, który 
referował R. Gorzkowski), nie byliśmy 
w stanie zamknąć ich na jednym 
posiedzeniu.

Dlaczego nazwa TMZZ?
Na pierwszym posiedzeniu (10 IX) 
wyłoniono tymczasowy zarząd, który 
miał przygotować kolejne zebranie, 
na którym miał się on ostatecznie 
ukonstytuować, przyjąć statut i nazwę. 
Ta ostatnia sprawa zajęła sporo czasu; 
ostatecznie przeważył pogląd, że 
chociaż nie ma powiatów (zlikwidowane 
w 1975 r. a na nowo utworzone w 
1999 r.) sama nazwa powinna podkreślić 
historyczne związki z tymi ziemiami. I 
dlatego przyjęto nazwę: TOWARZYSTO 
MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ. 
Komisja Historyczna działała nadal – do 
rozwiązania w Polsce wydziałów oświaty 
(31 VIII 1990), po których w Złotoryi 
przez 2 lata pozostały jeszcze i działały 
jego agendy gospodarczo – finansowe w 
formie MZE-AS. 

Pierwszy wybrany zarząd 
ukonstytuował się w następującym 
składzie: Prezes - Alfred Michler, 
inspektor oświaty; Wiceprezes - 
Roman Gorzkowski, LO, szef Komisji 
Historycznej; Sekretarz - Krystyna 
Napiwocka, ZOZ; Skarbnik - Marian 
Stanaszek, szef Woj. Oddz. ZUS; Członek 
- Mieczysław Leszczyński, prezes Banku 
Spółdzielczego; Członek - Sławian Trocki, 
dyr. ZOK 

Skład zarządu nie pochodził z jakiegoś 
klucza wyborczego. A jeśli już go szukać, 
to była nim przydatność, chęć działania 
(a nie tylko reprezentowania). Wybrano 
osoby aktywne, kompetentne i na 
danym etapie użyteczne (jakkolwiek by 
to nie zabrzmiało). 
PO TRZYDZIESTU LATACH

Wśród 78. członków TMZZ, 16. ma 
legitymację członka założyciela. Kierując 
dziś spojrzenie wstecz uznajemy, że nie 
wszystko nam się udało, zdarzały  się 
błędy, ale widzimy mnogość dokonań, 
dokonań społecznych, których najpewniej 
nie podjęłaby się inna organizacja. 
Jeśli zajmowaliśmy się przeszłością, to 
czyniliśmy to dla przyszłości. 
Jeśli wielu małych ludzi
w wielu małych miejscowościach
czyni wiele małych kroków
to mogą zmienić obliczę świata.

Alfred Michler, marzec 2017   

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ
I JEGO GŁÓWNE INICJATYWY W OKRESIE 

30. LAT DZIAŁALNOŚCI

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

W kwietniu wydawnictwo 
Geno Majora wydrukowało 

najnowszą powieść Andrzeja 
Wojciechowskiego „Basztowa 
30”, jest to niecierpliwie 
wyczekiwana kontynuacja 
„Opowieści złotoryjskiej”. 26 
kwietnia br., promocję książki w 
sali kinowej ZOKiR-u zorganizowało 
Stowarzyszenie Nasze Rio pod 
czujnym okiem pani prezes 
Barbary Zwierzyńskiej-Doskocz. 
Jeszcze przed drukiem ogłosili oni 
konkurs na okładkę książki. Grafika 
na okładce jest właśnie dziełem 
zwycięzcy, Mikołaja Biernackiego.

Wielbiciele talentu Andrzeja 
Wojciechowskiego, ciekawi dalszych 
losów rodzin Siezieniewiczów i 
Schollerów, mieli okazję poznać 
między innymi kulisy pracy nad 
powieścią. Pytała o to i nie tylko, 
prowadząca rozmowę z autorem 
Sylwia Dudek-Kokot, znana jako 
zapalona regionalistka, przewodnik, 
animatorka turystyczna, a także 
pracownik Złotoryjskiego Centrum 

Informacji Turystycznej.  
Spotkanie autorskie rozpoczęło się 
przypomnieniem kluczowej sceny z 
filmu na podstawie pierwszej części 
„Opowieści złotoryjskiej”, która 
łączy fabuły obydwu książek. Scena 
ukazywała  spotkanie głównych 
bohaterów: Niemca - Wilhelma 
Schollera i Polaka - Zygmunta 
Siezieniewicza, które miało miejsce 
18 lipca 1946 roku na stacji 
kolejowej w Złotej Górze (Złotoryi). 
Pierwszy czeka na lokomotywę, 
która zabierze go wraz z rodziną 
do Niemiec, drugi na ciężarówkę, 
która razem z dobytkiem zawiezie 
go do miasta, do mieszkania po 
Schollerach (Basztowa 30). W tym 
czasie pierwszy z nich wspomina 
lata, które przeżył w Goldberg, a 
drugi wyobraża sobie przyszłość, 
jaka czeka go w Złotoryi. 
Z bohaterami pierwszej części 
„Opowieści złotoryjskiej” czytelnicy 
rozstają się w październiku 
1956 roku, kiedy to Zygmunt 
Siezieniewicz opuszcza więzienie 

i poszukuje pracy. Od wizyty w 
wydziale zatrudnienia rozpoczyna 
się kolejne 20 lat jego życia, 
opowiedziane na tle historii, która 
przetacza się tuż obok. 

Dlatego następnym punktem 
spotkania z pisarzem było krótkie 
wystąpienie Tomasza Szymaniaka, 
nauczyciela LO w Złotoryi, który 
wprowadził publiczność w klimat 
czasów PRL-u, czyli lat 1956-1976, 
kiedy to rozgrywa się akcja książki 
„Basztowa 30”. 

Kolejnym przerywnikiem 
rozmowy z autorem była jedna ze 
scen z nowej powieści w wykonaniu 
aktorów-amatorów Teatru Trzech 
Pokoleń prowadzonego przez 
Jolantę Zarębską: Basi, Jarka, 
Zenka i Pawła. Na prośbę autora, 
który osobiście wybrał ten 
fragment, na scenę zaadaptował 
ją Jarosław Jańta. Nawiązywała 
ona do rozdziału w książce pod 
tytułem „1965” (powieść ma formę 
pamiętnika głównego bohatera, 
pisanego w poszczególnych 

latach). Scena przedstawiała 
starania jednego z mieszkańców 
Złotoryi o postawienie pomnika 
upamiętniającego 20. rocznicę 
powrotu Ziem Zachodnich do 
macierzy. Miał on stanąć u zbiegu 
ulic Konopnickiej i Staszica (i stoi 
tam do dziś). Aktorzy w zabawny 
sposób oddali realia życia w 
PRL-u: nieróbstwo, pijaństwo, 
borykanie się z brakiem materiałów 
i fachowców, zwłaszcza w 
dziedzinie rękodzieła. W trakcie 
przedstawienia bohater Zygmunt 
Siezieniewicz przeczytał także dwa 
fragmenty wzruszających listów 
Karla. Występ miał nowoczesny 
charakter multimedialny, 
wykorzystując krótki film (prolog w 
formie dziennika video) oraz slajd 
(współczesne zdjęcie ww. pomnika).

Atmosferę  czasów PRL-u 
podkreślały także stare 
fotografie stanowiące tło całego 
spotkania z autorem. Były to 
zdjęcia pochodzące z rodzinnych 
archiwów i ukazywały migawki 
z życia złotoryjan w tamtych 
latach: pochody 1- Majowe, czyny 
społeczne, śluby, zabawy, spotkania 
towarzyskie itp. Czytelnicy mogli 
przenieść się w tamte czasy również 
dzięki piosenkom z repertuaru Anny 
Jantar i grupy ABBA, zaśpiewanym 
przez Agatę Stryczek i Erwina 
Żuchowskiego.
Spotkaniu z Andrzejem 
Wojciechowskim towarzyszyli 
również włodarze naszego miasta, 
m.in. burmistrz Robert Pawłowski, 
który pogratulował naszemu 
pisarzowi weny twórczej i pochwalił 
tego typu inicjatywę, dzięki której 
mieszkańcy naszego miasta mają 
możliwość poznać jego najnowszą 
historię w zbeletryzowanej wersji. 
Książki Andrzeja Wojciechowskiego 
promują Złotoryję i wyróżniają 
nas na tle innych miast. Mając 
swoją powieść i nakręcony przez 
mieszkańców, na jej kanwie, film 
fabularny, dołączamy do takich 
metropolii, jak Wrocław czy Poznań.
Na zakończenie do autora ustawiła 
się długa kolejka chętnych po 
autograf na nowo zakupionych obu 
częściach naszej rodzimej sagi.
Może ktoś opracuje trasę 
turystyczną po Złotoryi szlakiem 
Schollera i Siezieniewicza? Taką na 
wzór „szlaku róży” Dana Browna czy 
tropem bohatera serii kryminalnej 
„Milenium” w Szwecji. A może zrobi 
się z tego „Trylogia”?  

Beata Jańta

„Basztowa 30” na Reymonta 5

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski Fot. Andrzej Cukrowski
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P
ani Zofia jest jedną z najstarszych 
złotoryjanek. Po raz pierwszy do naszego 

miasta  przyjechała w 1947 roku, jednak to 
było przy okazji kolonii letnich, które odbywały 
się w Wilkowie. Była tam wtedy cały lipiec, a 
przyjechała z Trzebini. Kolonię organizowała 
huta cynku. Zofia miała wówczas 16 lat, więc 
jej zadaniem była opieka nad młodszymi 
dziewczynkami. Co ciekawe, kolonia była 
zlokalizowana przy uruchamianej wtedy 
kopalni Lena, w budynkach administracji.

Złotoryja po raz pierwszy
Z Trzebini do Złotoryi przyjechali pociągiem. 

To był pierwszy rok, kiedy po wojnie znów 
ruszyła kolej po odbudowie wiaduktu. 

Co można było przez cały miesiąc robić na 
koloniach w Wilkowie? Zofia wspomina, że 
atrakcją było chodzenie po jajka, masło i inne 
produkty spożywcze na wieś do gospodarzy. 
Całą grupą chodzili też do pobliskiego lasu na 
jagody. Wieczorami bawili się przy akordeonie, 
na którym grał chłopak bez nóg. Inną przygodą 

było świętowanie 22 lipca. Cała młodzież 
kolonijna zjechała do Złotoryi i dołączyła do 
mieszkańców miasta zgromadzonych przed 
ratuszem w Rynku, by zejść na dół miasta 
na plac Sprzymierzeńców, gdzie mieścił się 
dawniej tartak. Tam świętowano rocznicę 
PKWN, czyli celebrowano przemówienia 
oficjeli.

Złotoryja po raz drugi
Zofia ponownie przyjechała do Złotoryi 

w listopadzie 1949 roku. Wtedy dołączyła 
do swoich rodziców. Ojciec przeniósł się z 
Trzebini do Złotoryi, bo tu znalazł pracę na 
lenowskiej kopalni. Mama Zofii przyjechała 
za nim. A na końcu dołączyła Zofia. Dla 
mieszkańców Trzebini Złotoryja i jej okolice 
jawiły się jako Zachód. Ten dobrze kojarzony 
Zachód, czyli cywilizowany i dostatni. Ci, którzy 
przyjeżdżali tu za pracą, lokowani byli w hotelu 
robotniczym w Rynku (obok dzisiejszego 
Neonetu).

Rodzice Zofii znaleźli dość szybko 

mieszkanie dla siebie. To samo, w którym do 
dziś ona mieszka na rogu Górniczej i Asnyka. 
Na początku 1949 roku jeszcze tu domy stały 
puste, nic tylko wybierać dla siebie. Ogród 
był bardzo zniszczony, rosły pokrzywy i inne 
badyle. Pralnia w piwnicy po sufit zasypana 
była popiołem, a spiżarnia nosiła ślady pobytu 
kozy. Taki bałagan zostawili Rosjanie, którzy 
w tej części miasta wcześniej mieli swoje 
kwatery. Mama Zofii chodziła po okolicznych 
śmietnikach i zbierała to, co mogłoby się 
przydać do urządzenia mieszkania. 

Gdy Zofia przyjechała do Złotoryi na 
stałe, od razu znalazła pracę w kopalni w 
dziale socjalnym. Nie było to jej pierwsze 
zatrudnienie. Już miała za sobą trzy lata stażu 
w Trzebini. Jak jej się podobało w Złotoryi? 
Miasto pod koniec lat 40. było jeszcze w 
gruzach. Na pewno północna pierzeja Dolnego 
Rynku była w gruzach.

Praca
Na początku tęskniła za poprzednim 

miastem. Tam było weselej. Pamięta, że 
na pewno więcej okazji do zabaw, więcej 
orkiestr. Pierwsza zabawa, w jakiej tu 
uczestniczyła, była z okazji rocznicy Rewolucji 
Październikowej. Orkiestra dopiero uczyła 
się oswajać instrumenty i grała fatalnie. Tam, 
gdzie teraz jest siedziba Banku Zachodniego, 
był tzw. Społeczniak z salą dla orkiestry i tańca, 
a nawet teatru. Zofia pamięta, że grała tam 
jakąś rolę. Pamięta też, że kopalnia Lena miała 
własną świetlicę naprzeciwko dzisiejszego 
ZUS-u.

Opłacało się wtedy pracować w kopalni. 
Zofia, mimo że zaczęła pracę pod koniec 
listopada, to na barbórkę miała już prawo do 
nagrody pieniężnej i rzeczowej. Mimo takich 
profitów długo nie zagrzała miejsca na Lenie. 
Jak mówi: przyjechali z województwa z Urzędu 
Bezpieczeństwa i ściągnęli mnie do pracy na 
komendzie. Nie miała na to wielkiej ochoty, 
chciała się uczyć. Wiedziała, z czym wiąże się 
ta praca, ale oni byli uparci i tak w 1950 już 
urzędowała na komendzie przy Kościuszki. Na 
pierwszym piętrze mieściła się milicja, 
a na drugim UB.

 I tu Zofia nie zabawiła długo. Poznała 
męża, zaszła w ciążę i już do pracy nie wróciła. 
Urzędnicy obawiali się tego i bardzo zwlekali 
z wydaniem zgody na ślub, a takie zezwolenie 
wówczas trzeba było uzyskać, pracując w 
tym resorcie. UB próbował przekupić Zofię 
rocznym urlopem płatnym. Nie zgodziła się. 
Tłumaczyła, że musi zająć się synem i chorą na 
gruźlicę matką (tę gruźlicę zmyśliła, by mieć 
niepodważalny argument).

Wspomnienia Pani Zofii
Z dziećmi na stadionie sportowym w 1957 r.

Na wieży kościoła NNMP w 1969 r.
W biurze Prezydium MRN 

(przy ul. Basztowej) - 1968 r.
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Mąż
Zofia poznała swojego przyszłego męża w 

Bielsku, gdy jechała na urlop. Nie wiedziała 
wtedy, że łączy ich miejsce. Czekając na 
autobus, długo ze sobą rozmawiali i okazało 
się, że ten nowo poznany mężczyzna w czasie 
wojny został wywieziony z Czechowic na Śląsku 
na roboty w okolice Złotoryi, a konkretnie do 
Wilkowa. Tego samego Wilkowa, w którym 
Zofia spędzała swoją pierwszą kolonię, kilka 
lat później. To był dziwny zbieg okoliczności. 
Kobieta tak musiała zawładnąć sercem 
swojego przyszłego męża, że przyjechał za 
nią do Złotoryi. I nie było wyjścia – założyli 
rodzinę. Choć formalnie ją scementowali 
cztery lata później, po uzyskaniu stosownego 
zezwolenia.

Zofia swojego syna rodziła w domu 
w obecności akuszerki. Szpital wtedy już 
funkcjonował, ale mąż bał się, że mu tam 
podmienią dziecko, więc wolał mieć wszystko 
pod kontrolą. Po urlopie wychowawczym 
na syna Zofia poszła do pracy w Urzędzie 
Miasta (budynek obecnego ZUSu). W Urzędzie 
została na dłużej, bo aż na 17 lat z przerwą 
na urodzenie córki. Jednak przy tej okazji nie 
mogła sobie pozwolić na dłuższy urlop, bo 
brakowało rąk do pracy.

Miasto
Z tamtego, urzędniczego czasu pamięta, 

jak likwidowano cmentarz poniemiecki wokół 
kościoła Mariackiego. Zabytkowe płyty 
nagrobne były gdzieś składowane, ale Zofia 
nie jest w stanie powiedzieć, gdzie. Cmentarzy 
w tuż powojennej Złotoryi było kilka, 
między innymi żydowski (nieopodal działek 
na Wyszyńskiego) i żołnierzy radzieckich 
(powyżej).Cmentarz żydowski był otoczony 
murem z kamieni polnych, prowadziła do 
niego brama zamknięta na kłódkę. Wtedy już 
nie robiono tam pochówków. Ślad po tych 
kilkudziesięciu nagrobkach zniknął na początku 
lat 70. Natomiast pozostałością po cmentarzu 
żołnierzy radzieckich jest dziś ich pomnik, bo 
ciała ekshumowano i przeniesiono chyba na 
cmentarz w Bolesławcu.

Zofia pamięta też kościoły. Wspomina, 
jak Urząd przekazywał kościół na cmentarzu 
parafii polskokatolickiej. W Złotoryi było kilku 
wyznawców tego obrządku i ksiądz z rodziną, 
który mieszkał na Matejki. Natomiast kościół 
Mariacki był nieczynny do 1959 roku. Zaraz 
po uruchomieniu świątyni zajęto się naprawą 
zegara i rozpisano konkurs na hejnał.
Ale Zofii bardziej utkwiły wizyty w kościele 
św. Jadwigi. Szczególnie majówki i procesje, 
na które jako wciąż młoda dziewczyna chętnie 
chodziła. Jak sama mówi, była to jedna z 
niewielu okazji do pokazania się w mieście J. 

Życie towarzyskie
Lubiła też spacery na Wilczą Górę, która 

wyglądała zdecydowanie inaczej niż dziś. 
Zofia zbierała kwiaty u podnóża Wilczaka lub 
spotykała się ze znajomymi. Nie pamięta, by 
były tam jeszcze ślady niemieckiego schroniska, 
może dlatego, że nie wspinała się wysoko. 
Złotoryja ze wspomnień Zofii to również 
restauracje: Kaczawianka w Rynku, cukiernia U 
studenta na Chopina, gdzie sprzedawali pyszne 
lody…

Wolny od pracy czas, czyli niedziele 
spędzała z rodziną na meczach. Wsadzałam 
dzieci do wózka i szłam na spacer na stadion. 
To była rozrywka dla całej rodziny – wspomina 
Zofia. Już bez dzieci chodziła z mężem do kina 
Uciecha. Pamięta nawet, że kilka godzin przed 
porodem oglądała jeszcze w kinie „Pustelnię 
Parmeńską”, na którą po znajomości kupiła 
bilety. Bo o bilety nie było wtedy łatwo. 
Rozrywek było niewiele, o telewizji nikt jeszcze 
głośno nie marzył, więc ludzie spędzali czas w 
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Na spotkaniu z załogą statku „Maria Konopnicka” - LO, ok. 1970 r.

1 Maja 1986 r.

Dzień Babci w przedszkolu przy ul. Wojska Polskiego w 1984 r.

kinie. Zofia mówi, że chodziła na każdy film. 
Szczególnie polskie lubiła. Choć i radzieckich 
nie brakowało w repertuarze.

Trudno jej też zapomnieć Święto Pracy. 
Pochód zawsze zmierzał na stadion. Tam 
kończyła się część oficjalna, a potem zaczynał 
piknik nad Kaczawą. Nie było jeszcze wtedy 
zalewu, ale miejsca do zabawy w tej okolicy nie 
brakowało. Zabawa zawsze trwała do późnego 
wieczora. 

Zofia, mówiąc o tych czasach, 
pokazuje mi zdjęcia. Każde z nich ma już 
wartość historyczną. Dla niej na dodatek 
sentymentalną. Patrzy na siebie sprzed dekad 
i z nostalgicznym uśmiechem mówi: jaka ja 
byłam piękna i młoda. A córka jej dodaje: 
I nic się nie zmieniłaś.

Wspomnień pani Zofii 
wysłuchała Iwona Pawłowska



N
iezwykłą postacią związaną z ziemią śląską 
jest Fredrich Bernhard Werner (1690 – 1776). 

Ten wędrowny rysownik zawitał także do Złotoryi. 
Dzięki jego pracy „zatrzymano w kadrze” miejsca, 
które przez lata podlegały zmianom organizacji, 
przebudowom, a dzisiejszy ich stan nawet nie pozwala 
domyślać się wyglądu, jaki przedstawia wernerowska 
weduta (panorama) Goldbergu. Wspaniały twórca 
zostawił tysiące uroczych i wzruszających rysunków 
dokumentalnych, które jednakże nie zdobyły statusu 
dzieł sztuki. I może jest to kolejny bolesny przypadek, że 
ilość nie przeszła w  jakość. Topograficzne prace Wernera 
miały przede wszystkim na celu dostarczenie dokładnych 
informacji o wyglądzie uwiecznionych przez niego 
najważniejszych budowli.

W XVII i XVIII w. 
rozpowszechnił się gatunek 
architektonicznej kompozycji 
malarskiej, lawowany akwarelą. 
Weduta to określenie panoramy 
(całego widoku) lub mariny, 
gdy panoramę połączono 
z przedstawieniem portu z 
zabudowaniami nadbrzeżnymi. 
Wyróżnia się jeszcze kosmoramę, 
gdy malowidło ma formę kulistą, 
tworzące iluzję dużej głębi widoku 
miasta. Weduta dzieli się na 
rodzaje, najpowszechniejszymi 
były dokumentalne i tzw. 
capriccio – w  wybrany prawdziwy  
krajobraz  wprowadzał malarz/
rysownik budowle lub inne 
obiekty, wytwory swojej 
wyobraźni. Twórcę widoków 
miejskich nazywamy wendystą. 

Po roku 1850 zaprzestano używania 
określenia weduta.
Za twórcę weduty perspektywistycznej 
uważany jest malarz holenderski 
Gaspar van Wittel, działający we 
Włoszech. Rozwój tego gatunku stał 
się możliwy dzięki rozwojowi turystyki 
i rozpowszechnianiu w Europie tychże 
dzieł. Zakupione weduty stawały się 
natchnieniem dla wielu późniejszych 
twórców, niektórzy z nich zaczynali 
od kopiowania, realizując zamówienia 
możnych. Największym powodzeniem 
cieszyły się obrazy Włocha Giovanniego 
Antonio Canal - zwanego Canaletto, 
a znanego Polakom z widoków starej 
Warszawy, a z mistrzów holenderskich 
najczęściej wybierani byli: Jan van der 
Heyden i Jan Vermeer z Delft.

Ale powróćmy do wendysty, dzięki 
któremu posiadamy piękne panoramy 
dawnej Złotoryi.  F.B. Werner przyszedł 
na świat w Topoli koło Kamieńca 
Ząbkowickiego. Kilkakrotnie w życiu 
przerywał podjęte zajęcia. Po ukończeniu 
nauki w kolegium jezuickim w Nysie 
postanowił zaciągnąć się do wojska 
i został giermkiem porucznika von 
Bettendorfa w królewsko-pruskim 11 
Regimencie Piechoty Holsteina - Becka. 
Kiedy opuścił regiment,  udał się na 

Tajemniczy żywot 
śląskiego rysownika

Pielgrzymka

Prusice

Złotoryja

Stara Kraśnica

Złotoryja

Grodziec

Fredrich Bernhard Werner
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zwiedzanie Europy. Ubogacony kulturowo i dziejowo 
w 1718 r. powrócił w rodzinne strony. Widocznie 
obieżyświat zapragnął stabilizacji, zawarł związek 
małżeński z Eleonorą Teresą Kirchpitter i przyjął 
stałą posadę. Tak spędził dziewięć lat, aż do przyjęcia 
zlecenia augsburskich wydawców i na dziesięć lat 
”przepadł” w Europie, rysując panoramy miast, 
widoki zespołów architektonicznych i pojedynczych 
budowli. W owym czasie stworzył 662 prace 
stanowiące podstawę przyszłych miedziorytów. 
Około roku 1730 Werner napisał bogato ilustrowaną 
autobiografię. Realizując zamówienie największego 
wydawcy map, firmy Hanmans Erben z Norymbergii, 
stworzył jedenaście tablic miedziorytniczych z 
osiemdziesięcioma czterema widokami Śląska. Ten 
wspaniały zbiór został wydany pod wspólnym tytułem 
Scenographia Urbium Silesiae. W 1739 r. rysownik 
otrzymał z rąk biskupa wrocławskiego – kardynała 
Sinzendorfa posadę geometry dworskiego, jednakże 
utracił ją wraz z wybuchem wojny z Prusami, kiedy to 
biskup udał się na wygnanie.

Dla Śląska nastał czas trwogi. W 1742 r. podpisano 
traktat pokojowy między Austrią i Prusami. Na 
szlaku od Dusznik do Nachodu co 300 m zbudowano 
szubienice, na których zawiśli zwolennicy Marii Teresy. 
Dla pozostałych buntowników rozpoczęto budowę 
więzień w Brzegu i w dawnym zamku w Jaworze. 
W takich to okolicznościach wędrują rysownicy, 
oddając się swojej pracy. Źródła milczą o żonie, 

dostępna jest ostatnia o niej wzmianka z 1744 r. 
Wiadomym jest, że w 1746 r. rodzina sprzedała spadek 
po teściowej Wernera, z którego przypadło mu ledwie 
800 talarów (spadek wartości spuścizny spowodował 
rozległy pożar). W roku 1766 Werner ożenił się 
powtórnie, tym razem z Magdaleną Treffa, a dwa lata 
później pojawił się jako inżynier budowlany w Izbie 
do Spraw Wojny i Dóbr Skarbowych Departamentu 
Budownictwa i Zabudowy Wiejskiej przy Królewskim 
Urzędzie Budowlanym we Wrocławiu. Nie udaje się 
ustalić, jakie otrzymał obowiązki i zadania.

Werner wcielał się w życiu w różne role o bardzo 
zróżnicowanym charakterze, był mechanikiem, 
żołnierzem, tłumaczem, dyrektorem scenografii 
w teatrze, kancelistą,  „ale też bawidamkiem, 
pojedynkowym mordercą, zabijaką, wagabundą, 
kuglarzem, konowałem, lekarzem – hochsztaplerem, 
gospodarzem, świniopasem, miłośnikiem wina, piwa 
i fajki, domorosłym kaznodzieją, ale też gorliwym 
bywalcem bibliotek, archiwów, gimnazjów i kolegiów, 
klasztorów, gabinetów natury i osobliwości, 
dziejopisem, w końcu stenografem, czyli rysownikiem 
planów i widoków oraz reduktorem, czyli kopistą map. 
Krótko mówiąc, był obywatelem Europy.” (Ryszard 
Lam).

F.B. Werner cały czas rysuje. Jest niezwykle 
pracowity. W latach 1748-1758 wykonał sto 
sześćdziesiąt cztery ilustracje kościołów protestanckich 
(był katolikiem), które opublikował w księdze domów 

Od września 2016 r. w Zespole Szkół Miejskich w 
Złotoryi na dodatkowych zajęciach historyczno-

technicznych dla Szkoły Podstawowej jest 
budowana makieta Złotoryi z poł XVIII w. według 
rycin F. B. Wernera (zob. o nim artykuł obok).

Projekt jest bardzo pracochłonny. 
Szacuje się, że na jego wykonanie będą 
potrzebne aż 700 roboczogodziny. Na 
szczęście jesteśmy właśnie na półmetku, 
a może nawet dalej. Do tej pory uczniowie 

zrealizowali najbardziej skomplikowane i mozolne 
zadania. Sporządzili dokumentację makiety: ustalili skalę, 
wykonali plan rozmieszczenia budynków oraz określili ich 
wymiary i kolorystykę. Dokonali też wyboru właściwych 
(odpowiednio lekkich i wytrzymałych) surowców do 

produkcji oraz opracowali proces technologiczny obróbki 
materiałów. I co najważniejsze, wszystkie założenia 
sprawdzili w praktyce. Efekty są zadawalające. Powstało 
już ponad 100 najważniejszych budowli (kościoły, baszty, 
kamienice, bramy i mury). Makieta jest robiona w skali 
1:100. Oznacza to, że najwyższy obiekt (wieża kościoła 
Mariackiego) ma 63 cm, typowe kamienice po 7-8 cm, 
a mury obronne po 5-6 cm wysokości. Całość zajmnie 
powierzchnię prostokąta o wymiarach 5 x 4 metra. Mury 
obronne będą miały prawie 20 m. długości.

Na cotygodniowych zajęciach XVIII - wieczną 
Złotoryję rekonstruuje zaspół w składzie: Małgorzata 
Sałamaj, Agata Chaim, Dobrusia Dąbrowska, Klaudia 
Wypych, Maja Maliszewska, Amelia Samsel, Julia 
Podsiadło, Klara Stokłosa, Nikola Łaskawiec i Igor 
Janiak. Organizatorem i prowadzącym zajęcia jest 
piszący te słowa.

Połączenie zajęć manualnych (rysunek, cięcie, 
szlifowanie, klejenie, malowanie) z historycznymi 
(analiza źródeł ikonograficznych, wyszukiwanie i selekcja 
informacji) pozwala zdobyć i rozwijać bardzo wiele 
umiejętności. Poza tym, taka forma jest dla uczniów 
do wytrzymania pod koniec dnia na 7 lekcji, gdy są już 
zmęczeni.

 W ewaluacyjnym podsumowaniu uczestnicy zajęć 
podali m.in., że bardzo lubią te spotkania i dobrze się na 
nich bawią.

Ja też lubię te spotkania i dobrze się na nich bawię 
Damian Komada

 Makieta Złotoryi według rycin F. B. Wernera

modlitwy oraz serie widoków klasztorów cysterskich 
Czech, Moraw i Śląska. 

Z czterech wersji pięciotomowej Topographii 
Silesiae zaginęła część dotycząca księstwa jaworskiego, 
zaś topografię hrabstwa kłodzkiego pochłonęła wojna. 
Podobno miesięcznie przemierzał 500 km, zwykle 
drogą wodną, nie był wybredny, z braku noclegu 
układał się wprost pod gołym niebem. Werner popadł 
w niedostatek, z którego wydostał się, sprzedając 
swój pamiętnik ozdobiony panoramami śląskimi i 
europejskimi. Zmarł we Wrocławiu bezpotomnie, 
osamotniony i zapadł się w ludzkiej niepamięci. Po 
II wojnie światowej badacze przeszłości i historycy, 
opracowując monografie miejscowości, sięgnęli po 
weduty Wernera i innych twórców. Wiele z tych dzieł 
wykorzystano przy renowacji lub budowie od podstaw 
(jak Zamek Królewski w Warszawie) wspaniałych 
budowli, zniszczonych działaniami wojennymi i 
dewastacją powojennych użytkowników.

W roku śmierci F.B. Wernera rodzą się twórcy 
kultury i nauki jak: Marcin Zaleski - fotograf warszawski, 
twórca dagerotypii, Tomasz Zan, Aleksandra 
Radziwiłłowa - malarka, do niewolnej ojczyzny wrócił 
Jędrzej Śniadecki. Wiernym naśladowcą Wernera był 
Józef (Josef) Kummer.
Źródła: A. Marsch, Friedrich Bernhard Werner..., Głogów 1998; 
G. Sanik Tak wyglądały miasta 300 lat temu na Dolnym i Górnym 
Śląsku, [w:] www.eloblog.pl.

Danuta Sosa                 
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XI Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół i 
Placówek im. Janusza Korczaka z rejonu Dolnego 
Śląska odbył się 26 kwietnia w ZOKiR, nad 
którym patronat objął Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego, reprezentowany przez Janusza 
Łuckiego, który odczytał list gratulacyjny skierowany 
do starosty i dyrektora OSZW za pielęgnowanie 
tradycji korczakowskich. 

Uroczystość otworzył dyrektor OSZW 
Paweł Gorczyca, który podkreślił udział w 
projekcie obchodów Dolnośląskich Dni Kultury. 
Przypomniawszy ideę korczakowską, powiedział 
między innymi: „(...) Przegląd to doskonała okazja 
do zaprezentowania wspaniałej pracy opiekunów 
naszych artystów. Efektów codziennej pracy 
inspirowanej korczakowską wiarą w możliwości 
każdego dziecka. W naszych placówkach nie pytamy 
„czy” dziecko jest dobre, ale „w czym”. Być może 
w trakcie niektórych występów nie odnajdziecie 
Państwo perfekcji wykonania, ale na pewno 
odnajdziecie szczerość i niezwykłe zaangażowanie 
występujących. Dla wielu uczestników samo wyjście 
na scenę będzie dużym wyzwaniem, ale jednocześnie 
odkryciem w sobie czegoś do tej pory nieznanego”.

Już na początku król Maciuś I i Marta Kalityńska, 
uczennica Gimnazjum w Rokitnicy, która wykonała 
piosenkę do słów J. Korczaka „Kiedy śmieje się 
świat”, sprawili, że widownia żywo reagowała 
na popisy kolejnych wykonawców. Do Złotoryi 
zjechało osiemnaście zespołów ze szkół i placówek 
korczakowskich (z Jawora, Chojnowa, Brochocina, 

Sobótki, Zgorzelca, Wąsosza, Jaroszowa) oraz z 
innych szkół. Nad całością czuwały nauczycielki, 
animatorki uroczystości: Dorota Stawińska i Lucyna 
Kortus – równocześnie obsługująca konferansjerkę. 
Zespoły prezentowały się znakomicie, a dekoracja (M. 
Mąkowska, M. Wojtkowiak, J. Kościuk, 
L. Kortus, A. Wolska-Banaszyńska), kolorystycznym 
akcentem wspierała ich wyraz artystyczny. 
Prezentacje zespołów podlegały ocenie, ale jury 
stanęło przed niezwykle trudnym zadaniem wobec 
wysokiego poziomu wykonawców. Ostatecznie 
jurorki - Ewa Siwik, Bogumiła Bachór i Jadwiga 
Starzak - salomonowym wyrokiem postanowiły 
uhonorować wszystkich wykonawców równorzędnie. 
Wyróżnionym dyplomy wręczyła wicestarosta Wanda 
Grabos. Wśród gości widziano ze Starostwa panów 
– Jacka Grabowskiego i Pawła Choczaja, z Urzędu 
Miasta – sekretarza Włodzimierza Bajońskiego, 
przewodniczącą Rady Miasta – Ewę Miarę, dyrektora 
PODN i PPP - Kazimierza Karsta, Jacka Kramarza z 
Nadleśnictwa Złotoryja oraz dyrektor MOPS - Bożenę 
Durmaj i niezawodnych kibiców poczynań OSZW 
– emerytowanych nauczycieli. Na zakończenie 
serwowano ciepły posiłek, można było wybrać bigos 
albo zupę gulaszową.

Dziękując wszystkim należy wymienić 
jeszcze aktywnych organizatorów: Agnieszkę 
Zdańską-Brożynę, Waldemara Adamowicza i 
Rafała Skibickiego, także uczynnym i dyskretnym 
gospodarzom budynku. I nikt nie uważa czasu 
poświęconego na przygotowanie uroczystości za 
stracony, wręcz przeciwnie. Do zobaczenia, usłyszenia 
i zatańczenia za rok.

Ryszarda Cetera
Zdjęcia: Agnieszka Zdańska-Brożyna

Księga życia

29.03.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi 
miał miejsce Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Spotkania z poezją Marii Konopnickiej”.
31.03.2017 r. część nauczycieli powiatu złotoryjskiego 
przystąpiła do ogólnopolskiej akcji strajkowej 
zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego.
31.03.2017 r. w Gimnazjum w Świerzawie odbył się 
etap powiatowy XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
01.04.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbył się III „Wiosenny Jarmark 
Świąteczny”.
04.05.20017 r. Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi 
odwiedzili niemieccy partnerzy z Ernst-Rietschel-
Grundschule w Pulsnitz.
05.04.2017 r. w Zespole Szkół Miejskich w Złotoryi 
odbył się Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla 
Uczniów Szkół Podstawowych.
05.04.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi 
odbyły się warsztaty pn. „Mali chemicy na wygasłych 
wulkanach”. To jeden z projektów młodzieżowych 
realizowanych w konkursie „ZaDziałaj lokalnie” 
w Centrum Aktywności Społecznej Wulkan.
06.04.2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie 
drugiego budynku Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej 
w Dobkowie. Wydarzenie było podsumowaniem 
projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak 
ekofilozofia wróciła na wieś”.
09.04.2017 r. w kościele NNMP odbył się odczyt: 
„Początki kościoła Mariackiego” w ramach 
obchodów „VIII wieków kościoła NNMP i kościoła św. 
Mikołaja w Złotoryi. Joannici w dziejach Złotoryi”.
10.04.2017 r. miał miejsce Rajd Ścieżką Królowej 
Jadwigi. To jeden z projektów młodzieżowych 
realizowanych przez Centrum Aktywności Społecznej 
Wulkan.
13.04.-13.05.2017 r. Stowarzyszenie Kaczawskie 
ogłosiło nabór wniosków w konkursie „Działaj 
Lokalnie” X edycja 2017 r.
18-19.04.2017 r. na Zamku Grodziec zorganizowano 
imprezę „Nocne Tajemnice Zamku Grodziec” 
i warsztaty archeologiczne z Maciejem Łesiukiem 
(Archeo) - projekt Centrum Aktywności Społecznej 
Wulkan.
20.04.2017 r. ogłoszono wyniki VI edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Piękno drzemiące 
w wulkanach”.
21.04.2017 r. rozpoczął się nabór do przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska 
Złotoryja. 
21.04.2017 r. w Domu Spotkań i Integracji Społecznej 
w Złotoryi odbyły się Targi Pracy.
22.04.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbył się IV Złotoryja Dance Arts Festival.
22.04.2017 r. w Hali Sportowej „Tęcza” odbył się 
Otwarty Puchar Polski JU JITSU.
25.04.2017 r. Złotoryjski Zespół Szkół Zawodowych 
i Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi zorganizowały 
Dzień Otwarty.
26.04.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbył się XI Przegląd Zespołów 
Artystycznych Szkół i Placówek im. Janusza Korczaka 
z rejonu Dolnego Śląska.
26.04.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbyła się premiera książki Andrzeja 
Wojciechowskiego „Basztowa 30. Opowieść 
Złotoryjska trwa” zorganizowana przez 
Stowarzyszenie „Nasze Rio”.
27.04.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody 
Gospodarczej Burmistrza Miasta Złotoryja „Aurelius”.
28.04.2017 r. w Zespole Szkół Miejskich w Złotoryi z 

okazji zbliżających się świąt państwowych utworzono 
żywą flagę Polski oraz rozstrzygnięto konkurs na 
najładniej udekorowaną salę w barwach 
i symbolach narodowych.
29-30.04.2017 r. w Sokołowcu zorganizowano 
II Kaczawską Giełdę Minerałów.
29.04.2017 r. na cmentarzu w Złotoryi odbyła się 
uroczystość odsłonięcia kamienia upamiętniającego 
pierwszą złotoryjską pielęgniarkę Marię Wolską-
Bielską.

Opracował: Jarosław Jańta
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Aby ucieszyć miłośników złotoryjskiego sportu i 
pobudzić dumę z jego osiągnięć, publikujemy 

fragment sprawozdania, wygłoszonego 29 
października 1955 r. na sesji Miejskiej Rady 
Narodowej w Złotoryi, zachowując oryginalną 
pisownię:

„W Polsce Ludowej sport nie jest tylko rozrywką. 
Nasz sport ma poważne znaczenie dla rozwoju i 
zachowania sprawności fizycznej potrzebnej w pracy i 
obronie kraju, a tym samym odgrywa bardzo poważną 
rolę w wychowaniu człowieka. Na terenie miasta 
Złotoryji posiadamy 2 koła sportowe piłki nożnej, 
Spartę i Huragan „Górnik”, które posiadają sekcje 
lekkoatletyczne, pingpongowe w klasie A i sekcje 
szachowe, oraz K.S. Górnik posiada sekcje koszykową 
i siatkówkę […]. Pierwsze koło sportowe powstało w 
roku 1946 przy Organizacji Młodzieżowej O.M.T.U.R., 
które w późniejszej fazie łącząc się z Z.Z.W.F. 
przekształciło się na koło sportowe „Wukniarz”. Koło 
to jako pierwsze wspólnie z jego organizatorami 
doprowadziło do należytego wyglądu plac sportowy, 
który to do tego czasu zarośnięty był chwastami i 
zasypany częściowo gruzami z działań wojennych. Koło 
w tym czasie promieniowało na teren całego powiatu 
do roku 1952-go gdzie gure nad nim wzięło koło 
sportowe górnik założone w roku 1951. Plac sportowy 
za zgodą koła Sportowego „Wókniarz” i Prezydium 
M.R.N. przekazało Kołu sportowemu „Górnik” 

kierując się tym, że koło to miało lepsze możliwości 
finansowania i doprowadzenia placu sportowego do 
wysokości zadania, czego dowodem jest że w obecnej 
chwili  plac sportowy posiada wybudowaną nową 
szatnię, został ogrodzony, jak również zabezpieczono 
go przed zalewami wody z młynówki budując wał 
ochronny długości 100 metrów. Dowodem, że sport 
na terenie miasta Złotoryji stoi na wysokości zadania 
jest to, że w odbywającej się w tym roku spartakiadzie 
K.S. „Górnik” zdobył puchar przechodni z drużyną 
Wrocław ufundowany przez W.R.N. i obecnie stara się 
ażeby ten puchar jak najdłużej utrzymać. Bolączką na 
odcinku sportu jest brak sali treningowej, na której by 
to w okresie zimowym można by uprawiać wszystkie 
dyscypliny sportu. Co dało by lepszą zaprawę na okres 
letni. Miasto Złotoryja wprawdzie posiada taką salę 
przy ul. Małkowskiego, która wymaga kapitalnego 
remontu, a według opinii sportowców jest za mała 
i nie rozwiązuje potrzeb terenu miasta. Obecnie 
P.K.K.F. porozumiał się z kierownictwem Szkoły 
ogólnokształcącej, aby z Sali treningowej, która jest w 
ich posiadaniu mogły korzystać wszystkie zrzeszenia 
sportowe, lecz sala ta wymaga remontu […]. 

Oceniając życie kulturalne i sport naszego terenu 
należy nam stwierdzić, że nie w całości wypleniliśmy 
chuligaństwo z naszych boisk sportowych i miejsc 
krzewienia kultury fizycznej, dowodem tego jest, że 
w dniu 16 października b.r. na boisku sportowym w 

naszym mieście, gdzie odbywano rozgrywki sportowe 
między drużynami Budowlani Jelenia Góra i K.S. 
„Huragan” Złotoryja, pomimo, że mecz był na wysokim 
poziomie, a tylko niektóre werdykty sędziego były 
nie słuszne w stosunku do K.S. „Huragan” nasi kibice 
nie umieli zachować swego stanowiska sportowego 
na boisku, a tacy jak Tymicki i zanim inni wywołali 
awanturę na boisku chcąc bić sędziego, co dopiero 
dzięki zrównoważonej podstawie członków Rady Koła 
nie dopuszczono do awantury na boisku, a sędziego 
pod ochroną Milicji Obywatelskiej odprowadzono do 
pociągu. Takie wypadki nie powinny mieć miejsca na 
terenie Złotoryji aby nie dopuścić by naszych widzów 
i miłośników sportu pozbawić oglądania meczów 
na własnym boisku. Na okres zimowy już ożywiły 
swą działalność sekcja pingpongowa i szachowa. 
Sekcję pingpongową  o wejście do Ligi rozgrywa się 
w Świetlicy Z.Z.W.F., natomiast rozgrywki szachowe 
o wyłonienie mistrza miasta rozpoczęto w świetlicy 
P.Z.G.S., którą prowadzi Tadeusz Hodor pracownik 
P.Z.G.S. przez co ożywił obumarłą przez okres letni 
świetlicę P.Z.G.S-u.”
Z Archiwum Państwowego w Legnicy wydobył 

Roman Gorzkowski 
Wyjaśnienia:
OMTUR – Organizacja Młodzieży Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotniczego (1926-1948)
ZZWF – Złotoryjskie Zakłady Wyrobów Filcowych 
(późniejsze ZZO)
„Wukniarz”, „Wókniarz” – oczywiście „Włókniarz”
WRN – Wojewódzka Rada Narodowa
PKKF – Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej
ul. Andrzeja Małkowskiego – ob. ul. Klasztorna

Modlitwa na Wielkanoc 1549 r.
Wielkanoc 2017 r. już za nami. Warto jednak 

jeszcze nawiązać do tego najstarszego i 
najważniejszego święta chrześcijaństwa. Tym razem 
zrobimy to na polu edycji źródeł historycznych. 
Udało się właśnie odnaleźć i opracować w polskim 
tłumaczeniu modlitwę rektora Valentina Trozendorfa 
pt.: „Rozmyślania o śmierci i męczeństwie Syna 
Bożego…”. Ten ciekawy i unikatowy tekst powstał 
w Złotoryi w 1549 r. i był wykorzystywany w 
miejscowej szkole oraz kościele. Modlitwa musiała 
być też znana poza Złotoryją. Najlepiej świadczą o 
tym okoliczności jej wydania. Trozendorf przesłał 
swoje „Rozmyślania” przyjacielowi Filipowi 
Melanchtonowi - rektorowi uniwersytetu w 
Wittenberdze, ten następnie zamieścił je w swoim 
zbiorze wybranych pism „parafraz Słowa Bożego”. 
Po śmierci Melanchtona opracowania jego rękopisu 
podjął się Peder Jensen Hegelund - Duńczyk, 
absolwent uniwersytetu w Wittenberdze, poeta, 
pedagog oraz rektor gimnazjum w duńskim Ribe. 
Potem zredagowaną przez Hegelunda publikację, 
m.in. z modlitwą Trozendorfa, wydali w 1583 r. we 
Frankfurcie nad Menem drukarze Sigmund i Johann 
Feyerabend. W ten sposób udało się zachować 
złotoryjską modlitwę sprzed 468 laty do naszych 
czasów. Oryginał starodruku jest dostępny w 
Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze. Żeby zapoznać 
się z nim, nie musimy oczywiście wyprawiać się do 
Danii, wystarczy przeszukać stronę www.archive.org 

i znajdziemy tam bez problemu cyfrową kopie książki. 

Rozmyślania o śmierci i męczeństwie Syna Bożego 
odczytane przez Valentina Trozendorfa w 1549 r.

 „Z całego serca dziękuję ci, Panie Jezu Chryste, 
współwieczny Synu wiecznego Ojca, Emanuelu, 
Odkupicielu i Zbawicielu nasz, ponieważ zostałeś 
stworzony jako pokornie proszący dla mnie 
najnieszczęśliwszego i najnikczemniejszego grzesznika 
z powodu bezgranicznego miłosierdzia i w obecności 
wiecznego Ojca zobowiązałeś się do kary. Dzięki 
ludzkiej naturze przyjętej w łonie Maryi Dziewicy 
stałeś się Człowiekiem i zadość uczyniłeś swoim 
posłuszeństwem godnym podziwu dla mojego 
nieposłuszeństwa, a pokutę odprawiłeś. I tego 

właśnie wieczoru 1516 lat temu znosiłeś straszną 
agonię w Ogrójcu i opierałeś się naszemu grzechowi, 
przerażającemu wyrokowi, gniewowi bożemu, śmierci 
i Diabłu. I wielkie było poruszenie, że w obliczu trwogi 
na twoje najświętsze ciało wypłynął krwawy pot i 
także skrzepnięta krew, a krople krwi obficie spłynęły 
na ziemię. Z własnej woli oddałeś się w ręce wroga 
i zostałeś schwytany, zakuty w kajdany, udręczony, 
ubiczowany, obrzucony obelgami i drwinami, 
zawzięcie oskarżony o zmyślone winy, udręczony 
ogromnie batami i cierniami. Zostałeś skazany na 
śmierć fałszywym wyrokiem niesprawiedliwego 
sędziego, doprowadzony na śmierć jak owca do 
rzeźnika i powieszony na krzyżu z rozciągniętymi 
rękami i nogami, a wyprostowany na całą 
wysokość. I kiedy zgnębiony ogromnym wysiłkiem, 
zostałeś ukrzyżowany przez okaleczenie mięśni w 
najdelikatniejszym ciele twoim, oprócz uciążliwej 
śmierci, długo męczyły cię najintensywniejszy, przykry 
i nie do opisania ból i lęk, kiedy ten sam Pan nałożył 
na ciebie wszystkie nasze grzechy i rozkazał, żeby cała 
masa grzeszników rodzaju ludzkiego źle się z tobą 
obeszła. Ponieważ boskość zniknęła do tego stopnia, 
że nie czułeś zupełnie żadnego pocieszenia, żaliłeś się, 
że zostałeś opuszczony przez Boga, a co więcej Jego 
gniew przeciwko grzechowi wyładował się na tobie. 
Gdzie doprawdy dla nas stałeś się przekleństwem, 
aby nas uwolnić od przekleństwa i potępienia prawa, 
dla ciebie stosowaliśmy się do błogosławieństwa 
Abrahama. I żeby było pod dostatkiem najsilniejszego 
cierpienia okrutni wrogowie gniewnie dodali do tego 
złośliwe drwiny. I kiedy słońce wbrew porządkowi 
natury straciło swój blask, ziemia trzęsła się, a 
najtwardsze skały bez jakiejkolwiek siły ludzkiej 
rozpadały się. Ponadto kiedy niebo i ziemia trzęsły 
się, kiedy cała natura zlękła się w obliczu tej wielkiej 
modlitwy, wśród krzyków i błagań tego samego dnia 
około godziny dziewiątej oddałeś, powierzając się, 
duszę twoją w ręce wiecznego Ojca. W ten sposób 
nasz najwyższy Kapłan ofiarował Bogu ciebie samego 
za nas na wysokim ołtarzu jako hostię, jako miłą woń. 
I przez swoją krew wszedłeś do świętego świętych 
[najświętsza część świątyni Salomona w Jerozolimie], 
przygotowałeś nam wieczne odkupienie i twoją 

wyjątkową ofiarą na zawsze pojednałeś wszystkich 
świętych. Zachowujesz służbę ustanowioną w 
Kościele, ustawicznie ją odnawiasz i przez to jesteś 
obecny. I przez słowo Ewangelii i Sakramenty udzielasz 
nam łask śmierci swojej, odpuszczenia grzechów, 
przypisania sprawiedliwości, Ducha Świętego i 
dziedzictwa życia wiecznego. I nieprzerwanie jesteś 
naszym obrońcą przeciwko bramom piekła i zawsze 
ręczysz za nas u wiecznego Ojca i jesteś naszym 
wiecznym pomocnikiem. Przywołujesz do siebie 
jawnym głosem i zapraszasz wszystkich najczulej: 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i 
obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Proszę cię Panie Jezu Chryste żarliwym lamentem, 
wesprzyj mnie Duchem Świętym i prowadź ku niemu, 
abym wnet pojął wielkość twego miłosierdzia i łask 
twoich i przyjął je z prawdziwą wiarą. Zwiększ we 
mnie wiarę i wesprzyj mnie, abym stanowczo trwał w 
wyznaniu i prawdziwą wdzięcznością stale cię czcił.

Strzeż Kościoła odkupionego twoją cenną krwią 
i na zawsze daj nam Nauczyciela sprawiedliwości. 
Wylej na nas deszcz doczesny i wieczorny i strzeż 
w służbie prawdziwego słowa Ewangelii, strzeż 
domy Kościoła i słusznych nauk doktryny. I daj nam 
chleba powszedniego, to jest pokarmu ciała i pokój. 
I ponieważ pojawiłeś się po to, żeby zniszczyć dzieła 
Diabła, powstrzymaj i przepędź Diabła, potwornego 
wroga, strasznie działającego przeciwko Kościołowi za 
pomocą swoich narzędzi.

Módl się za nas do wiecznego Ojca, aby okazywał 
nam litość i łagodził klęski i kary, na które zasłużyliśmy 
i aby pamiętał o swoim bezgranicznym miłosierdziu w 
gniewie najsłuszniejszym. I dodawaj otuchy twojemu 
Świętemu Duchowi i pokrzep wszystkich nękanych, 
którzy wzywają w twoim imieniu wiecznego Ojca 
w czasie swoich nieszczęść. Przydziel nam twoich 
Aniołów stróżów i zrób z nas instrumenty miłosierdzia 
i wesprzyj, aby stały się przez nas miłe tobie. Aby 
imię twoje i wiecznego Ojca i Ducha Świętego zostały 
uświęcone prawdziwym uznaniem, błaganiem i 
posłuszeństwem wśród nas. Niech przyjdzie królestwo 
twoje, etc. Amen”.
Źródło modlitwy: Valentin Trozendorf, Meditatio mortis et 
passionis filii Dei et gratiarum actio, [w:] Epigramata Philippi 
Melanthonis Selectiora, Formulis Praecum [...], P. Hegelundo 
[...], S. Feyerabend, Frankfurt am Main 1583, s. 179-181.

Odnalazł i opracował 
Damian Komada

Sportowy październik 1955 r.

ODNALEZIONE ŹRÓDŁA
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Historia jednej fotografii

Praca dla znajomego, 

P
rezentowane zdjęcie pochodzi 
najprawdopodobniej ze zbiorów 

Ludwika Łaciaka i zostało wykonane 
podobno około trzydzieści lat temu. 
Jak widać, gdzieś na obrzeżach miasta, 

Kwiecień-plecień istniał w zimie raj dla narciarzy-amatorów. 
Czyżby mogły się tam odbywać slalomy? 
A może istniał wyciąg orczykowy a 
nawet skocznia narciarska? Prosimy o 
zlokalizowanie tego miejsca oraz widoczną 
na dalszym planie ulicę.

Roman Gorzkowski
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Nepotyzm (zw. też klientelizmem lub 
kumoterstwem) to faworyzowanie 

krewnych i przyjaciół przy obsadzaniu 
stanowisk i rozdawaniu godności przez 
osoby wpływowe. Określenie pochodzi 
od łacińskiego słowa nepos, oznaczającego 
wnuka lub potomka. Zjawisko to towarzyszyło 
społeczeństwu chyba od zawsze. Teraz w 
państwach demokratycznych (przynajmniej 
w oficjalnych wypowiedziach polityków) 
proceder ten jest oceniany negatywnie. 

W XVI - wiecznej Złotoryi nepotyzm 
był praktyką powszechnie stosowaną i 
akceptowaną. Wsparcie dla kolegi lub byłego 
ucznia w załatwieniu pracy, korepetycji czy 
stypendium było przejawem szacunku, 
uznania, przyjaźni, a nawet miłosierdzia 
Bożego. 

Ten stan rzeczy potwierdzają złotoryjskie 
źródła w postaci kronik, pamiętników, 
mandatów oraz przede wszystkim 

korespondencji. Przegląd listów, tylko z lat 
40. i 50. XVI wieku, już ukazuje rozbudowaną 
sieć wzajemnych powiązań i zależności, 
kumoterski układ wspierających się ludzi. 
Najczęściej te przyprawiające o zawrót głowy 
kontakty z najwybitniejszymi osobistościami 
Śląska i Europy brały swój początek z okresu 
nauki lub studiów. W życiu niemal każdego 
nauczyciela, rektora bądź pastora był 
taki epizod. I To właśnie lata spędzone w 
znakomitych szkołach w Złotoryi, Legnicy, 
Zgorzelcu, Wrocławiu, Wittenberdze, Lipsku, 
Frankfurcie... umożliwiały nawiązanie tych 
stosunków i znajomości. Po skończeniu 
nauki pozostawano w stałym kontakcie 
korespondencyjnym ze swoimi kolegami ze 
szkolnej ławy oraz z nauczycielami. Czymś 
naturalnym było kierowanie wzajemnych 
próśb o załatwienie sprawy. Niemal w 
każdym liście z tego okresu występuje taki 
motyw. Wystarczało dosłownie jedno 
zdanie, żeby załatwić posadę nauczyciela, 
pastora lub zapewnić bliskiej osobie opiekę 

biskupa, księcia 
lub rektora szkoły. 
Wyświadczona 

przysługa zobowiązywała 
potem oczywiście do 
wzajemności. W ten sposób 

wchodziło się w układ i nie można 
było już potem odmówić. Przy 
czym występujący proceder nie 
musiał wcale wykluczać kryterium 
fachowości i wykształcenia polecanych 
osób. Wszystko przecież odbywało 
się w środowisku ludzi znakomicie 
wykształconych i o wysokich 
kwalifikacjach. Stąd też, stanowiska 
najczęściej i tak powierzano zgodnie 
z kompetencjami. Problem stanowiło 
jedynie, albo aż, to, że pierwszeństwo 
w obsadzie mieli wyłącznie znajomi. 

Najbardziej reprezentatywne 
przykłady załatwiania spraw dla kolegów 
skrywają listy. Podajemy dziewięć 
pierwszych lepszych wzmianek na 
wykazanie skali tego zjawiska.

Filip Melanchton do Mikołaja 
Amsdorfa, 19 sierpnia 1541 r.: [...]  
wyświadcz przysługę Hieronymusowi 
Sueinicensis, wyszukując wedle tego 
w szkole miejskiej w Magdeburgu 

stanowisko. Przedtem studiował w Złotoryi 
i był tam domowym nauczycielem. 
Jest wystarczająco uczony i należytych 
obyczajów. W naszym Uniwersytecie  
przebywał rok, obecne ubóstwo zmusza 
go do poszukiwania lepszego stanu. Pytam 
zatem, jeśli jest to miejsce w Waszej szkole, 
czy będzie mógł je mieć? Można też go 
polecić tym, którzy zwykli wynajmować 
hypodidascalosa [pomocnika nauczyciela], 
lub jeśli Ty się zgodzisz, nająć go do 
kształcenia Twoich wnuków, sądzę że 
będzie do tego celu przydatny. Obiecuje 
zachować pracowitość oraz wiarę. Przeto 
ci go polecam. [...].

Filip Melanchton do księcia 
Albrechta Hohenzollerna, 14 listopada 
1548 r.: [...] Mąż wykształcony i honorowy 
Krzysztof Langner ze Złotoryi, który myślę, 
że jest znany Waszej Wysokości, oferuje 
swoją pracę, w należących do Kościoła 
dobrach, i prosi dla siebie o stypendium 
na studia teologiczne. [...] Waszą 
Wysokość proszę w pokorze by udzielił mu 
wspaniałomyślnie pomocy [...].

Filip Melanchton do księcia 
Albrechta Hohenzollerna, 2 kwietnia 
1549 r.: [...] Krzysztofa Langnera  ze 
Złotoryi, który oferuje Waszej Wysokości 

kontynuować swoją pracę w Kościołach 
Waszej Wysokości, jest honorowym 
człowiekiem, uczonym utalentowanym i 
biegłym. Myślę, że pożytecznie służyć będzie 
kościołowi. Dlatego, Waszej Wysokości z 
szacunkiem go polecam.[...]. 

Filip Melanchton do Coelio 
Secundo Curiona, 1 maja 1554 r.: 
[...] Polecam ci teraz tego to Bazylego 
Drzewińskiego, Rusina, męża zacnego, z 
rodu szlacheckiego, który na dworze króla 
polskiego znajdował się w liczbie pisarzy, 
biegłych w języku ruskim. Wybiera się do 
was, aby ciebie słuchać i kształcić się w 
języku podług twego zdania. Przebywał 
on w domu przezacnego Trozendorfa na 
Śląsku, potem żył z nami, tak, iż możemy 
zalecić jego uczciwość i skromność. 
Zajmijże się nim, jak znakomicie umiesz się 
zajmować twoimi studentami.[...].

Valentin Trozendorf do księcia 
Jerzego II, 12 września 1554 r.:  [...] W 
związku z tą wieścią, że Magister Johan 
Titz, proboszcz naszego drogiego kościoła 
parafialnego w Waszej Książęcej Łaski 
mieście Legnicy, wczoraj w Panu cudownie 
zasnął na wieki, i tym samym w Kościele 
potrzebny jest inny pastor, któremu ten 
urząd Wasza Książęca Łaska jako Książe 

Filip Melanchton (1497-1560) - rektor 
uniwersytetu w Wittenberdze

26 kwietnia trafiła w nasze ręce książka 
„Basztowa 30. Opowieść złotoryjska 

trwa…” Andrzej Wojciechowski 
kontynuuje spotkanie z bohaterami, 
których dobrze już znamy z kultowej 
„Opowieści złotoryjskiej”. Tym razem, 
akcja toczy się w latach 1956-1976. Na 
tle dziejów rodzin Siezieniewiczów, autor 
ukazuje nam istotne wydarzenia związane 
z historią naszego miasta. Jednocześnie 
przedstawia trudne losy rodziny 
Schöllerów, będącej jedną z licznych 
rodzin, wysiedlonych goldbergerów. 
Nie jest chyba zaskoczeniem, że twórca 
umieścił na kartach powieści postacie 
rzeczywiste, które odegrały istotną rolę w 
najnowszych dziejach miasta, wśród nich 
niejeden z naszych czytelników może z 
łatwością rozpoznać osoby sobie bliskie. 
Dla wielu osób, może to być podróż 
sentymentalna, związana z powrotem 
do czasów swojej młodości. Z pewnością 
dla młodych odbiorców, powieść będzie 
wspaniałą lekcją historii. Książkę czyta 
się bardzo dobrze, napisana jest lekko i 
dowcipnie. Jednakże po jej skończeniu 
czułam pewien niedosyt, który mam 
nadzieję, autor zaspokoi w kolejnej części 
„Opowieści…”. Zachęcam do lektury.

Sylwia Dudek-Kokot 

w XVI - wiecznej Złotoryi

       Wyśmienici mężowie, którzy pomagali w XVI wieku złotoryjanom w znalezieniu  pracy,  stypendium, korepetycji, miejsca na studiach lub bezpłatnego wyżywienia

Coelio Secundo Curione (1503-1569)
- profesor uniwersytetu w Bazylei

Mikołaj Amsdorf (1483-1565) - biskup 
Naumburga,  przyjaciel Marcina Lutra

czyli listy do dziejów nepotyzmu

Warto przeczytać
Basztowa 30...

Wielu kolekcjonerów ma 
w swoich zbiorach stare 

widokówki z fotografiami kościoła 
Mariackiego. Często trudno określić, 
kiedy zostały wykonane. Pomóżmy 
więc kolekcjonerom i czytelnikom. 

Starszą z pocztówek, czarno-
białą, wysłano ze Złotoryi do Halle w 
kwietniu 1908 r. z życzeniami z okazji 
Świąt Wielkanocnych. Jeśli znajdziemy 
widok kościoła, taki właśnie jak 
na opisywanej widokówce, to 
znaczy, że pochodzi sprzed I wojny 
światowej. W latach 1914-1917 m.in. 
przebudowano fasadę kościoła, małą 
wieżę, boczną kaplicę (wówczas 
zwana była kaplicą Pflanza-
Schönwäldera, po 1958 r. kaplica św. 
Krzyża a dzisiaj Kaplicą Matki Bożej z 
Lourdes) oraz zewnętrzne wejście na 
empory. Zmiany łatwo zauważyć, gdy 
przyjrzymy się drugiej widokówce, 
wydanej w okresie międzywojennym. 
Dodatkowo widzimy na niej pomnik 
Valentina Trozendorfa, odsłonięty 
dokładnie 31 maja 1908 r. Dzisiejsze 
widokówki wpisują się również w 
obchody ośmiu wieków istnienia 
świątyni (program imprez zamieściło 
Echo w lutym b.r.).

Roman Gorzkowski

Kącik starej widokówki: Przed i po I wojnie
istniał w zimie raj dla narciarzy-amatorów. 
Czyżby mogły się tam odbywać slalomy? 
A może istniał wyciąg orczykowy a 
nawet skocznia narciarska? Prosimy o 
zlokalizowanie tego miejsca oraz widoczną 
na dalszym planie ulicę.

Roman Gorzkowski

Bardzo krótko 
stanowiło zagadkę 

zdjęcie, zamieszczone w 
lutowym „Kąciku jednej 
fotografii”. Najpierw 
dzięki Stanisławowi 
Popiackiemu, a następnie 
Magdalenie Salastowicz, 
Iwonie Kwapińskiej oraz 
Tomaszowi Paszkiewiczowi 
wiemy, że chodzi o Rynek, 
tuż przed postawieniem 
nowej kamienicy (nr 16). 
Po prawej widzimy boczną 
ścianę (od ul. Solnej) 
najcenniejszej kamienicy 
w Rynku (nr 15), w głębi 
po lewej domy nr 48 i 49 
w jego pierzei środkowej. 
Dziękujemy naszym 
czytelnikom! Nawiasem 
mówiąc, bardzo podobna 
fotografia ukazała się w 
Echu już w listopadzie 
2007 r.
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kontynuować swoją pracę w Kościołach 
Waszej Wysokości, jest honorowym 
człowiekiem, uczonym utalentowanym i 
biegłym. Myślę, że pożytecznie służyć będzie 
kościołowi. Dlatego, Waszej Wysokości z 
szacunkiem go polecam.[...]. 

Filip Melanchton do Coelio 
Secundo Curiona, 1 maja 1554 r.: 
[...] Polecam ci teraz tego to Bazylego 
Drzewińskiego, Rusina, męża zacnego, z 
rodu szlacheckiego, który na dworze króla 
polskiego znajdował się w liczbie pisarzy, 
biegłych w języku ruskim. Wybiera się do 
was, aby ciebie słuchać i kształcić się w 
języku podług twego zdania. Przebywał 
on w domu przezacnego Trozendorfa na 
Śląsku, potem żył z nami, tak, iż możemy 
zalecić jego uczciwość i skromność. 
Zajmijże się nim, jak znakomicie umiesz się 
zajmować twoimi studentami.[...].

Valentin Trozendorf do księcia 
Jerzego II, 12 września 1554 r.: [...] W 
związku z tą wieścią, że Magister Johan 
Titz, proboszcz naszego drogiego kościoła 
parafialnego w Waszej Książęcej Łaski 
mieście Legnicy, wczoraj w Panu cudownie 
zasnął na wieki, i tym samym w Kościele 
potrzebny jest inny pastor, któremu ten 
urząd Wasza Książęca Łaska jako Książe 

odpowiedzialnie panujący [...] skłonnym 
będzie i przychylnie zaofiarować dla 
uczciwego i wielce uczonego jednego 
Magistra Georga Seilera, Rektora w 
Legnicy. [...] pokornie proszę, Książęcą 
Mość, żeby wspomniane probostwo 
magistrowi Seillerowi, mojemu dawnemu 
uczniowi, łaskawie nadał oraz go na 
takowym popierał i zatwierdził [...].

Valentin Trozendorf do Joachima 
Camerariusa, 20 kwietnia 1556 r.:
 [...] Ponieważ Georg Theodoto tam podróż 
zamyśla, jak najbardziej służącą własnej 
wiedzy, rozważając dalszą naukę, usilnie 
ode mnie stara się, aby moje do Ciebie 
listy do siebie mógł przyjąć, aby uzyskać 
dosyć sposobności podejścia do Ciebie. 
W czym obowiązek wiernego przyjaciela 
nie pozwala odmówić. Błagam Ciebie 
zatem o zwiększenie w miarę możliwości, 
po dwakroć dla Georga, który z tobą 
przebywać pragnie, swojej uprzejmie 
udzielanej opieki i wsparcia [...].

Filip Melanchton do księcia 
Fryderyka III, 10 listopada 1558 r.: [...] 
Ponieważ został zaproszony do kierowania 
Szkołą, za moją poradą, mąż wybitny pod 
względem wykształcenia i cnoty, Henryk 
Paxmann, doktor sztuki medycznej, 

uniżenie go Waszej Wysokości polecam. 
Zwyczaje ma nieskazitelne i pobożne, 
jego obycie w dziedzinie łaciny i greki, a 
także we wszystkich dziedzinach filozofii 
jest nadzwyczajne [...].

Piotr Vincentius i Filip Melanchton 
do księcia Jerzego II, 8 sierpnia 1559 r.: 
[...] Czy wie Wasza Książęca Łaska, że ten 
dostojny Hieronimus Wittich [przyjaciel 
Trozendorfa, który pomagał wypędzać 
zwolenników Caspara Schwenckfelda], 
kaznodzieja służący chrześcijaństwu, 
pozostawił cnotliwą żonę i dwójkę 
biednych sierot? Jedno z nich Zachariasz 
na Uniwersytecie pozostaje od pół 
roku i jeszcze chce zostać, obdarzony 
jest talentem znakomicie przez Łaskę 
Bożą i na dobry początek wykazuje 
gorliwość w języku łacińskim i greckim, 
w chrześcijańskim nauczaniu oraz 
dialektyce, jest świątobliwy i dobrych 
obyczajów. Udzielona przez Waszą 
Książęcą Łaskę pomoc, jemu aż 
tutaj łaskawie okazana, jest dobrze 
wykorzystana. Jednak nędza zmusza 
go do tego, że w tak młodym wieku od 
studiowania musi się odrywać. Dlatego 
modlił się do Boga, a my obydwaj razem 
z nim. Wasza Książęca Łaska weźmie pod 

rozważenie, że on jest biedny sierota,
 i żeby studiował godnie pochwały 
i z Bożą Łaską był do wykorzystania w 
szkołach i kościołach, zalecamy jemu na 
dwa lata łaskawą pomoc w studiowaniu.

Jerzy Maior i Filip Melanchton do 
Rady Miejskiej Złotoryi, 10 sierpnia 
1559 r.: Miłościwi, mądrzy i szlachetni 
Panowie Burmistrz i Rada Starego 
znakomitego Miasta Złotoryja, nasi 
życzliwi Panowie. [...] Chociaż ja
i prosiłem Wielebnego Caspara Hartarta  
o przyjęcie stanowiska poprzednika, 
tytułowanego diakonem w kościele: ale 
on przeprosił i mnie naświetlił przyczynę, 
dlaczego on obecnie nie zamierza 
przyjąć powołania [...]. Także przeprasza 
Laurentius Ludovicus z Lwówka 
Śląskiego. Dlatego też innego Joana 
Libnicka z Legnicy wybraliśmy, który 
przez pięć lat był w tym Uniwersytecie 
i chrześcijańskie nauczanie właściwe 
rozumie. Jest bogobojny, dobrych 
obyczajów i oddany zgodzie. Tutaj 
Jonas zaproponował swoją pomoc w 
Waszym Kościele i z Bożą pomocą na 
uroczystość Świętych Aniołów, która 
się zwie świętem Michała, do Złotoryi 
przybędzie. [...] 

       Wyśmienici mężowie, którzy pomagali w XVI wieku złotoryjanom w znalezieniu  pracy,  stypendium, korepetycji, miejsca na studiach lub bezpłatnego wyżywienia Czy pomoc w takim wykonaniu zasługuje 
na potępienie? Trudno w tych pełnych 
ciepła i troski o znajomych rekomendacjach 
znaleźć coś zdrożnego. Obronić takie praktyki 
sprzed prawie 500 lat pozwala nam nawet 
współczesna nauka. Zgodnie z nią szukanie 
pracy przez znajomości (układzik - krąg 
- pajęczynę - sieć) nie powinno nam się 
negatywnie kojarzyć. Takie zachowania zaleca 
nowoczesny networking - czyli nawiązywanie 
kontaktów i utrzymanie pozytywnych relacji 
w celu wymiany informacji oraz wzajemnego 
wsparcia w sferze zawodowej. Według 
różnych badań teraz już od 60 do 80 procent 
ludzi znajduje pracę właśnie za pomocą 
rekomendacji lub znajomości. Jest to naturalne. 
Przecież od przedszkola tworzymy wokół siebie 
pajęczynę przyjaciół, kolegów i znajomych. 
Ocenia się, że znamy osobiście od 200 do 500 
osób. Dlaczego nie mielibyśmy wykorzystywać 
tej budowanej przez całe życie sieci wzajemnych 
kontaktów. Networking zakłada jednak, że za 
rekomendacją zawsze muszą iść rzeczywiste 
umiejętności, a polecenie ma jedynie pomóc 
zwrócić na nas uwagę i zwiększyć szansę na 
otrzymanie posady. Sam networking to także 
nie tylko „branie”, ale i „dawanie”. Trzeba liczyć 
się z tym, że pomagając komuś sami też musimy 
coś od siebie dawać. Czyli, wracamy do znanej 
nam już sytuacji, która z takim powodzeniem 
funkcjonowała w XVI wiecznej Złotoryi. 
Możemy ją teraz spokojnie rozgrzeszyć. 

Nie obawiajmy się więc wzajemnie 
wspierać - networkingować. Mamy za sobą 
wielowiekową tradycję oraz nowoczesną 
naukę. Takie praktyki były i są nadal potrzebne 
w rozwijaniu relacji międzyludzkich, 
poszukiwaniu pracy oraz robieniu kariery 
i biznesu. Niech nam tylko w tych działaniach 
zawsze przyświeca zasada - NA PIERWSZYM 
MIEJSCU KOMPETENCJE POLECANYCH OSÓB.
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