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W
ybrałam się na spotkanie z artystką 
prowadzącą własna pracownię. 

Złotoryja, Sportowa 6a (dawna pracownia 
szlifowania kryształów). Słońce wpadało do 
wnętrz, rozświetlając manekin odziany w 
strojną suknię ślubną z trenem. Na półkach 
królowały torebki, a ze ścian uśmiechały się 
anioły Beaty Makutynowicz. Pozostałą część 
pomieszczenia dyskretnie przesłaniała kotara 
z delikatnej tkaniny. Całość zaaranżowana w 
bieli. Niemal natychmiast zza zasłony wyłoniła 
się Pani Aleksandra Kiwka-Majewska - artysta 
plastyk, która nie boi się mówić o sobie, że jest 
rzemieślnikiem. Rzemieślnikiem, ale jakim! 
Trzeba to zobaczyć! 
Danuta Sosa: Proszę powiedzieć coś o sobie, 
o rodzinie. 
Aleksandra Kiwka-Majewska: Moja rodzina 
pochodzi z Kresów II RP z okolic Lwowa. 
Dziadek ze strony ojca walczył w szeregach 
I Dywizji Wojska Polskiego, zginął na Pradze, 
idąc na pomoc Powstańcom Warszawskim. 
Mój ojciec, jako trzyletnie dziecko wraz z 
bliskimi został zesłany na Syberię, gdzie 
spędził siedem lat. Kiedy rodzina wróciła do 
Polski, osiedlili się w Złotoryi, no a potem 
czas szybko płynął, tata poznał mamę i tak 
moja historia zaczęła się w tym mieście. W 
tym magicznym miejscu pojawili się kolejni 
złotoryjanie - Barbara (18 lat) i Piotr (13 lat). 
Moje wspaniałe, mądre i wrażliwe dzieci.                                                                                                                                          
Ola podrosła i ruszyła do szkół - jakich?
Stopień podstawowy zaliczyłam w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej 
w Złotoryi, potem były dwie szkoły 
odzieżowe, gdzie zdobyłam, oprócz innych 
umiejętności, solidne podstawy kroju i szycia.                                                                                                                                          
Dobra krawcowa była i jest wciąż 
potrzebna i nie ma obawy, że jej miejsce 
zajmą maszyny, choć w produkcji 
masowej już są niezbędne. Pani swoim 
wytworom nadaje szczególny charakter 
przez łączenie gatunków tworzywa.                                                                                                                                        
Od zawsze ciągnęło mnie do plastyki. Ta 
wewnętrzna potrzeba w dzieciństwie 
lokowała się gdzieś w emocjach i wrażliwości 
na „ładne”. Może to jakieś predyspozycje 
dziedziczne, bo babcia tworzyła piękne 
dekoracje z papierowych kwiatów, które 
sama produkowała. Drugą zachwycającą 
umiejętnością było wykonywanie haftów 
na tkaninie. Dziadek nie pozostawał w tyle, 

gdyż był utalentowanym szewcem. Myślę, że 
to po nich mam zapał i cierpliwość do produkcji 
pięknych drobiazgów. Świadomość plastyczną 
rozwijałam w Akademii Sztuk Pięknych w 
Łodzi, na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Uczelnia 
ta do niedawna była jedyną uczelnią w Polsce 
kształcącą projektantów.
Młoda projektantka opuszcza mury uczelni i…?                                                                                                                                              
Na obronę pracy dyplomowej wykonałam 
serię obrazów olejnych oraz kolekcję ubiorów 
i obuwia inspirowanych sztuką starożytnego 
Egiptu. Złożono mi propozycję pracy w firmie 
odzieżowej „Aryton” w Chmielnie koło Gdańska. 
Ofertę przyjęłam (1995 r.) i tak zaczęła się moja 
przygoda z przemysłem, która trwała 10 lat. 
Na czym polegała ta praca? 
Tworzyłam kolekcje odzieży i kolekcje obuwia 
dla firm w Gdańsku, Łodzi, Warszawie, 
Katowicach i dla CCC w Polkowicach. Brałam 
udział w licznych Targach i Prezentacjach. 
Na Targach Poznańskich prezentowana była 

 Tworzę niemożliwe, bo możliwe   tworzą wszyscy

Zima to dobry czas dla kultury ambitnej, lato natomiast 
poprawia notowania wszystkiego, co lekkostrawne 

dla organizmu i wszystkich jego zmysłów. Lekkostrawne 
posiłki, lekkostrawna literatura i przytupajki z objazdowej 
strzelnicy zamiast piosenek z tekstem (i nawet nie są to „Oczy 
zielone...”). Także obfitość wydarzeń kulturalnych 
i sportowych pod chmurką. Relaksujemy się na festynach 
i rekonstrukcjach historycznych, na festiwalach muzycznych 
i filmowych - bo przecież nie samą plażą człowiek w lecie żyje! 
Kto by chciał, smagany morską bryzą, czytać Dostojewskiego, 
skoro można Mroza i Miłoszewskiego?! 

Nuda i spokój w wakacje to jak kawa bez kofeiny - tylko 
z przepisu lekarza. Kto w pełni sił, ten szuka atrakcji. Niektórym 
urlop upływa pod hasłem „sex, drugs i rack and roll”, czyli 
z hukiem i błyskawicami, tak żeby Dionizos pozazdrościł 
a Apollo spalił się ze wstydu. Wakacyjni rockendrolowcy 
są ilustracją eksperymentów na żywym organizmie - ich 
wypoczynek jest jak surfing między rekinami albo wspinaczka 
bez zabezpieczeń. Na szczęście, gatunek ludzki jest nieco 
bardziej skomplikowany i ten typ to tylko ułamek z całości. 
Bo wśród spędzających urlopy są też tradycjonaliści, 
racjonaliści, nomadowie, sprinterzy i gastronauci. Pierwsi 
kochają swoje RODos (Rodzinne Ogródki Działkowe) albo enty 
raz jadą do Pustkowa (bo mniej, znaczy więcej – mniej ludzi, 
więcej odpoczynku). Drudzy – to segment wyjątkowo mocno 
ukierunkowany na rozwój osobisty i dobra edukacyjne. 
Szukają kontaktu z naturą, testują swoje możliwości, 
odkrywają nowe talenty na warsztatach, realizują sprawdzoną 
zasadę łączenia przyjemnego z pożytecznym. Nomadowie to 
twardzi zawodnicy; na plecach, oprócz życiowych dylematów, 
dźwigają plecaki, od których niejednemu kręgosłup zwinąłby 
się jak młoda paprotka. Zwykle podróżują w pojedynkę, jeśli w 
parze - to tylko z własnym alter ego. Idą nakarmić oczy 
i duszę. Często doświadczają ponadprzeciętnej gościnności 
tubylców, bo tytanicznego wysiłku globtroterów trudno nie 
docenić. Przeciwieństwem wędrującego indywidualisty jest 
sprinter - turysta masowy, zaliczający must-see aż do bólu 
zębów. Z miejsca na miejsce przemieszcza się z prędkością 
Spidermana, wszędzie jest tylko chwilę, jakby w obawie, że 
ktoś te śliczne dekoracje zwinie na noc i już nigdy nie rozwiesi. 
Taki „zadaniowy” tryb zwiedzania to zmora wakacyjnych 
gastronautów. Ci preferują odpoczynek z dala od granic 
kraju pochodzenia, ale z poziomu kawiarnianego krzesła. 
Bo najbardziej łakomym kąskiem za granicą jest przerwa 
na obiad. Zabytki to tylko wartość dodana do niej, ale 
niekoniecznie w zasięgu wzroku i zainteresowania. 

Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie próbował 
przyporządkować siebie do którejś grupy. Rzeczywistość jest 
dużo bardziej ciekawa niż „szuflady”, które powstały na skutek 
jakichś tam moich subiektywnych obserwacji. Wakacje to 
czas, który staramy się sobie i innym maksymalnie wypełnić 
atrakcjami. 

Wracając do rytuałów i codzienności, sięgnijmy po nowy 
numer Echa Złotoryi. Jeśli nie teraz, bo grafik nadal napięty, to 
proszę przypomnieć sobie o nas, gdy wakacje dobiegną końca 
(co już niebawem nastąpi), kurz z butów opadnie, 
a pamiątkowe zdjęcia trafią do cyfrowego lamusa. 
Sięgnijcie, zapewniam, że warto!!! 

Joanna Sosa-Misiak

Kultura na 

sezon letni 

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

elementów 
na siatce

Aplikację wykonała 
także p. Aleksandra

Pracownia Rzemiosł Pięknych. Jest tu typowe 
krawiectwo, kaletnictwo, szycie odzieży 
skórzanej na miarę, a nawet szewstwo. Powstają 
tu wyjątkowe suknie ślubne i wieczorowe.  
Najbardziej jednak lubię pracować ze skórą. 
Mam do dyspozycji wiele gatunków i całą gamę 
kolorów. Od cieniutkich jak jedwab, aksamitnych 
welurów jagnięcych, przez eleganckie, błyszczące 
skóry cielęce, „papierowe” w chwycie skóry 
kozie, aż po mięsiste, ciężkie z naturalnym 
rysunkiem lica, skóry bydlęce. Skóra to bardzo 
piękny, wyjątkowo plastyczny, naturalny 
surowiec, dający nieskończenie wiele możliwości.                                                                                                                                      
Widzę, że ma pani elementy ze skóry z sierścią.                                                                                                                                        
Zachwyca mnie czarna, lśniąca z gładko 
położonym włosem skóra końska. Ale też puszyste, 
pyszniące się całą gamą rudości futro leśnego 
lisa. Łącząc takie futro z gładką skórą i dodając 
egzotyczne drewno, tworzę oryginalną torebkę. 
Które skóry lubi pani najbardziej?                                                                                                                                     
Wyjątkowe miejsce wśród surowców, które 
używam w pracowni, zajmują skóry stretchowe. 
Jest to bardzo cieniutka skóra połączona ze 
stretchem, dzięki czemu staje się elastyczna 
i ciągliwa. Pięknie układają się na sylwetce uszyte 
z niej spodnie, spódnice, czy sukienki.
A co robić ze zniszczonymi torebkami, 
butami? Czy artysta para się przeróbkami?                                                                                                                            
Moje klientki namawiam, żeby nie pozbywały się 
starych, skórzanych ubrań, toreb. 
Z odrobiną twórczej wyobraźni, wymieniając 
zniszczony element na nowy, zmieniając krój, 
dodając przeszycie, pastując czy barwiąc, 
można nadać tej rzeczy zupełnie nową jakość. 
Efekty czasem są zaskakujące. Uszkodzony 
obcas pięknych wieczorowych szpilek można 
uratować pokrywając go nową skórą, a przy 
okazji dodać kilka kryształków Swarovskiego.                                                                                                                            
Żyjemy w czasach, gdy rzemiosło artystyczne 
niszczy produkcja masowa. Rękę najczęściej 
zastępuje maszyna a rzemieślnika człowiek 
interesu. Mimo to artyści-rzemieślnicy 
zakładają swoje warsztaty, idąc za głosem serca 
wypełnionego pasją tworzenia piękna. Pracują, 
wierząc, że wartość pracy artystycznej będzie 
dostrzeżona i doceniona. Jestem jednym z nich.                                                                                                                                            
Jakie są pani fascynacje wysoką sztuką?
W sztuce najbliższą mojemu sercu jest secesja ze 
swoją migotliwą, sprężystą i giętką ornamentyką, 
poruszająca duszę, wyzwalająca doznania, 
przeżycia, uwalniająca emocje i wzruszenia.
Rozglądając się po pracowni czuję się jak na 
zapleczu wielkiego domu mody. Zrolowane skóry 
ułożone na regałach niczym zbiory map 
i wykresów, zdają się obiecywać odkrycie świata 
tyleż nowego co niezwykłego. Takiej magii ulegam 
i ja. Pani Aleksandra wyciąga z szafy kawałki 

mojego autorstwa kolekcja płaszczy zimowych, 
którą wyróżniono Złotym Medalem, dla firmy w 
Sosnowcu. Wyjeżdżałam na Targi tkanin i kolekcji 
Pret-a-Porter do Düseldorfu, Paryża i Mediolanu. 
Włoskie Targi Skór i Obuwia dały podstawę 
wiedzy o surowcach, skórach, technologiach, były 
wspaniałą inspiracją do tworzenia projektów.
Czy zdarzyła się pani współpraca wyjątkowa?

Wyjątkową przygodą i niezwykłym 
doświadczeniem stała się współpraca ze 
złotoryjską grupą „Ocelot” i praca z choreografem 
Julianem Hasiejem, która zaowocowała 
stworzeniem wielu ciekawych kostiumów 
scenicznych. 

Ale funkcjonuje pani inaczej. Co się stało? 
Pewnego dnia poczułam, że chcę inaczej. To 
był właśnie ten moment na drodze moich 
doświadczeń zawodowych, że zapragnęłam 
stworzyć własną przestrzeń. Tak zrodził się pomysł 
pracowni w Złotoryi, w której zaczęłam tworzyć 
skórzane, unikatowe modele toreb i odzieży na 
zamówienie.
Minęło trochę czasu i można ocenić, 
czy to była dobra decyzja?                                                                                                                                         
Dziś pracownia rozwinęła się we wszystkich 
możliwych kierunkach. Zyskała nową nazwę: 

skóry, której do skór nigdy nie zaliczyłabym, bo 
lekkie, chłodne i prześlizgujące się po ręce niczym 
leniwa łacha wody. Zatem zwracam się do mojej 
gospodyni z pytaniem:
Czy wielcy ze świata mody są dla pani inspiracją?
Inspiruje mnie wielkie krawiectwo. Kolekcje 
mistrzów, kreatorów mody czy też - jak się ich dziś 
określa - designerów. Artystów z prawdziwego 
zdarzenia, mistrzów krawiectwa, bez końca 
powołujących do życia marzenia: Chanel, 
Beleciaga, Givenchy, Valentino, G.Armani, C.Klein.                                                                                                                                         
Jakie zamówienia przeważają? Jaką ma pani 
klientelę? 
Mam stałe klientki od lat. Jest pani spoza Polski, 
awangardowa w ubiorze, a że odpowiada jej moje 
wykonanie wspólnie opracowanych projektów, 
trwamy przy sobie. Pojawiają się nowe panie 
i zostają przy mnie. To miłe, nie narzekam na 
brak pracy. Zawsze są przymiarki, zwykle dwie. 
Każda wizyta jest przyjemnością spotkania się z 
sympatycznymi osobami. W końcu dbam o panie, 
by wyglądały pięknie.
To dobra wiadomość, że mamy w pobliżu 
artystkę, której zależy na naszej atrakcyjności. 
Życzę natłoku klienteli i radości z tworzenia tych 
wspaniałości. Dziękuję za rozmowę. 
Jeden z profesorów pani Aleksandry powiedział 
kiedyś, że jej sprawność warsztatowa niemożliwe 
czyni możliwym i z przypomnienia tej refleksji 
narodził się tytuł wywiadu. 

Tekst: Danuta Sosa

Zdjęcia z archiwum Aleksandry Kiwki-Majewskiej
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N
atalia Kołaczek (de domo: Pecyna) 
to złotoryjanka – rocznik ‚89, dzisiaj 

filolożka skandynawistka, tłumaczka i 
lektorka języka szwedzkiego. Zawodowo 
związana z Poznaniem, uczuciowo - ze 
Szwecją, o czym przekona się każdy, 
kto zajrzy na szwecjoblog.pl i przeczyta 
książkowy debiut o znamiennym tytule 
„I cóż, że o Szwecji”. Książka ukazała 
się w maju br., ale niemal natychmiast 
zainteresowali się nią krytycy i prasowi 
recenzenci, uznając, że jest to lektura 
lekka, przyjemna i niezwykle pożyteczna. 
Socjologiczna ciekawość autorki, niemała 
dawka humoru, towarzysząca rozkładaniu 
szwedzkiej mentalności na czynniki 
pierwsze, poparta faktami i statystykami, 
sprawia, że dylematami Szwedów 
będziemy żyć jeszcze długo po odłożeniu 
książki na półkę. Na wesoło – nie znaczy 
prześmiewczo. Wręcz przeciwnie – jest 
dużo smakowitego lukru (komplementów), 
są wisienki na torcie (ciekawostki językowe, 
obyczajowe), ale w miarę wgryzania się w 
temat – trafiamy na gorzkie ziarnka. I wtedy 
dowiadujemy się, że naród powszechnie 
uważany za najszczęśliwszy, wcale taki 
nie jest, z konieczności zakłada maski, 
bo oprócz poczucia bezpieczeństwa, 
dobrobytu, wychowania bezstresowego, 
jest tam całe morze problemów 
społecznych. Niektóre z nich - wywoływane przez 
wymienione determinanty szczęścia. Polecam 
Państwu ten słodko-gorzki przysmak, bo zaskakuje, 
bawi i daje do myślenia. „Konsumpcja” wskazana, 
apetyt na Szwecję gwarantowany!
Joanna Sosa-Misiak: Czytając książkę, miałam 
wrażenie, że siedzę na jednej kanapie z gawędziarą, 
która opowiada swoje impresje z podróży. Jeden 
wątek goni drugi, pojawiają się liczne dygresje, 
a ja czuję, że kiełkuje we mnie i sympatia do 
opowiadającej, i do malowniczej Szwecji! Szkiełko 
mędrca, ale i przymrużone oko to najwyraźniej 
pani warsztatowe spécialité de la maison – dobrze 
myślę?
Natalia Kołaczek: Gadulstwo to zdecydowanie nie 
moja cecha charakteru, jestem raczej małomówna, 
zdystansowana, nigdy nie potrafiłam się tak do końca 
odnaleźć w konwenansowych small talkach. Może to 
dlatego tak dobrze czuję się wśród Szwedów, którzy 
uchodzą za milczących, cichych i zamkniętych w sobie. 
I może dlatego dobrze odnajduję się też w samym 
procesie pisania: tworząc swoje teksty czy tłumacząc, 
jestem w dużej mierze sam na sam z laptopem i 
książkami. Z drugiej strony potrafię nieźle się nakręcić, 
jeśli mogę opowiadać o tym, co mnie pasjonuje, a 
o języku szwedzkim i Szwecji mogłabym mówić bez 
końca. Ciągle przekonują się o tym moi bliscy – prawie 
na każdy temat przychodzą mi do głowy ciekawostki, 
które zaczynają się od „Bo w Szwecji to…” czy „A 
wiecie, że po szwedzku mówi się…”. A jeśli miałybyśmy 
się trzymać kuchennej metaforyki, to rzeczywiście, 
humor uważam za rewelacyjną przyprawę takich 
opowieści. Mocno wierzę też w rolę humoru w 
uczeniu się języka obcego.
Jak zaczęła się przygoda ze Szwecją? W realiach 
złotoryjskich jakoś nie mogę doszukać się inspiracji?
Moja przygoda ze Szwecją nie przypomina gry 
planszowej z wyraźnie zaznaczonym polem START i 
META. Nie było jakiegoś jednego spektakularnego 
wydarzenia, po którym stwierdziłabym, że od tego 
momentu stawiam na Szwecję. Nie widzę też na 
horyzoncie kresu tej przygody: jest przecież tyle do 
odkrycia, przeżycia, nauczenia się. Północ zawsze była 
w jakimś sensie bliska mojemu sercu: czy to przez 
dziecięce lektury, czy późniejsze muzyczne i literackie 
fascynacje. Ale kluczem do odkrywania Szwecji i 
poznawania Szwedów w moim przypadku jest język.
Przekrój zagadnień w książce jest dość szeroki. 
A mnie ciekawi, która sfera życia Szwedów jest pani 
najbliższa?
To właśnie język, czego zresztą w książce wcale 
nie ukrywam. Uważnie śledzę na przykład, jakie 
nowe słowa robią karierę w szwedczyźnie – ułatwia 
to Rada Języka Szwedzkiego, publikując co roku 

listę takich słownikowych nowinek. Spódnicowy 
protest (kjolprotest), helikopterowi rodzice 
(helikopterföräldrar) czy poglądowi Talibowie 
(åsiktstalibaner) dużo mówią o tym, jakie 
wydarzenia budziły w Szwecji wiele emocji, jakie 
zjawiska były na językach, kto był na świeczniku.
Nie mogę nie zapytać o liczne, opisane w książce, 
sprzeczności w mentalności i charakterze 
Szwedów. Z jednej strony chorobliwie nieśmiali 
i skromni, z drugiej – żyjący „na widoku” w 
oknach bez firanek, naturaliści, rozprawiający 
o wypróżnianiu, hołdujący zasadzie „wrzuć na 
luz” i pouczający innych za pomocą „wściekłych 
karteczek”. Aktywni działacze społeczni masowo 
zażywający valium! Aż chciałoby się zacytować 
klasyka: jak żyć?! 
Prawda? I to właśnie jest w nich tak fascynujące! 
Pokazuje też, że wszystkie etykietki przypinane 
Szwedom ukazują jedynie jakiś ułamek obrazu 
Szwedów. Sama nie za bardzo wierzę w istnienie 
„jednego jedynego” obrazu, dlatego preferuję 
mówienie o galerii portretów. Szwecja nie jest do 
końca ani tą „bullerbyńską”, ani krainą lodu, ani tą 
stojącą na krawędzi upadku. Szwedzi różnią się od 
nas pod wieloma względami, ale tak jak każdy inny 
naród – mają swoje urocze dziwactwa, nie brakuje 
tu też codziennych absurdów.
Pisze pani o tym, że państwo szwedzkie w imię 
dobra obywatela w wielu przypadkach ogranicza 
mu prawo do decydowania o sobie samym. Na 

dowód przytacza pani m.in. przepisy dotyczące 
ilości i godzin, w jakich dorosły obywatel może 
kupić alkohol, czy o obowiązku posiadania licencji 
na potrzeby pomalowania elewacji własnego 
domu. Ciekawi mnie, dlaczego nadmiar procedur 
nie wywołuje sprzeciwu Szwedów? U nas szybko 
podniosłoby się larum!
W szwedzkiej mentalności głęboko zakorzenione 
jest zaufanie do państwa i zaufanie obywateli do 
siebie nawzajem, na co oczywiście miały wpływ 
uwarunkowania historyczne i ekonomiczne. Kilka 
lat temu Szwedzi podnieśli larum, kiedy rząd 
zapowiedział kolejne obniżki podatków! Argument, 
że na ich konta trafiałoby więcej pieniędzy, nie był 
tak ważny, jak obawy przed pogorszeniem jakości 
opieki społecznej, zdrowotnej czy szkolnictwa.
Zaskoczyło mnie także, że w społeczeństwie, 
w którym 87% ludzi posiada wykształcenie 
średnie, większość nałogowo czyta książki i 
wykonuje zawód umysłowy, istnieje tendencja 
do upraszczania i spłycania wszelkich różnic. Tak 
rozumiem nakaz „tykania”, rezygnację z form 
grzecznościowych (proszę!), posługiwanie się 
łatwiejszą wersją języka. Czy to uwielbienie dla 
przeciętności i bagatelizowanie indywidualizmu?
Nie widzę sprzeczności między wykształceniem i 
oczytaniem a szwedzkim egalitaryzmem. W całej 
Skandynawii dużą rolę odgrywa pojęcie prawa 
Jante (Jantelagen). Prawo ma wprawdzie swój 
pierwowzór w powieści z pierwszej połowy XX 
wieku, ale Skandynawowie przenieśli te zasady 
poza granice literackiej fikcji. Przykazania Jante 
to między innymi: „Nie myśl sobie, że jesteś kimś”, 
„Nie myśl, że komuś na tobie zależy”, „Nie myśl, 
że komuś dorównujesz”. Czy to hołd przeciętności 
i podcinanie skrzydeł indywidualistom? 
Krytycy Jante pewnie tak to widzą. Ale co, jeśli 
zinterpretujemy je inaczej, jako uwielbienie 
równości i kult tolerancji?
Zasada „nie wychylać się” nie obowiązuje w 
domu. Dom to azyl, twierdza i... manifestacja 
zamożności. Czy to dlatego wzornictwo i 
wnętrzarstwo - „przemysł narodowy” Szwedów 
rozwija się z takim sukcesem?
Pewnie tak! Skoro dom ma być najważniejszym 
miejscem, gdzie czujemy się dobrze i w stu 
procentach sobą, tak ważne są prostota, 
funkcjonalność, naturalność i estetyka, a te hasła 
chyba doskonale opisują szwedzkie wzornictwo.
Wizytówką tego wzornictwa jest IKEA. Dzisiaj 
jednak sieć ma 400 sklepów na świecie i 
uchodzi za promotora meblarskiej masówki. 
Czy ikeowskie meble z płyty wiórowej nadal 
dominują w szwedzkim domach, czy masowość 
spowodowała zmiany w stylizacjach?
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WYWIAD Z NATALIĄ KOŁACZEK - FILOLOŻKĄ SKANDYNAWISTYKI
Kiedy Ingvar Kamprad ponad 60 lat temu zaczął 
sprzedawać meble, przedsiębiorstwo IKEA 
wyróżniało kilka czynników: na początku sprzedaż 
wysyłkowa towarów wybranych z katalogów, 
później eksponowanie produktów w przestrzeni 
zaaranżowanej, jak wnętrza i wreszcie: transport w 
płaskich paczkach części mebli do samodzielnego 
złożenia przez klienta, co zdecydowanie wpływało 
na ich cenę. Szwedzkie domy, tak jak zresztą ich 
mieszkańcy, nie są jednakowe: widziałam i te 
niczym żywcem wyjęte z ikeowych ekspozycji, 
i takie, w których można wypatrzeć wielkie 
nazwy oraz nazwiska szwedzkiego wzornictwa, 
ale też takie, gdzie gospodarze indywidualność 
zaznaczali kompozycją tysiąca drobiazgów rodem z 
popularnych pchlich targów.
Ciekawym i bogatym w przykłady jest temat 
równouprawnienia: obowiązkowy urlop 
tacierzyński (który nieprzypadkowo wybierany 
jest w sezonie łowieckim), awantura wokół 
kolejności odśnieżania (kobiety częściej chodzą 
pieszo, a pierwsze odśnieżane są ulice) itp. Jak 
przedstawiają się zyski i koszty szwedzkiego 
równouprawnienia?
Myślę, że nie tak łatwo jest rozliczać szwedzkie 
równouprawnienie, jeśli – jak twierdzą Szwedzi, 
a przede wszystkim Szwedki – pozostają jeszcze 
obszary, w których powinny się jeszcze pojawić 
zmiany, nawet jeśli Szwecja osiąga bardzo wysokie 
wyniki według międzynarodowego Wskaźnika 
Równości Płci (Gender Gap Index). To, co na pewno 
jest korzyścią równouprawnienia traktowanego 
jako element szwedzkiej tożsamości, to fakt, że 
Szwedzi inspirują, pokazując innym rozwiązania, 
które w ich modelu się sprawdziły.
Czy pod modną brodą à la amerykański 
drwal jeszcze skrywa się dawny mężczyzna, 
czy już tylko „Ekskluzywny Menel”, bardziej 
zainteresowany modą niż przerzucaniem drewna 
i łowieniem zwierzyny?
No proszę, ja byłam cały czas przekonana, że moda 
na „drwaloseksualność” inspirowana była właśnie 
wikingami i skandynawskimi lasami… J
Współczesny wiking to klient barber shopów, 
ten poprzedni – po prostu unikał brzytwy! 
Wizja Szwecji „otwartych ramion” determinuje 
zmiany, które nas, Polaków, trochę śmieszą, ale 
Szwedzi biorą je całkiem serio. Plastry i bieliznę 
w cielistym kolorze uznano za dyskryminujące, 
zmieniono nazwę tradycyjnym kakaowym 
ciasteczkom – murzynkom. Jak prywatnie 
- oficjalną wersję znamy - Szwedzi oceniają 
multikulti?
Warto zdać sobie sprawę, że szwedzkie „otwarte 
ramiona”, o których pani wspomina, tak naprawdę 

wcale nie są zjawiskiem nowym, Szwecja otwierała 
swoje drzwi na długo, zanim jeszcze karierę 
zaczęło robić określenie „multikulti”. Trzeba też 
pamiętać o kolejnych falach emigracji, kiedy to 
Polacy korzystali z tych „otwartych ramion”. 
Szwedzi w gruncie rzeczy chcą postrzegać siebie i 
być postrzegani jako naród ludzi dobrych i pełnych 
empatii, zarówno na poziomie, jak to pani ujęła, 
„oficjalnym”, jak i „prywatnym”. Swoją drogą, 
Szwedzi sami często mówią, że tkwią w tak 
zwanym „korytarzu poglądów” (åsiktskorridor): 
w ciasnym korytarzu nie ma miejsca na 
różnorodność opinii, a echem odbija się tylko 
ta, która mieści się w granicach tego, co ogólnie 
uznawane jest za poprawne i moralne. Do takiego 
korytarza nie przedostają się tematy wrażliwe, 
niewygodne, które zmuszałyby do autocenzury. 
Dlatego może niektóre problemy, choć zupełnie 
poważne, mogą wydawać się tak zabawne – bo 
trudno ubrać je w odpowiednie słowa, pokazać na 
klarownych przykładach, znaleźć właściwy język, by 
o nich rozmawiać.
Wielobarwność i liczne sprzeczności opisuje pani, 
dzieląc je na odrębne wątki – rozdziały. Ciekawy 
jest m.in. ten, w którym opisuje pani rodziców 
curlingowych i prawo dzieci do „rozwodu z 
rodzicami”. Wygląda na to, że szwedzkie dzieci są 
przykładem tego, że nadmiar miłości szkodzi?
Sposoby wychowywania dzieci zmieniają się 
najwyraźniej podobnie jak moda. Pamiętam taki 
czas, kiedy „skandynawski model wychowania” 
kojarzył się nam raczej... z brakiem wychowania, 
kompletnym rozprężeniem, kiedy dzieciom 
wszystko wolno. Współczesne „obsługowe dzieci”, 

wyrastające spod „szczotek” curlingowych 
rodziców, to trend zupełnie przeciwny, choć też 
wpisujący się w hasło „bezstresowe wychowanie”. 
Mam jednak wrażenie, że nadopiekuńczość to 
tendencja dająca się zaobserwować nie tylko u 
szwedzkich rodziców.
Wały Jagiellońskie śpiewały kiedyś: „Panowie na 
materacu, do Szwecji w przeciwnym kierunku”. 
Ten fragment odzwierciedlał ówczesne 
zainteresowanie ucieczkami do Szwecji, gdzie 
dzisiaj mieszka całkiem duża grupa Polaków 
(wśród nich także złotoryjanie), która zwiększyła 
się na skutek ostatniej fali emigracyjnej. Czy 
miała pani okazję poznać tamtejszą Polonię?
Nawet wielokrotnie miałam okazję doświadczać 
za granicą słynnej polskiej gościnności! Wiele 
o Szwecji i polskim obrazie Szwecji mogłam się 
dowiedzieć właśnie, wsłuchując się w opowieści 
z perspektywy Polonii, z jeszcze jednego punktu 
widzenia.
Czy spotyka się pani z zainteresowaniem Polską, 
krajem, z którego pani pochodzi?
Polaków w Szwecji jest niemało (jeśli dobrze 
pamiętam – około 90 tysięcy), nasi rodacy 
w ubiegłym roku znajdowali się w pierwszej 
piątce najliczniejszych grup imigrantów. Nie 
uchodzę więc nigdy za egzotycznego przybysza, 
ale duże zainteresowanie budzi zawsze moja 
znajomość języka czy w ogóle fakt, jak dużym 
zainteresowaniem cieszą się w Polsce studia 
skandynawistyczne i kursy języka szwedzkiego. 
Choć Szwedzi są dumni ze swojego 
kraju i mają świadomość, jak 
rozpoznawalne za granicą są 
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takie marki jak Volvo, IKEA czy H&M, to wciąż 
intryguje ich fakt, że w kraju, który liczy sobie 
ponad 38 milionów mieszkańców, popularne może 
być uczenie się ich języka, skoro jako ojczystym 
posługuje się nim mniej niż 10 milionów osób.
To teraz kilka słów o kuchni szwedzkiej. Za jaką 
potrawą tęskni pani po dłuższej nieobecności w 
Szwecji? Już wiem, że nie jest to kiszony śledź. 
Szwedzką kuchnię uważam za raczej nudną, ale 
jest kilka takich dań, za którymi potrafię zatęsknić, 
nie tyle ze względu na ich walory smakowe, co 
sentymentalne, bo to rzeczy, którymi raczę się 
tylko w Szwecji, przywodzą na myśl konkretne 
sytuacje czy ludzi, z którymi wtedy spędzałam 
czas. Zdarza mi się więc zatęsknić za dniem, który 
zacząłby się kanapką z pastą rybno-kawiorową 
Kalles Kaviar i jajkiem. Do przedpołudniowej 
kawy koniecznie musiałaby się pojawić bułeczka 
cynamonowa (kanelbulle), a na obiad klopsiki 
(köttbullar) z gęstym sosem, ziemniaczanym purée 
i dżemem z borówki brusznicy: być w Szwecji 
i nie zjeść klopsików to tak jak przyjechać do 
Polski i nie załapać się na schabowego. Do tego 
całodziennego jadłospisu dorzuciłabym jeszcze 
kanapkę z krewetkami (räkmacka). Zresztą wiele 
z tych smakołyków ma w szwedzkim kalendarzu 
swoje „dni tematyczne”, coś w rodzaju Dnia Bez 
Samochodu, Dnia Książki czy Tłustego Czwartku, 
więc okazji do takiej „gastrotęsknoty” jest niemało: 
Dzień Cynamonowej Bułeczki, Dzień Klopsika, Dzień 
Tortu Kanapkowego… Na większość tych rzeczy 
we własnym domu pewnie nie miałabym apetytu, 
to chyba ten sam mechanizm, który sprawia, że 
potrawy na Wigilię smakują tak dobrze: bo jada się 
je tylko raz w roku.
Literatura szwedzka szczyci się autorami bajek 
i kryminałów. Bajki opowiadają o szczęśliwym, 
sielankowym dzieciństwie, a potem przeskok 
– jest strasznie, ludzie giną w dziwnych 
okolicznościach, a ci, co żyją skrywają mroczne 
tajemnice. Jak wytłumaczyć obecną podaż 
i popyt na kryminały?
To pytanie sama zadaję sobie od kilku lat! 
Spodziewałam się, że moda na kryminały z Północy 
do tego czasu przeminie, a tymczasem wciąż 
pojawiają się kolejni autorzy, którzy nazywani są 
„nowym Larssonem”, „nowym Mankellem” czy 
„nową Läckberg”. Ba! Mamy nawet polskiego 
pisarza, który przez jakiś czas podszywał się pod 
autora kryminałów z Wysp Owczych! Trudno mi 
wyjaśnić tę nieprzemijającą popularność tego 
typu książek. Może to po prostu skutek długiej 
tradycji pisania kryminałów w Szwecji? Może 
czytelników oczarowuje właśnie ten kontrast 
między piękną przyrodą, sielskimi miasteczkami 
a okrutnymi morderstwami i mrocznymi 
zagadkami? Może stereotypowi milczący i 
nieodgadnieni Szwedzi całkiem nieźle sprawdzają 
się w roli zarówno efektywnie działających 
detektywów-indywidualistów, jak i tajemniczych, 
nieuchwytnych sprawców? Może wreszcie sięgamy 
po takie fikcyjne historie, bo lubimy najpierw 
poczuć ten dreszcz po to, by potem odetchnąć z 
ulgą i wrócić do spokojnej rzeczywistości? Ciekawe 
też, ile w tym wszystkim jest po prostu działania 
trybików potężnej machiny, jakim jest rynek 
wydawniczy i filmowy…
Kryminały którego autora czyta pani najchętniej?
Na półkach mojej domowej biblioteczki 
kryminałów nie brakuje, nie jestem jednak wielką 
miłośniczką gatunku. Po powieści kryminalne 
sięgam sezonowo, najczęściej na wakacjach. 
Nie mam chyba swojego ulubionego autora 
kryminałów, łatwo mnie do siebie zniechęcają, 
kiedy całe serie o jednym bohaterze nagle jak 
przez pączkowanie rozmnażają się do kilkunastu 
tomów. W mojej kolekcji najwięcej miejsca zajmują 
książki Mari Jungstedt, przez którą wciąż marzę o 
podróży na Gotlandię (mimo całej tej morderczej 
otoczki), i Monsa Kallentofta, który zaskoczył 
mnie tym, że pozwala czytelnikom wsłuchiwać 
się w głosy zmarłych. Od mrocznych kryminałów 
zdecydowanie bardziej lubię książki pozornie 
lżejsze, pełne humoru, które jednak potrafią zmusić 

do myślenia, jak zabawne i pełne ciepła powieści 
Fredrika Backmana czy śmieszno-gorzkie historie 
Larsa Berge.
To i ja muszę zapoznać się z twórczością tych 
autorów. Szwecja kojarzy się nam z szaro-
burym krajobrazem, deszczem i śniegiem, 
rzekami skutymi lodem. A na pani zdjęciach 
Szwecja ma kolory jesieni, jest bursztynowo-
złocistopomarańczowa, skąpana w słońcu. 
Jak jest naprawdę? 
Szwedzkie południe, które w okresie kwitnienia 
rzepaku przybiera barwy szwedzkiej flagi, z 
błękitem czystego nieba i żółtymi, mieniącymi się 
w słońcu polami, bardzo kojarzy mi się z naszymi, 
polskimi krajobrazami. Te ciepłe, rdzawe odcienie 
to też nie przypadek – tak zwana czerwień faluńska 
to najbardziej rozpoznawalny i najpowszechniejszy 
kolor charakterystycznych drewnianych domów. 
Złocistopomarańczowa jest też sztokholmska 
starówka, Gamla Stan. Szwecję jako szaro-burą 
można wyobrażać sobie tylko wtedy, kiedy nie 
przeżyło się szwedzkiego lata. Fakt, złośliwi 
twierdzą, że to rzeczywiście najpiękniejszy dzień w 
roku, ale kto by tam słuchał złośliwców!
Czy Szwedzi mogą panią jeszcze czymś zaskoczyć? 
Jest jakaś sfera życia/wydarzenia/obyczaje, które 
Pani dopiero odkrywa?
Ojej, niejedno jeszcze może mnie zaskoczyć! Lubię 
odkrywać nowe rzeczy, chłonąć je, cieszą mnie 
nawet najdrobniejsze smaczki. Nie mieszkam 
w Szwecji na stałe, więc mam świadomość, że 
pewne wydarzenia i niektóre aspekty życia mnie 
omijają. Mnóstwo regionów jest jeszcze przeze 
mnie nieodkrytych – najdalej wysunięty na północ 
obszar Szwecji, który odwiedziłam, to tak właściwie 
dopiero geograficzny środek kraju. Nie mówiąc już 
o tym, jak dynamicznie zmienia się język, w tej 
materii jest jeszcze mnóstwo do poznania 
i opisania, tu widzę dla siebie misję!
Książkę i blog ilustrują zdjęcia pani autorstwa. 
Czy fotografowanie to już hobby?
Fotografowanie jest według mnie nierozerwalnie 
związane z odkrywaniem nowych miejsc. Wiem, 
że dziś niektórzy turyści potrafią przywieźć tysiące 
zdjęć na karcie pamięci aparatu, a potem rzadko 
kiedy do nich wracają. Ja uwielbiam przeglądać 
je po czasie. Kiedy przygotowuję tekst na bloga o 
jakimś mieście, zawsze mogę dzięki temu poszukać 
nowych informacji, które z różnych powodów 
umknęły mi na miejscu. Zdarzyło się już nawet, że 
dopiero po powrocie do domu udało mi się odkryć 
coś nowego! Przeglądając zdjęcia nawy pewnego 
kościoła, wypatrzyłam w tle dziwne urządzenie, na 
które wcześniej nie zwróciłam uwagi. Wystarczył 
szybki research w Google i tak oto okazało się, że 
przypadkiem uwieczniłam na zdjęciu „kolektomat”, 
wpłatomat, umożliwiający złożenie datków kartą, 
zamiast „na tacę” – wcześniej nigdy o takim nie 
słyszałam, teraz, kiedy w planie wycieczki są 
budynki sakralne, od razu je dostrzegam.

Dzisiaj częścią umowy z wydawcą są spotkania 
autorskie. Odbywa pani już swoje tournée po 
małych i dużych miastach?
Za mną są już spotkania z czytelnikami w 
Poznaniu, Krakowie i Lublinie, powoli zapełnia 
się też mój kalendarz na tegoroczną jesień. 
Spotkania autorskie to zawsze duże emocje, 
radości i wzruszenia. Blog prowadzę od ponad 4 
lat, do momentu wydania książki anonimowo. 
Mam swoich stałych czytelników, facebookowy 
fanpage bloga, który stał się głównym kanałem 
komunikacji, śledzi już prawie 5,5 tysiąca osób. 
Wciąż zaskakują mnie spotykania z nieznajomymi, 
którzy okazują się śledzić blog od początku jego 
istnienia. Albo kiedy ktoś wyznaje, że dzięki 
Szwecjoblogowi podjął decyzję o pójściu na studia 
skandynawistyczne. Albo kiedy słyszę, że ktoś kupił 
moją książkę swoim rodzicom, bo przeprowadza 
się do Szwecji i chce wprowadzić bliskich w swój 
nowy świat. Cieszy mnie też, że na spotkaniach 
pojawiają się różni odbiorcy: ci, którzy znają blog 
lub książkę i ci, którzy dopiero mnie poznają; ci, 
którzy ze Szwecją mają wiele wspólnego, więc 
możemy konfrontować nasze doświadczenia, i ci, 
dla których Szwecja jest czymś egzotycznym, więc 
mogliby zadawać pytania bez końca.
Przetłumaczyła pani książki czterech różnych 
szwedzkich autorów. Czy praca z cudzym tekstem 
to bardziej – tu trawestując tytuł książki o Michale 
Aniele – udręka, czy ekstaza? Tłumacz jest trochę 
jak drugi autor... to duża odpowiedzialność!
To bardziej wyzwanie. Lubię tłumaczyć książki, 
które chciałabym podsunąć innym i które 
mogłabym czytać wielokrotnie – tym bardziej, 
że pracując nad przekładem, rzeczywiście to 
robię. Mam też to szczęście, że każda z czterech 
przetłumaczonych książek to nie tylko inny autor, 
ale i inny gatunek literacki. To wchodzenie do 
innego świata, wsłuchiwanie się w inne brzmienia 
i uderzanie w inne tony. Ma to wiele wspólnego 
z odkrywaniem, które chyba stało się wspólnym 
mianownikiem naszej rozmowy.
Na koniec zapytam jeszcze: co teraz będzie z Pippi 
Langstrump? Zniknie czy przejdzie metamorfozę 
poprawno-polityczną?
Pippi niepoprawna i kontrowersyjna była już od 
samego początku, jej niezależność i zachowanie 
wymykające się konwencjom były powodem, 
dla którego jedni ją pokochali a inni przed nią 
przestrzegali. Dziś jest nazywana ikoną feminizmu, 
urosła do symbolu nonkonformizmu, inspiruje do 
dyskusji na temat rodzicielstwa i praw dziecka. 
Pippi obchodziła niedawno siedemdziesiąte 
urodziny i, jak widać, ma się świetnie!
Dziękuję za rozmowę. Życzę jak najwięcej 
translatorskich sukcesów i fanów literatury o 
Skandynawii. I mam nadzieję – do zobaczenia w 
Złotoryi!

Z Natalią Kołaczek rozmawiała 
Joanna Sosa-Misiak
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mój czas na przygotowanie się do wyjścia minął. 
Co się tam dzieje?! A... to właśnie futrzaki mają 
spotkanie trzeciego stopnia i nie wiedzą, czy 
chcą zgodnie wejść do domu, czy stoczyć walkę o 
terytorium. Sio koty!, zostajecie, nie mam czasu. 
Szybko wkładam „wzówki” i dzwonię po taksówkę, 
a zanim podjedzie, proszę sąsiadkę o przejęcie 
przesyłki kurierskiej. Jadę. Udało się bez postojów. 
Jestem o czasie. Hurra! Wchodzę do wskazanej w 
zaproszeniu sali… pusto. Zahaczam o sekretariat. 
Już wiem - dzisiaj spotkanie jest o 10.00, takie o 
9.00, owszem będzie za dwa dni. Dobra nasza, 
wybiegam z budynku, mam szansę odebrać od 
krawcowej kreację na wielkie wyjście w sobotę. 
Udało się, odbieram i kiedy przekraczałam próg 
zakładu, lunęło kaskadą deszczówki. Musiałam 
wracać, głowę ocaliłam parasolką, ale brodziłam 
w potoku przelewającej się przez ulicę rzeki. 
Niestety nasi drogowcy są mistrzami i niemal 
wszystkie studzienki mają włazy powyżej asfaltu/
bruku. Wbiegam do budynku, ciśnienie razem 
z biustem faluje, osuszam chusteczkami torbę i 
wypatruję wolnego miejsca za stołem. Zostawiam 
za sobą mokre ślady, a stopy chlupiące w mokrych 
sandałach sygnalizują nagłe ochłodzenie, będzie 
katar. Bez sił padam na krzesło, oczywiście w 
naszym klimacie nie ma pory deszczowej i nikt nie 
pomyślał o jakimś kubełku na mokre parasole. 
Wchodzi organizator spotkania, przedstawia się, 
wita serdecznie i uprzedza, że nie jest dobrze 
przygotowany do spotkania, bo… Bardzo liczy 
na wenę twórczą przybyłych. Już wiem, że nie 
skończymy szybko. Samo życie.
                                                                                                          

Danuta Sosa

Życie codzienne stało się jedną wielką gonitwą. 
Jeśli nie nastawię budzika i obudzę się jak 

królowa pszczół – już jestem spóźniona. Kiedy 
czasu starcza ledwie na ubranie się i dobiegnięcie 
na umówione spotkanie, właśnie wtedy rzut oka 
w lustro pokazuje nieład na głowie, która wygląda 
jak gniazdo skrzydlatych po całonocnej dyskotece. 
Trzeba zapanować nad tym stogiem i właśnie w 
tej chwili dzwoni telefon: ”Witaj! Cieszę się, że 
cię zastałam, mam tyle do opowiedzenia”. Tylko 
nie to! Trzeba się zgrabnie wywinąć z konwersacji 
albo monologu zaaferowanej swoimi przeżyciami 
rozmówczyni, bo zadzwoniła wyjątkowo nie 
w porę. Prośba o wybaczenie, zapewnienie o 
oddzwonieniu i można wrócić do lustra. Kiedy 
zagłębiam szczotkę w stóg siana, by okiełznać 
wczorajszy nierozczesany tapir, przypomina mi 
się popularna w latach 60. fryzura na abażur i 
tony lakieru do włosów. Elegantki nie czesały się 
przez tydzień. Poddaję włosy grabieniu. No, nie 
powiem, cierpienie przeplecione szarpnięciami. 
Telefon: „Dzień dobry, witam piękną panią…”  
Odkładam słuchawkę bez słowa. Głośno myślę: nie 
do wiary, jak ludzie mają nadzieję, że taki blekotnik 
podoba się i ułatwi rozmowę. A może nie trzeba 
wybrzydzać, może lepsze to niż: „mam dla pani 
prezent…”. Lustro, dajcie mi lustro, o rany! - można 
się przestraszyć. Ucho wyłapało dźwięk grzmotów. 
Jest burza, jeszcze daleko, ale z wiatrem dotrze. 
Przed wyjściem trzeba pozamykać okna. Niestety 

Zakręcona

M
oje życie to ciągła podróż. Odwiedzając różne 
miejsca, podziwiam krajobrazy, architekturę, 

zabytkowe budowle, jednak najciekawsze są 
dla mnie spotkania z ludźmi. Mówi się przecież, 
że jakość podróży mierzy się liczbą poznanych 
przyjaciół, a nie przejechanych kilometrów.  
Gdziekolwiek zawiodły mnie podróżnicze ścieżki, 
zawsze znajdowałam czas, by usiąść w ulicznej 
kawiarni i przyglądać się ludziom. Obserwowałam 
ich twarze, stroje, sposób poruszania, starałam się 
uchwycić to coś niepowtarzalnego i intrygującego, 
co ma w sobie człowiek. 

Paryż, 1992 r., upalny lipiec. Wędruję uliczkami 
,,stolicy świata”, klękam na chwilę modlitwy w 
Katedrze Notre Dame, oglądam dachy miasta z 
wysokości wieży Eiffela, kłaniam się Napoleonowi w 
Pałacu Inwalidów, podziwiam gwiezdne sklepienie 
w kaplicy Saint Chapelle.

Jednak w mojej pamięci Paryż pozostanie 
dzięki spotkaniu z dwoma strażnikami pełniącymi 
służbę przed jedną z bram Palais Royal. Pamiętam 
dobrze, jak byli zaskoczeni moją prośbą o wspólną 
fotografię, wyrażoną jedynie gestem i mimiką. 
Jeden z nich z zawadiackim wąsem, drugi w 
ciemnych okularach i uśmiechem filmowego 
amanta, obaj niezwykle sympatyczni z życzliwością  
pozowali do wspólnego zdjęcia, które po latach 
przywołuje moje najpiękniejsze wspomnienia 
z Paryża.

Barcelona, 1996 r., wakacje. Spaceruję 
po najdłuższym deptaku miasta - La Ramblas, 
składającym się aż z pięciu ulic. Wokół niesamowity 
ludzki gwar, tysiące straganów oraz sklepików z 
kwiatami i ptakami o niepowtarzalnych kolorach i 
kształtach. Siadam na chwilę w jednej z maleńkich 
kafejek i patrzę na radosne ludzkie twarze, które 
nawzajem zarażają się uśmiechem, życzliwością, 
katalońskim słońcem i temperamentem. Po chwili 
mój wzrok przyciąga niezwykła postać torreadora 
w haftowanym, złocistoczarnym stroju, z trzymaną 
w rękach czerwoną płachtą na byka. Ruszam jego 
śladem. Po chwili widzę Don Kichota, postacie z 
obrazów Salwadora Dali, słynnych hiszpańskich 
piłkarzy, baśniowe maszkarony i wróżki. Ulica roi 

się od ludzkich figur. Wszystkie stoją w nieruchomej 
pozie. Postaci wciąż przybywa i przybywa, mam 
wrażenie, że rzeczywisty, ludzki świat zagubił się 
gdzieś wśród ulicznych mimów. 

Warszawa - Dworzec Wschodni, kwiecień 2017. 
Przyjeżdżam pociągiem z Lublina, chwila przerwy w 
kolejnym etapie podróży do Wrocławia. Przysiadam 
w dworcowym barze na kawę. Wodzę wzrokiem 
dookoła, przyglądając się ludzkim fizjonomiom. 
Nagle w tłumie wyróżnia się wysoki, starszy 
jegomość, z rozczochrana czupryną Einsteina, 
energicznie dźwigający staromodną podróżną 
torbę. Szybko mija kawiarniane stoliki, nie zwracając 
uwagi na otaczających go ludzi. Budzi na tyle moją 
ciekawość, że chętnie bym z nim porozmawiała, 
niestety w ułamku sekundy, jak duch znika z mojego 
pola widzenia. Kawa, choć podana w papierowym 
kubeczku, nawet mi smakuje i wprawia mnie w 
dobry nastrój. W tym momencie przy stoliku 
obok mnie zasiada czteroletni Władzio z nieco 
starszą siostrą Anią - sympatyczne dzieciaki 
podróżujące z babcią i mamą. Maluchy, podobnie 
jak ja, mają krótką przerwę na spożycie posiłku. 
Ich dziecięcą ciekawość budzą spacerujące 
wokół gołębie. Władzio nagle zrywa się z krzesła 
i biegnie w kierunku stada, niepokojąc swym 
zachowaniem mamę i babcię. Ania statecznie 
przygląda się zachowaniu brata. Rozemocjonowany 
chłopiec, przywołany przez babcię, wraca szybko 
na miejsce, aby podzielić się swoimi wrażeniami. 
Mama przysłuchuje się relacji syna, a po chwili 
wszyscy ruszają w stronę peronu dworcowego.  
Mały Władzio macha do mnie ręką, wesoło się 
uśmiechając.   

Podróże mają magiczną moc uzdrawiania duszy 
i zdecydowanie pomagają zdystansować się do 
problemów. Dzięki spotkaniom w drodze uczymy 
się rozumieć siebie i drugiego człowieka, a przez to 
patrzymy na ludzkie świata tego sprawy z większą 
tolerancją i życzliwością. Chciałabym, aby podróż 
przez życie była dla każdego z nas wyjątkową 
wędrówką, tak byśmy w każdym jej momencie, 
mogli powiedzieć: Och, życie kocham cię nad życie.
                                                                                                                                           

Markosia

Och, życie kocham cię nad życie

01 – 02.07.2017 r. na Zamku Grodziec zorganizowano 
Tradycyjny Turniej Łuczniczy o Srebrną Strzałę 
Kasztelana.
04.07.2017 r. działające na terenie Gminy Świerzawa 
Stowarzyszenie Kaczawskie, za utworzenie 
nowoczesnego centrum edukacji geologicznej i 
regionalnej – Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie, 
zostało laureatem XVII edycji konkursu  Sposób na 
Sukces pod honorowym patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.
09.07.2017 r. na Zamku Grodziec zorganizowano Święto 
Kwitnących Lip.

10 – 21.07.2017 r. 12 nauczycieli z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Złotoryi, w ramach projektu 
Nowoczesny nauczyciel kluczem do sukcesu uczniów 

uczestniczyło w dwutygodniowym kursie języka 
angielskiego w Granadzie w Hiszpanii.
10.07 – 24.08.2017 r. w dwóch miejskich przedszkolach 
odbywały się bezpłatne, otwarte i przeznaczone dla 
dzieci w wieku przedszkolnym zajęcia Otwarte ogrody. 
11.07 – 10.08.2017 r. Złotoryjski Ośrodek Kultury i 
Rekreacji prowadził bezpłatne zajęcia dla dzieci pn. Lato 
w mieście 2017.

11.07.2017 r. Burmistrz Miasta Złotoryja zaprosił 
mieszkańców miasta na spotkanie ws. proponowanych 
inwestycji na rok budżetowy 2018.
13.07.2017 r. Złotoryja gościła ekipę Wyjazdowych 
Czwartków Radia Wrocław, które emitowało audycje 
o naszym mieście. 
15.07.2017 r. w nieczynnym kamieniołomie w 
Lubiechowej odbyła się impreza plenerowa Czary Mary 
Nie Do Wiary, czyli XIII Zlot Kobiet Czarujących.
18.07.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji 
odbyły się powiatowe obchody Święta Policji.
25.07 – 25.08.2017 r. w holu Złotoryjskiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji zorganizowano wystawę prac 
autorstwa Jagody Szczęsnej i Magdaleny Zygmunt Być 
Jednością.

27.07.2017 r. w Centrum Aktywności Społecznej 
„Wulkan” Stowarzyszenie „Candeo” oraz 
Stowarzyszenie NASZE RIO, w ramach projektu Rodzinna 
Akademia Aktywności Społecznej zorganizowały 
debatę dla złotoryjan poświęconą tematyce aktywności 
społecznej i obywatelskiej: Masz pomysł? Nie wiesz od 
czego zacząć? Jak wziąć sprawy we własne ręce i zmienić 
swoje otoczeni?
31.07.2017 r. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wybrała
wykonawcę na budowę obejścia miasta Złotoryja - 
etapami. Spółka Eurovia Polska S.A. zobowiązała się, że 
wybuduje obwodnicę za 36 487 517,77 zł brutto i udzieli 
5-letniego okresu gwarancji.
03.08.2017 r. w Centrum Aktywności Społecznej 
„Wulkan” Stowarzyszenie „Candeo” oraz 
Stowarzyszenie NASZE RIO, w ramach projektu Rodzinna 
Akademia Aktywności Społecznej zorganizowały 
debatę dla złotoryjan poświęconą tematyce aktywności 
społecznej i obywatelskiej: Wolontariat nie tylko dla 
młodych. Czy to ma sens?.
04.08.2017 r. nad złotoryjskim zalewem odbyły się 
pokazy ratownictwa wodnego przeprowadzone w 
ramach ogólnopolskiej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo 
nad wodą.

05.08.2017 r. w ramach projektu „Razem pracujemy, 
bawimy się i uczymy we wsi Pielgrzymka” 
zorganizowano Spotkanie z Kresami.
05-06.08.2017 r. na Zamku Grodziec zorganizowano 
Piknik Rodzinny w Zamkowym Klimacie.
06.08.2017 r. w Pielgrzymce odbyła się XXII Biesiada 
Zespołów Kresowych im. Zenona Bernackiego. 
10.08.2017 r. w Centrum Aktywności Społecznej 
„Wulkan” Stowarzyszenie „Candeo” oraz 
Stowarzyszenie NASZE RIO, w ramach projektu Rodzinna 
Akademia Aktywności Społecznej zorganizowały 
grę planszową dla złotoryjan poświęconą tematyce 
aktywności społecznej i obywatelskiej: Rozegraj MIASTO.

19-20.08.2017 r. zorganizowano II Towarzyski Turniej na 
Zamku Grodziec.
23.08.2017 r. w Centrum Aktywności Społecznej 
„Wulkan” Stowarzyszenie „Candeo” oraz 
Stowarzyszenie NASZE RIO, w ramach projektu Rodzinna 
Akademia Aktywności Społecznej zorganizowały 
debatę dla złotoryjan poświęconą tematyce aktywności 
społecznej i obywatelskiej: A co ja mogę? Rzecz o 
wpływaniu na to, co dzieje się w mieście przez zwykłych 
mieszkańców.

Opracował: Jarosław Jańta
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Legnica pod wodą - sierpień 1977 r.

Fot. www.liegnitz.pl

W 
roku 2017 przypadają rocznice wielkich powodzi z 
siódemką w dacie: 1367 r., 1427 r., 1587 r., 1667 r., 

1797 r., 1827 r.; 1897 r., 1907 r., 1917 r., 1947 r., 1977 r., 
1987 r. i 1997 r. W sumie wszystkich powodzi na Odrze 
i jej dopływach było w latach 1118-1900 aż 99. Jednak 
dla mieszkańców ziemi złotoryjskiej szczególnie 
utrwalone w zbiorowej pamięci są wciąż zalania z 
roku 1977 oraz 1997. Od tych tragicznych powodzi 
właśnie minęło w czasie wakacji 40. i 20. lat. Dlatego 
spróbujemy przypomnieć ich przyczyny, przebieg, 
skutki... i zastanowić się, czy nie można lepiej tych 
wydarzeń udokumentować.
Powódź 100-lecia 1977 r.

Bezpośrednią przyczyną wezbrania górnej Odry 
w sierpniu 1977 r. było powstanie bardzo głębokiego i 
aktywnego układ niżowego, który przyniósł intensywne 
opady. Na Śnieżce w ciągu jednego dnia (31 lipca) spadło 
149,7 mm deszczu, a w kolejnych dniach (1-2 sierpnia) aż 
189,9 mm. Te fale opadów u źródeł Kaczawy oraz Nysy 
Szalonej doprowadziły do gwałtownego wezbrania rzek. 
1 sierpnia 1977 r. (poniedziałek) w godzinach rannych 
zostały przekroczone o 78 cm stany alarmowe na 
Kaczawie w Świerzawie, a o godz. 15.37 Straż Pożarna 
w Złotoryi rozesłała meldunki, że woda w Kaczawie w 
ciągu godziny podniosła się z 50 cm do 6-8 metrów! 
W szczególnie trudnych warunkach znalazły się gminy: 
Złotoryja, Chojnów, Krotoszyce, Zagrodno i Paszowice. 
W Złotoryi doszło do podtopień na ulicach 3 Maja, 
Chojnowskiej oraz Legnickiej.  Zalana została Stara 
Kraśnica, Sędziszowa i Jawor. Przeprowadzono ewakuację 
ludności Rzymówki, Świerzawy i Nowego Kościoła. Woda 
sięgała tam w niektórych miejscach nawet pierwszego 
piętra. Trzeba było ewakuować nie tylko ludzi, ale 
także inwentarz - z Rzymówki wywieziono 3 tys. świń. 
Podczas ewakuacji Rzymówki żołnierze ściągnęli z dachu 
zalanego domu kobietę i mężczyznę. Kobieta była w 
tak ogromnym szoku, że widząc oddalającą się chałupę 
wyskoczyła z łodzi do wody i utonęła. Szok spowodowany 
powodzią wywołał też u kilku osób zawały serca. Lekarze i 
pielęgniarki musieli docierać do chorych łodziami. 

W nocy 2 sierpnia o godz. 3.00 fala przerwała wały w 
Legnicy i wdarła się do centrum miasta aż po dworce oraz 

osiedle domków na Bielanach. W środę, 3 sierpnia, 
ogłoszono dla Legnicy stan klęski żywiołowej. Zalane 
miasto odwiedził premier Piotr Jaroszewicz, członek 
Biura Politycznego Edward Babiuch oraz wiceminister 
Obrony Narodowej gen. Tadeusz Tuczapski. Na 
zalanym obszarze Legnicy mieszkało 30 tys. ludzi.

4 sierpnia ustały ulewne deszcze i wody w rzekach 
zaczęły opadać. Na Kaczawie poziom wody obniżył 
się o 60 cm. 9 września 1977 r., po 41 dniach od 
pierwszego wezbrania, opublikowano komunikat - 
zagrożenie powodziowe minęło na całej długości Odry.

Bilans powodzi z 1977 r. był tragiczny. Zginęła 
jedna osoba. Wielkość i zakres szkód była większa 
od wszystkich sześciu powodzi razem wziętych z lat 
1958-1976 i wyniosła około 1,6 mld zł. Odnotowano 
najwyższy stan wody w XX wieku. W dolinach rzek 
zostały zalane tereny o powierzchni 530 km2 , na 

których wody zniszczyły lub uszkodziły budowle 
hydrotechniczne, drogi, mosty oraz budynki mieszkalne 
i gospodarcze. W okolicznych wsiach doszło do 
uszkodzenia 500 domów. Po rzekach pływały lub 
zalegały przy jej brzegach powyrywane drzewa, 
śmieci oraz rozkładające się zwłoki zwierząt. W akcji 
przeciwpowodziowej w województwie legnickim brało 
udział 10 tys. osób. 
Powódź 1000-lecia 1997 r.

Bezpośrednią przyczyną powodzi były opady 
deszczu, które przekroczyły lokalnie sumę 500 mm. 
Doprowadziło to do wielkich przepływów wody, które 
statystycznie mogą wystąpić z prawdopodobieństwem 
0,1%  - jest to tzw. woda tysiącletnia. 

Pierwsza fala wezbraniowa z 5-10 lipca była dla 
Złotoryi łagodna. Prowadzono obserwacje poziomu 
wody w Kaczawie oraz powołano Miejski Komitet 
Przeciwpowodziowy, który m.in. zabezpieczył 
miejsca w schronisku młodzieżowym. W tym czasie 
koncentrowano się na pomaganiu innym. 

Do akcji włączyły się jednostki OSP w Wysocka, 
Prusic, Zagrodna, Nowej Wsi Grodziskiej, 
Proboszczowa i Brochocina. Strażacy z PSP oraz 
OSP brali udział m.in. w akcjach ratowniczych na 
terenie gminy Pęcław i Prochowice. Działający przy 

złotoryjskim „Trawersie” Oddział Obserwacji Lotniczej 
i Ratownictwa Specjalnego OSP wziął udział w akcji 
ratowniczej na terenie Prochowic oraz Opola. Potem 
uczestniczył jeszcze w rejonie Rzymówki i Rokitnicy 
w budowie nadkaczawskich umocnień oraz w 
wydobywaniu z Kaczawy kłód drzew w okolicach 
Jerzmanic, Rokitnicy i Krotoszyc. „Trawers” udostępnił 
też dwa samoloty do obserwacji dorzecza Odry. 

Na wieść o zalaniu Raciborza (8 lipca) oraz Opola 
(10 lipca) złotoryjski MOPS, Urząd Miasta i Parafia 
zorganizowali pod wieżą kościoła NNMP zbiórkę 
darów. Ludzie wykazali się ogromną ofiarnością 
i  do 18 lipca odjechało 8 ciężarówek z napojami, 
żywnością i ubraniami dla powodzian. Zorganizowano 
też błyskawiczną zbiórkę worków dla zagrożonej 
zalaniem Ścinawy i Wrocławia - w ciągu jednej godziny 
uzbierano 5 tys. worków. Tydzień później Złotoryja 
sama będzie potrzebowała worków. Podczas 
dyskoteki w Pielgrzymce (16 lipca) zebrano 460 zł 
dla powodzian. Dary były też zbierane w kawiarni w 
Proboszczowie. Mieszkańcy Zagrodna wysłali 14 lipca 
dla powodzian ciężarówkę z odzieżą, żywnością 
i środkami czystości.

Druga fala wezbraniowa z 17-22 lipca doprowadziła 
już do poważniejszych podtopień. Stało się tak dlatego, 
że był zbyt krótki czas pomiędzy formowaniem się I 
oraz II fali i nie zdołano na zbiornikach retencyjnych 
odtworzyć wymaganej rezerwy. Kulminacyjna fala 
na odcinku Kaczawy Świerzawa-Złotoryja-Legnica 
wystąpiła 20 lipca. W sobotę (19 lipca) przy moście na 
ulicy Garbarskiej w Złotoryi wysokość wody wyniosła 
już 8,37 m. Na terenie boiska i zalewu Kaczawa 
rozlała się na całej szerokość, sięgając ogrodzenia 
stadionu, a z drugiej strony podchodząc aż pod drogę. 
Poziom wody był tak wysoki, że rzeka przepływała 
nad mostkiem wiodącym do zalewu. Ulica 3 Maja 
została zablokowana i przez całą niedzielę (20 lipca) 
budowano wzdłuż drogi zapory z worków z piaskiem. 
Na ulicy Chojnowskiej i Rzecznej woda rozlała się po 
podwórkach i gospodarstwach. Na ulicy Legnickiej 
Kaczawa podmyła oczyszczalnie ścieków oraz poniżej 
przejazdu kolejowego rozlała się na okoliczne pola i 
zaczęła podmywać drogę przy moście.

Spośród miejscowości Gminy Złotoryja 
najdramatyczniejsza walka z żywiołem toczyła się w 
Rzymówce. Tam Gminny Sztab Przeciwpowodziowy 
rzucił większość swoich sił. Dowożony był piasek 

POWODZIE W DORZECZU KACZAWY
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Dorzecze Kaczawy - sierpień 1977 r. 
(prawdopodobnie Rzymówka)

Rocznice powodzi z 1977 r. i 1997 r.

Kaczawa, most w Rokitnicy - sierpień 1977 r. Jerzmanice, okolice stacji kolejowej - lipiec 1997 r.
Złotoryja, mostek na ul. 3 Maja - lipiec 1997 r.
Poziom wody podniesiony o 4,5 m
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i worki do budowy zapór. W ewakuacji ludzi i 
inwentarza pomagali strażacy i miejscowa ludność. 
Woda pozalewała nadbrzeżne budynki w Świerzawie, 
Wojcieszowie, Nowym Kościele, Starej Kraśnicy 
i Dobkowie. W sobotę (19 lipca) przy drodze z 
Jerzmanic do Złotoryi  doszło do podmycia studzienek 
kanalizacyjnych. W Jerzmanicach najbardziej były 
zagrożone okolice zakładu poprawczego i domy 
przy rzece. Mieszkańcy Jerzmanic Zdroju tak to 
zapamiętali: Wszystko stało się nagle; sąsiedzi, którzy 
mieszkają blisko wody zawiadomili nas o 2.00 w nocy 
[19 lipca], żeby zabierać z ogródków zwierzęta (psy 
i króliki) bo woda sięga za pas. Działaliśmy bardzo 
szybko, woda była kakaowa i płynęło w niej bardzo 
dużo zanieczyszczeń. Ludzie wypowiadali się, że takiej 
dużej powodzi nie widzieli na oczy. Każdy uciekał na 
ulicę, bo bał się, że woda zabierze domy. Garaże było 
widać tylko do połowy, reszta została zalana. Gdy 
woda wylewała się za murek zaczęło ją wybierać 
wiele osób wiadrami. [...] Niewiele brakowało, a woda 
wylewałaby się na ulicę. Sąsiedzi robili, co mogli i ile 
sił mieli, woda zalała połowę podwórka i piwnice 
[...]. Zakład poprawczy ściągnął na podwórko swoich 
podopiecznych, aby pomogli, było bardzo dużo osób. 
Po czterech dniach woda opadła. Całe podwórko 
poszło za budynek nad rzekę zobaczyć, co się dzieje nad 
Kaczawą. Rzeka opadła, ale gdy zobaczyliśmy płynące 
drzewa i inne śmieci, to chciało nam się płakać.

Podczas lipcowych powodzi Straż Pożarna 
musiała w Złotoryi i okolicach wypompowywać 
180 razy wodę z zalanych piwnic i garaży oraz 60 
razy z zalanych studni w gospodarstwach rolnych. 
Kilkakrotnie usuwano też wodę ze składu opału i hal 

produkcyjnych Zakładów Obuwia oraz wyrobisk w 
kamieniołomach w Czaplach i Wilkowie. Strażacy 
interweniowali 57 razy przy usuwaniu zawalonych 
drzew, które tarasowały drogi lub utrudniały przepływ 
wody w rzekach.

Ogólnokrajowy bilans powodzi z 1997 r. pobił 
wszelkie rekordy. Śmierć poniosło 56 osób a straty 
materialne oszacowano na 12 mld zł. Z zalanych 
terenów ewakuowano ponad 150 tys. osób. Woda 
zniszczyła lub uszkodziła 680 tys. mieszkań, 843 szkoły, 
4000 mostów, 14 400 km dróg, 2000 km torów 
kolejowych, 613 km wałów przeciwpowodziowych 
i 665 835 ha ziemi, czyli ponad 2% kraju. Straty tylko 
w dorzeczu Odry wyniosły 5,5 mld zł. 
Studium ludzkich zachowań

Powodzie dostarczają wielu przykładów 
ludzkich zachowań. W tych trudnych warunkach, 
wobec możliwości utraty mienia, zdrowia i w obliczu 
zagrożenia życia, człowiek odsłonił prawdziwą stronę 
swojej natury. Podczas powodzi z 1977 r. i 1997 r. 
nie brakowało tych, którzy zachowali się przyzwoicie 
i z ogromnym poświęceniem nieśli pomoc. Było 
ich zdecydowanie więcej. Pojawili się jednak i tacy, 
którzy prezentowali zachowania niesmaczne, a 
nawet odrażające. W 1977 r. szybko ujawnili się 
złodzieje - szabrownicy. Dochodziło do kradzieży w 
opuszczonych sklepach, mieszkaniach oraz garażach. 
W zalanej Legnicy „hieny łódkowo-pontonowe” 
zaczęły pobierać opłaty w wysokości 30-50-100 zł za 
przewóz ludzi i mienia. Za odholowanie samochodu 
z zalanego garażu żądano od 500 do 5000 zł. Podczas 
egzekutywy KW skarżono się, że część pracowników 

z województwa legnickiego wyjechała z zalanych terenów 
na urlopy, zamiast pomagać w swoich zakładach pracy. 
W 1997 r. też nie brakowało złodziei i cwaniaków. 
Szabrownicy pod osłoną nocy rabowali zalane sklepy 
i hurtownie, wdzierali się do opuszczonych mieszkań - 
domów i kradli co popadło. Znaleźli się też spekulanci. W 
Głogowie wzrosły ceny chleba. Spadły dopiero po tym, 
jak piekarz z Jawora zaczął rozdawać chleb za darmo i 
zorientowano się że ten drogi nie zejdzie. Takie i podobne 
postawy występowały na wszystkich zalanych obszarach... 
Pozostawały jednak zawsze w mniejszości do zachowań 
właściwych. 
Dokumentujmy powodzie

Powodzie z lat 1977 i 1997, jak na tak nieodległe 
wydarzenia, są słabo udokumentowane. To, co do tej 
pory opublikowano w odniesieniu do ziemi złotoryjskiej, 
jest bardzo niekompletne. Na szczęście jest to wciąż do 
wydobycia. Dokumenty i zdjęcia spoczywają w szufladach, 
a wspomnienia w ludzkiej pamięci. Trzeba tylko do nich 
dotrzeć. Można to zrobić choćby za pomocą szkolnego 
projektu. Uczniowie w ramach takich przedmiotów, jak 
geografia, historia czy edukacja dla bezpieczeństwa, 
mogliby zebrać zdjęcia od swoich dziadków, rodziców, 
sąsiadów... oraz nagrać lub spisać ich wspomnienia. Tylko 
w podstawówkach i gimnazjach powiatu złotoryjskiego 
uczy się ponad 3500 osób. Zaangażowanie takiej ilości 
młodych ludzi (wyposażonych w smartfony z dyktafonem, 
aparatem i kamerą) do wydobywania źródeł historycznych 
może doprowadzić do stworzenia naprawdę imponującej 
bazy materiałów o powodziach na ziemi złotoryjskiej.

Takie projekty były już w tym roku realizowane w 
odniesieniu do całego Dolnego Śląska. Jako przykład 
warto podać projekt: „Dolny Śląsk. Pamiętam Powódź” 
(www. pamietampowodz.pl).

Źródła zdjęć: Eko-Kaczawa. Materiały zgromadzone podczas 
realizacji projektu (od stycznia 2007 do czerwca 2007), Złotoryja 2007.

Źródła-literatura: „Konkrety”, 1977, nr 31, s. 8-9; nr 32, s. 6; nr 33, 
s. 3;  „Tygodnik Kulturalny”, 1977, nr 34, s. 9; K. Komar, zapis sytuacji 
(powódź w województwie legnickim), „Rocznik Dolnośląski”, T. V-VI, 
1979, s. 413-424; J. Flasza, Przyczyny wystąpienia powodzi i zalania 
Legnicy w 1977 roku... [w:] Ochrona Środowiska 2-3/1979, s. 42-46; 
Cz. Kowalak, Powódź w Legnicy w 1977, „Szkice Legnickie”, T. 26 (2005), 
s. 261-286; „Gazeta Złotoryjska”, 1997, nr 14 (154), s. 1-2, 4; nr 15 (155), 
s. 3; nr 16 (156), s. 13; Dorzecze Odry. Monografia powodzi lipiec 1997, 
pod red. A. Dubickiego..., Warszawa 1999; Wywiady z mieszkańcami 
Jerzmanic Zdroju (powódź 1997 r.), [w:] Eko-Kaczawa, Złotoryja 2007, 
s. 49; Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki, 
pod red. P. Migonia, Wrocław 2010, s. 126-128. 

                                               Damian Komada
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Złotoryja, mostek na ul. 3 Maja - lipiec 1997 r.
Poziom wody podniesiony o 4,5 m Złotoryja, ul. 3 Maja - lipiec 1997 r.

Kopacz, most na ul. Legnickiej - lipiec 1997 r.
Poziom wody podniesiony o 4,5 m
-  jeszcze 1,5 m i woda zaleje drogę

Złotoryja, most przy ul. Garbarskiej  - lipiec 1997 r.
Poziom wody podniesiony o 5 m 

Kopacz, okolice mostu na ul. Legnickiej - lipiec 1997 r.
Podmyta droga do Legnicy (przed przejazdem kolejowym)

Złotoryja, Kaczawa w okolicy zalewu - lipiec 1997 r.



Ten tekst jest dla czytelników, którzy 
są szczęśliwymi właścicielami roweru 

i równie bogaci w wolny czas, a podczas 
wakacji czy urlopu z tym ostatnim 
chyba nie ma problemu. Nie chcę tu 
przekonywać o walorach aktywnego 
wypoczynku, bo każdy już kiedyś o 
tym słyszał i bardziej lub mniej wziął 
sobie do serca. Chcę jedynie pokazać, 
że można w niewielkiej odległości od 
domu odkryć piękno. Nie przeczę, że na 
plażach Madery czy w górach Kaukazu 
lub na polach Prowansji go nie ma. Jest! 
Ale nasze okolice też mogą zachwycać, 
tylko trzeba chcieć temu zachwytowi 
wyjść naprzeciw. I ja to dziś proponuję. 
Wiem, że mamy duży kłopot ze ścieżkami 
rowerowymi. To wielu z potencjalnych 
rowerzystów odstrasza od podróży 
wśród spalin i klaksonów rozrywkowych 
kierowców tirów. Jednak wystarczy 
uzbroić się w cierpliwość, zachować 
rozsądek i zimną krew, by przejechać 
przez miasto, a można to zrobić bocznymi 
drogami, bo potem jest już spokojniej. 
Proponuję kilka tras, które sprawdziłam 
na własnej skórze i do których z chęcią 
powracam.
Trasa pierwsza - dla mało 
wymagających.

Kierujemy się w stronę Zajazdu u 
Jana leżącego na styku Złotoryi i Nowej 
Wsi Złotoryjskiej. Niestety, to akurat 
najbardziej newralgiczny odcinek. Ale 
zaraz potem, jadąc drogą na Chojnów, 
odbijamy w prawo w stronę Pyskowic. 
Zanim to zrobimy, warto zahaczyć okiem 
pobocze po prawej. Na krawędzi lasu stoi 
krzyż pokutny, jeden z wielu zabytków 
sądownictwa na naszych ziemiach. Kiedy 
już napatrzymy się na ślad cudzej zbrodni, 
kierujemy się na prawo i włączamy 

niższy bieg, bo teraz będzie chwila pod 
górkę. Ale w końcu nie mieszkamy 
na wybrzeżu, żeby było płasko – tak 
mawia mój mąż, kiedy mu marudzę, 
że znowu pagórek i dodaje: potem 
będzie z górki. Nie tutaj jednak, tutaj po 
pokonaniu wzniesienia jedziemy dalej 
po płaskiej powierzchni, choć nieco 
zdewastowanej. I tak docieramy do 
Wyskoku. We wsi warto popatrzeć na 
ruiny pałacu i zabudowań folwarcznych 
po lewej stronie szosy. Niegdyś ta 
nieruchomość została zakupiona przez 
Fundację Ocelot, ale do dziś straszy ruiną 
i zamkniętą na amen bramą. 
Tuż za Wyskokiem mamy możliwość 
skręcić w prawo na Nową Wieś 
Złotoryjską, w lewo na Brennik lub 
jechać prosto na Pyskowice. Proponuję 
ostatni wybór. Będzie chwilę z górki, 
a potem za wsią ostro, ale krótko pod 
górkę. W samej wsi warto popatrzeć 
po prawej stronie na dom z datą 
1822. Mnie niezmiennie to nasuwa 
skojarzenie z początkiem romantyzmu 
w Polsce J.

Za Pyskowicami, kiedy już 
wyrównamy oddech, dojeżdżamy do 
skrzyżowania. Teraz jedziemy w prawo, 
w stronę Gierałtowca. To dość łatwy 
etap podróży, podczas którego można 
kontemplować widoki po prawej stronie 
szosy. Na horyzoncie widać naszego 
Wilczaka i Śnieżkę, a gdzieś pomiędzy 
nimi średniej wielkości pasma gór. Do 
samego Gierałtowca mamy  w dół. To 
czas, by odpocząć, nabrać sił, bo potem 
czeka nas pedałowanie pod górę, ale to 
dopiero po kilku kilometrach. Na razie 
okrążamy Gierałtowiec. W świetnie 
zaopatrzonym sklepie we wsi warto 
posilić się lodami lub tym, czego dusza, a 

bardziej ciało, zapragnie. Teraz jedziemy 
w stronę Brennika. To niewielka, ale 
bardzo zadbana wieś. Droga prowadzi 
pod górkę. Dojeżdżamy do kapliczki 
i skręcamy w prawo na dość nową 
(jakość asfaltu idealna) drogę rolną. 
Jedziemy prawie kilometr pod górkę w 
stronę drogi Łukaszów – Gierałtowiec. 
Po lewej stronie malowniczy układ pól 
przyciąga wzrok i odwraca uwagę od 
górki, pod którą się wdrapujemy. Po jej 
pokonaniu na skrzyżowaniu kierujemy 
się w lewo i przez pewien czas jedziemy 
już raz przemierzaną szosą. Jednak teraz 
kierujemy się do Łukaszowa. We wsi 
dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką Złotoryja – Chojnów. 
Tu musimy zachować ostrożność, bo 
auta nie zawsze jadą z sugerowaną 
prędkością. Naszym zadaniem jest 
przeciąć tę drogę i pojechać w stronę 
kolejnej rolnej asfaltówki. To tzw. 
droga wiatrakowa. Teraz po obu 
naszych stronach podziwiamy prawie 
dwustumetrowe kolosy mielące 
powietrze. Na horyzoncie znowu widoki 
na góry, po lewej stronie panorama 
Złotoryi. To miejsce, gdzie można 
wyciągnąć aparat i utrwalać widoki. 
Szczególnie przy chmurzatym niebie. 
Tak naprawdę urok naszej wyprawy 
zależy od pogody, barwy nieba, kształtu 
chmur i tego, jaką część lata wybieramy 
na wycieczkę.

Po przejechaniu trzech kilometrów, 
docieramy do szosy Złotoryja – 
Zagrodno. Teraz musimy skręcić w 
lewo i zachować czujność, bo to droga 
wojewódzka. Jednak z doświadczenia 
wiem, że nie ma na niej dużego 
natężenia ruchu. Teraz jedziemy już do 
domu. Ulicą Zagrodzieńską w Złotoryi 

zjeżdżamy do miasta i kierujemy się 
do siebie, przy czym należy wziąć pod 
uwagę, że nasze miasto to mocno 
pofalowana powierzchnia i wjechanie 
do centrum od tej strony wymaga 
pewnego wysiłku. Ostatecznie zawsze 
można zsiąść z roweru i rozprostować 
nogi, pchając pojazd J. Trasa przeze 
mnie opisana to około 30 kilometrów, 
czyli przy spacerowej prędkości dwie 
godziny jazdy.
Trasa druga - dla średnio 
zaawansowanych
Tym razem będzie krócej, ale 
intensywniej, bo trasa zaopatrzona 
jest w dwa ostre podjazdy. Dla kolarzy 
to bułka z masłem, ale dla amatorów 
może już to być pizza z pepperoni. 
Jedziemy do Leszczyny. Kierujemy się 
z centrum w stronę ulicy Legnickiej. 
To najbardziej niebezpieczna część 
trasy. Dlatego proponuję skorzystać z 
dróg przez centrum miasta, a potem 
plantów wzdłuż ulicy Staszyca. A 
następnie z alejek przy Legnickiej. 
Koło POAR-u znowu wjeżdżamy na 
drogę wojewódzką. Na chwilę, bo 
na wysokości dawnego budynku 
SIKU wjeżdżamy na Kopacz. Teraz 
oddychamy z ulgą i zachwycamy się 
po drodze do Rokitnicy najpierw małą 
stadniną koni, a potem łąkami nad 
Kaczawą, gdzie czasem spacerują 
bociany. Tak zachwyceni widokiem 
pedałujemy asfaltową ścieżką św. 
Jadwigi i dojeżdżamy do stadionu 
w Rokitnicy. Teraz kierujemy się w 
prawo. Chwilę jedziemy przez wieś 
i na kolejnym skrzyżowaniu znowu 
wybieramy prawy kierunek. Tu musimy 
przygotować się na dłuższą wspinaczkę 
w stronę Prusic. Jeśli ktoś chce zrobić 

Wycieczki 
  rowerowe

Trasa 1 - Brennik Trasa 1 - Łukaszów

Trasa 2 - Rokitnica Trasa 3 - Krotoszyce

sobie w tym przerwę, polecam 
zatrzymać się w połowie górki przy 
małym parkingu i tablicy informacyjnej, 
a jak wola eksploracji będzie silniejsza niż 
ból łydek, można podejść kawałek dalej, 
do ruin zamku. Ten relikt potęgi księcia 
Henryka Brodatego nie wygląda dziś 
imponująco, jednak można dotknąć tam 
prawdziwej historii.
Po chwili zadumy i relaksu ruszamy do 
Prusic. Przejeżdżając przez wieś, warto 
zatrzymać się na chwilę przy pałacu i 
otaczającym go parku, a w zasadzie przy 
tym, co dziś po nich zostało. Dojazd do 
pałacu jest po lewej stronie, tuż przy 
tzw. popegeerowskich blokach.
Po nasyceniu wzroku architekturą 
pałacu proponuję dalszą jazdę. Teraz 
będzie chwila ulgi, bo droga wiedzie 
w dół aż do skrzyżowania. Oczywiście 
wiemy, że mamy wybierać trasę do 
Leszczyny i drogowskaz w prawo o tym 
nas informuje. Jedziemy teraz prawie 
prostą drogą do samej wsi dymarkowej. 
Dojeżdżamy do skansenu i, jak mamy 
szczęście zastać go otwartym, to jest 
okazja, by się posilić, napić, wdrapać 
na piece hutnicze i spojrzeć na świat 
z góry. Jeśli brama zamknięta jest na 
cztery spusty, nie zostaje nic innego, jak 
kontynuować wyprawę. Teraz trzeba 
przygotować się na szybsze tętno, bo 
kilkaset metrów będzie dość ostro pod 
górę. Na szczęście droga jest zacieniona, 
więc nawet w upale można ją przebyć 
bez zsiadania z roweru, co nie znaczy, że 
bez zroszonego czoła J.

Kiedy dojedziemy do kolejnego 
skrzyżowania, będzie już dobrze. 
Kierujemy się na prawo, bo na wprost 
byłaby kolejna górka, a na nią nie mamy 
siły. Teraz tzw. drogą lenowską jedziemy 

do Złotoryi. Po drodze mijamy pola 
fioletowej facelii, białego rumianku, 
skoszonej trawy, rzędy dzikich czereśni, 
Kozią Górę. Po prawej ciągnie się 
nieczynna linia kolejowa a za nią, bliżej 
Złotoryi, niebieszczy się staw osadowy 
i wyrasta Kostrza. Przed Wilkowem na 
skrzyżowaniu wybieramy prawą stronę 
i mając po prawicy strefę ekonomiczną, 
kierujemy się do miasta. Uwaga, teraz 
będzie ostro z góry, więc kto się boi 
prędkości, na hamulcu, ostrożnie, 
rzucając okiem na lewo, gdzie króluje 
Wilczak, zjeżdżamy do centrum Złotoryi, 
a potem do swojego domu, dumni, że 
choć to było niespełna 20 km, to na 
słodki deser na pewno zasłużyliśmy.
Trasa numer trzy - dla każdego

Tym razem jedziemy w 
stronę Krotoszyc. Na początek J. 

Wykorzystujemy część trasy z wariantu 
drugiego, do tego momentu, kiedy 
znaleźliśmy się koło stadionu w 
Rokitnicy. Tym razem skręcamy w 
lewo na most nad Kaczawą, a zaraz za 
mostem w prawo do Kozowa. Droga, 
choć asfaltowa, jest dość wyboista, ale 
tylko kilkaset metrów, do skrzyżowania. 
Zanim do niego dojedziemy, tuż przy 
rzece patrzymy na prawo, gdzie dumnie 
trwa od kilkuset lat dąb pamięci z 
czasów walk napoleońskich. Drzewo 
jest tak okazałe, że na pewno nie ujdzie 
naszej uwagi.

Kiedy dotrzemy do skrzyżowania, 
wybieramy prawy kierunek i drogą 
gładką jak masło mkniemy do kolejnej 
krzyżówki, gdzie konsekwentnie 
skręcamy w prawo. Jedziemy przez 
Kozów i szukamy wzrokiem panoramy 
Rokitnicy wraz z malowniczą wieżą 

kościoła. Za chwilę widoki się skończą, 
bo po obu stronach zacznie się lasek, 
a my na pewno poczujemy, że droga 
zaczyna ciągnąć w górę aż do Wysocka. 
We wsi skręcamy po raz kolejny w 
prawo i nabieramy prędkości, bo mamy 
z górki. Teraz bez wysiłku pedałujemy 
do Rzymówki. Na samym początku 
wsi zobaczymy po prawej stronie za 
mostkiem ciekawe architektonicznie 
zabudowania, które wbrew logice 
należą administracyjnie do Rokitnicy.

Podumawszy nad tym paradoksem, 
mkniemy dalej do centrum Rzymówki, 
gdzie nieopodal zabudowań 
pałacowych, obok piramidalnego 
pomnika, możemy zaczerpnąć wody ze 
źródełka św. Jadwigi.
Nasyceni płynem zmierzamy do 
Krotoszyc, jednak zaraz za Rzymówką 
asfalt staje się bardziej chropowaty 
i garbaty, to znak, że jesteśmy już w 
innym powiecie. W Krotoszycach 
oczywiście warto zajrzeć do pałacowego 
ogrodu, a jak wyglądamy w miarę 
przyzwoicie, to nawet zamówić kawę 
w restauracji. Kawa się przyda, lody 
tym bardziej, bo czeka nas jeszcze 
ponad połowa trasy. Po opuszczeniu 
stylowego pałacu jedziemy na prawo, 
do Krajowa. To niewielka wioseczka, 
której charakterystyczną cechą jest bruk 
zamiast asfaltu. Rowerzysta poczuje 
tę zmianę od razu i nie będzie to dobra 
zmiana, ale na szczęście krótka. W 
Krajowie zobaczymy też rozwidlenie 
dróg i kilka drogowskazów. Jeden z nich 
mówi, że do Złotoryi jeszcze 15 km, a 
drugi, że w prawo jest Sichówek. My 
tam jedziemy. To tylko dwa kilometry. 
Po prawej stronie majaczy się nam 
wieża kościoła pielgrzymkowego w 

Słupie. Ale do Słupa pojedziemy innym 
razem. Teraz dojeżdżamy do Sichówka i 
znowu czujemy bruk. Wspinamy się nim 
pewien czas, aż wyjedziemy ze wsi. Krętą 
drogą zmierzamy teraz do Sichowa. 
Przed wsią i cmentarzem komunalnym 
wśród drzew ukryty jest poniemiecki 
cmentarz ewangelicki. Jest w stanie 
opłakanym, ale warto tam zajrzeć. 
Zachowało się kilka tablic nagrobkowych. 
To taka mała lekcja historii i tolerancji.

W Sichowie skręcamy w prawo na 
drogę Jawor – Złotoryja i teraz kierujemy 
się ostrożnie, bo ruch większy, do Łaźnik. 
Tu warto spojrzeć na zabudowania 
folwarczne wymalowane na biało. 
Droga do domu nie jest wymagająca, 
ale często meandruje, raz wiedzie w 
górę, raz w dół. Za Łaźnikami mamy 
długi i stromy zjazd w stronę Łaźniczek. 
A stamtąd już prosto dojeżdżamy do 
Rokitnicy i tak, jak tam przyjechaliśmy, 
wracamy do domu. Trasa ma około 30 
kilometrów.

Dla chcących uniknąć dróg 
wojewódzkich mam propozycję, by w 
Sichowie skręcić na Prusice i z Prusic, 
opisaną w wariancie drugim trasą, 
dojechać do Złotoryi. Jednak obecnie 
droga do Prusic jest w remoncie i dlatego 
lepiej nie ryzykować zagrzebania się w 
błocie.

Wybrałam dla czytelników Echa 
takie trasy, które są do pokonania w 
wolne popołudnie i nie tylko w sezonie 
wakacyjnym. A czas na rower jest 
zawsze. Przynajmniej do pierwszych 
mrozów. Wystarczą dobre chęci, 
odpowiedni ubiór, bezpieczny sprzęt i 
woda w bidonie. 

Do zobaczenia na trasie.

Tekst i zdjęcia: Iwona Pawłowska

Trasa 2 - droga lenowska Trasa 2 - Leszczyna Trasa 3 - Sichów

Trasa 3 - Rzymówka Trasa 3 - Sichów
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Agnieszka Łesiuk jest blisko związana z ziemią 
złotoryjską. Ma 34 lata. Urodziła się w Złotoryi. 

Wychowała w Radziechowie, tam też kończyła 
szkołę podstawową. Obecnie pracuje jako dyrektor 
ds. projektów i komunikacji w Fundacji Sensoria. 
Odpowiada za kreowanie i rozwój najważniejszych 
projektów organizacji: BohaterON – włącz historię!, 
Rakoobrona oraz Lekki Tornister – projekty 
edukacyjno-informacyjne. W Lekkim Tornistrze 
oraz Rakoobronie brały udział szkoły z powiatu 
złotoryjskiego. Z warsztatami z zakresu edukacji 
onkologicznej odwiedziła gimnazjum w Zagrodnie. 
Również szkoły podstawowe brały udział w Lekkim 
Tornistrze – kampanii poruszającej problem 
przeciążonych tornistrów najmłodszych - a jedna 
z nich za swoje olbrzymie zaangażowanie otrzymała 
od organizatorów szafki szkolne dla najmłodszych 
uczniów.  
Iwona Pawłowska: W jaki sposób trafiłaś do 
projektu BohaterON? 
Agnieszka Łesiuk: Nie musiałam do niego trafiać, 
ponieważ sama go tworzyłam. Wraz z podjęciem 
pracy w trzecim sektorze rozpoczęłam realizację 
projektów z zakresu edukacji historycznej. 
Zaczynaliśmy od „Kartki dla Powstańca” – miała być 
to akcja jednorazowa z okazji 70. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Dzieci w szkołach 
przyszpitalnych stworzyły piękne kartki, które za 
pośrednictwem Muzeum Powstania Warszawskiego 
trafiły do adresatów. W roku kolejnym powtórzyliśmy 
akcję i nagraliśmy przepiękny dokument „Powstańcy 
dzieciom”. Wzruszenie Powstańców oraz reakcje 
naszych rodzin i znajomych dały impuls ku temu, 
aby stworzyć coś większego na skalę ogólnopolską, 
a nawet szerzej.  

Jest to związane z Twoimi zainteresowaniami?
BohaterON jest spełnieniem moich marzeń zarówno 
prywatnych, jak i zawodowych. Zamiłowaniem do 
historii zaraził mnie już jako małą dziewczynkę mój 
starszy brat. On zajmuje się nieco odleglejszymi 
czasami – jest archeologiem. Mnie, od kiedy 
pamiętam, interesowała historia XX wieku, pokolenie 
Kolumbów, okres międzywojenny oraz II wojna 
światowa. Najpierw była wygrana olimpiada 
historyczna – właśnie z tematyki międzywojnia, 
później studia na Uniwersytecie Wrocławskim 
– politologia. To właśnie historia zawsze była 
gdzieś obok mnie. Wiele czasu przeznaczyłam na 
moją pracę magisterską poświęconą gwałtom 
oraz przemocy wobec kobiet w czasie konfliktów 
zbrojnych – tematowi całkowicie zapomnianemu 
przez podręczniki historii. Myślałam nawet o 
doktoracie z historii… Jednak obok historii uwielbiam 
swój zawód – czyli zajmowanie się public relations, 

komunikacją i marketingiem. Doświadczenie 
zdobywałam w agencji PR w Dublinie oraz po 
powrocie do kraju w jednej z wrocławskich firm 
PR. Po rozpoczęciu pracy w Fundacji, tworząc 
nie tylko BohaterON, połączyłam zawód z moimi 
pasjami. Projekt został wyróżniony w konkursie na 
najlepszą kampanię społeczną roku 2016 a kampania 
Rakoobrona zdobyła tytuł Złotego Lidera Ochrony 
Zdrowia 2017. 
Na czym dokładnie polega BohaterON?
To kampania z zakresu edukacji historycznej. 
Dajemy możliwość złożenia indywidualnego hołdu 
Powstańcom Warszawskim poprzez wysłanie 
symbolicznej pocztówki. Kartki dostępne są na 
terenie całej Polski w sieci dystrybucji naszych 
partnerów. Pocztówki bezpłatnie znajdują się w 
wybranych punktach Poczty Polskiej, kolekturach 
LOTTO, w samolotach oraz biurach sprzedaży 
Polskich Linii Lotniczych LOT, Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz Muzeum II Wojny Światowej w 
Gdańsku. W tym roku umożliwiamy również wysłanie 
bezpłatnej kartki on-line. Pocztówki wysłane za 
pośrednictwem naszej strony Bohateron.pl zostaną 
wydrukowane i w formie tradycyjnej trafią do 
nadawców. Kartka to nie wszystko – w ubiegłym roku 
przeprowadziliśmy warsztaty dla młodzieży 
i okazały się strzałem w dziesiątkę. Właśnie dlatego 
w tym roku rozszerzamy działania edukacyjne 
i wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej 
organizujemy seminaria dla nauczycieli – 16 
w całej Polsce. Następnie wyedukowani pedagodzy 
przeprowadzą mikroprojekty w swoich szkołach. 
Zapraszamy nauczycieli z powiatu złotoryjskiego, są 
jeszcze miejsca. Wszelkie szczegóły odnośnie naszych 

działań znajdują się na stronie bohateron.pl oraz na 
Facebooku i Instagramie. 
Jaka jest w tym Twoja rola?
Od początku prac nad kampanią czuwam nad 
każdym jej elementem, zarówno kreując działania, 
jak i koordynując prace naszych współpracowników 
oraz mojego wspaniałego i dzielnego zespołu. 
Odpowiadam za współpracę z naszymi partnerami 
oraz członkami Komitetu Honorowego. 
Co dało Ci to zaangażowanie?
BohaterON dał mi bez wątpienia olbrzymie 
doświadczenie zawodowe, ale to jednak nie jest 
tak ważne, jak satysfakcja i świadomość, że udało 
nam się zdobyć zaangażowanie i zainteresowanie 
tak wielu Polaków w kraju i zagranicą, a przede 
wszystkim wiem, ile ten projekt znaczy dla 
Powstańców Warszawskich. To oni są tu najważniejsi. 
Kiedy czasami brakuje sił do pracy, wystarczy jedno 
spotkanie z tymi niesamowitymi ludźmi. 
Doświadczenia związane z realizacją projektu 
nauczyły mnie dystansu do pewnych rzeczy i dały 
świadomość, że nie ma rzeczy niemożliwych, jak 
się czegoś bardzo chce. Jeśli posiadamy wiedzę, 
doświadczenie i motywację, jesteśmy w stanie robić 
naprawdę wielkie rzeczy. Utwierdziłam się jeszcze 
mocniej w przekonaniu, że zawsze ludzie są na 
pierwszym miejscu. 
Spotkałaś się z danymi powstańcami? Czy 
dowiedziałaś się od nich czegoś, co Tobą poruszyło, 
zmieniło Twój punkt widzenia?
Nigdy nie przypuszczałam, że uda mi się poznać 
prawdziwe pokolenie Kolumbów. Ci ludzie są 
wyjątkowi, możemy się od nich nauczyć nie tylko 
patriotyzmu czy miłości do własnego kraju, ale 

BohaterON

W towarzystwie pułkownika Bronisława Maciaszczyka
i pułkownik Danuty Gałkowskiej

Zespół BohaterON z Powstańcami 
i Ambasadorami kampanii Agnieszka Łesiuk BohaterON
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również tego jak żyć i traktować innych. To właśnie 
godzinne opowieści moich  dziadków o ich losach 
nauczyły mnie, jak ważna jest historia mówiona 
– świadkowie tamtych dni są jeszcze z nami, 
korzystajmy z tego! Są historie, które wyjątkowo 
zapadły w pamięć i nigdy ich nie zapomnę, te 
momenty, kiedy Ci ludzie, pomimo upływu tak wielu 
lat wciąż przeżywają niezwykle emocjonalnie tamte 
chwile. Tego nie ma w podręcznikach ani książkach. 
Rozmawiając z nimi twarzą w twarz, doświadczamy 
tej najprawdziwszej historii. Potrzebują również 
naszego wsparcia nie tylko materialnego, ale też 
tego duchowego. Teraz nasza kolej na pokazanie 
im, że pamiętamy i że są dla nas ważni. Możemy 
napisać do nich kartkę, zgłosić się do wolontariatu 
czy wpłacić środki na konto np. Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, gdzie Pani Hanna 
Stadnik, w Powstaniu sanitariuszka o pseudonimie 
„Hanka”, zadba, aby pomoc trafiła do tych, którzy jej 
najbardziej potrzebują. 
Wiem, że poznałaś podczas projektu wielu 
sławnych ludzi. Jak wspominasz tę współpracę? 
Rzeczywiście, pracując nad rozwojem projektów, 
poznałam wiele wspaniałych osób: aktorów, 
dziennikarzy, artystów. Pierwsze doświadczenia 
pojawiły się, kiedy nagrywaliśmy słuchowisko 
edukacyjne w ramach Lekkiego Tornistra. Wtedy 
to poznałam Magdę Różczkę, Sonię Bohosiewicz, 
Anię Cieślak, Jarosława Boberka oraz Wiktora 
Zborowskiego. Wspaniałe głosy i niesamowici 
ludzie. W trakcie prac nad koncepcją promocyjną 
kampanii BohaterON natychmiast pojawił mi się w 
głowie pomysł na wykorzystanie motywu „Czasu 
honoru” – serialu, który bardzo lubię i cenię. Aktorzy 
odgrywający główne role: Magda Różczka, Agnieszka 
Więdłocha, Antoni Pawlicki, Maciej Zakościelny, 
Jakub Wesołowski oraz Maciej Musiał zgodzili się bez 
chwili wahania. W tym roku również ta współpraca 
układa się wspaniale – to osoby niezwykle mocno 
zaangażowane społecznie. W naszą kampanię 
włączyło się mnóstwo innych znanych i lubianych 
postaci – jest to dla nas niezwykle ważne, że 
obdarzają nas zaufaniem. 
Miałaś też swój występ w TV. Jak się wtedy czułaś?
Wielu osobom wydaje się, że to musi być bardzo 
przyjemne J Z pewnością jest, kiedy opowiadamy 
o tak pięknej akcji i reakcjach Powstańców. Jednak 
wiąże się to z nieopisanym stresem. Szczególnie 
wejścia „na żywo”, których przecież nie możemy 
już powtórzyć. Jednak jest to wpisane w mój 
zawód i zawsze bardzo cieszy mnie uwaga mediów 
skierowana na nasze projekty. 

Czy nie chciałabyś zostać ambasadorką akcji 
w naszym mieście?
Przyznam, że bardzo mnie to pytanie zaskoczyło. 
Nie czuję się kimś na tyle wyjątkowym, aby być 
ambasadorką, ale jeśli tylko mogłabym wesprzeć 
działania związane z moją małą Ojczyzną, zawsze 
będę na „tak”, jeśli będą wiązały się z moimi 
przekonaniami i zainteresowaniami. Wtedy służę 
swoją wiedzą i doświadczeniem. Szczególnie 
kiedy odwiedzam najbliższych, myślę o tym, jak 
potencjał naszego pięknego regionu pozostaje 
niewykorzystany. Ile pięknych historii, zabytków, 
legend możemy opowiedzieć nie tylko Polakom, ale 
i całemu światu. Wychowałam się w domu z 
widokiem na, w mojej ocenie, najpiękniejszy zamek 
na świecie – Zamek Grodziec. Jestem pewna, że 
przy odrobinie chęci bylibyśmy w stanie stworzyć 
wspaniałą kampanię promującą nie tylko Zamek 
Grodziec, ale cały region Krainy Wygasłych 
Wulkanów – to nie wymaga olbrzymich pieniędzy, ale 
zaangażowania zmotywowanych ludzi. 
Również wśród nas, tu w powiecie złotoryjskim, żyje 
mnóstwo świadków historii, którzy bardzo chętnie 
podzielą się swoimi przeżyciami i doświadczeniami. 
Bardzo bym chciała zapalić iskierkę w niektórych 
osobach, aby takie działania podtrzymujące pamięć 
zainicjowali. 
Dziękuję za to, że w natłoku zajęć zgodziłaś się 
poświęcić nam swój czas i życzę niegasnącego 
entuzjazmu J.

Z Agnieszką Łesiuk rozmawiała 
Iwona Pawłowska

Mobilność zawodowa, czyli otwartość na 
zmiany i umiejętność dostosowania się do 

nich to cecha nowoczesnego nauczyciela, który 
stara się być na bieżąco i iść z duchem czasu. 
Wymaga to nieustannego doskonalenia się i 
podnoszenia kwalifikacji, tak aby swobodnie 
poruszać się we współczesnej rzeczywistości i 
„podążać za uczniem”. Na szczęście współczesny 
nauczyciel nie jest osamotniony w realizowaniu tych 
zadań. Wspierają go różne instytucje, zwłaszcza 
unijne, dzięki którym ma szansę się rozwijać 
i wymieniać swoje doświadczenia na gruncie 
międzynarodowym. Nowoczesny nauczyciel potrafi 
skorzystać z tych dobrodziejstw. Co więcej, umie 
zaproponować instytucjom unijnym taką formę 
doskonalenia, która przyniesie i jemu, i szkole, w 
której pracuje, jak najwięcej korzyści. 

Nauczyciele złotoryjskiego Zespołu Szkół 
Zawodowych już od dawna specjalizują się w 
pisaniu takich projektów, skierowanych zarówno 
do uczniów (pisałam o nich już we wcześniejszych 
numerach naszego pisma), jak i ostatnio również 
do kadry pedagogicznej. Ten ostatni to projekt 
pod nazwą „Nowoczesny nauczyciel kluczem do 
sukcesu uczniów”, współfinansowany przez UE ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER). Trzeba wspomnieć, że jest to wyjątkowa 
inicjatywa, która zyskała aprobatę i została wybrana do 
realizacji spośród setek innych, a sam projekt okazał się 
jedynym tego typu przedsięwzięciem w całym kraju, 
więc naprawdę szkoła ma się czym pochwalić. 

W projekcie wzięło udział 12 nauczycieli, którzy 
realizowali dwutygodniowy kurs języka angielskiego w 
Granadzie w Hiszpanii w okresie od 09.07. do 
22.07.2017 r. Zostali oni wyłonieni w procesie rekrutacji. 
Jeszcze przed wyjazdem dostaliśmy materiały 
dydaktyczne w postaci podręczników do nauki języka 
angielskiego, słowników i mobilnego kursu języka 
angielskiego wraz z tabletami.

Grupą naszych nauczycieli zaopiekowała się szkoła 
językowa w Granadzie CELEI-Educacion Internacional, 
w ramach międzynarodowego partnerstwa. Szkoła ta 
posiada 30-letnie doświadczenie w realizacji projektów 
międzynarodowych przeważnie dla programu 
ERASMUS+. Sam jej budynek i usytuowanie  zrobiły na 
nas ogromne wrażenie. Zamiast okazałego gmachu, 
jaki sobie wyobrażaliśmy, zobaczyliśmy niepozorną 
małą, bardzo klimatyczną kamieniczkę z bielonymi 
ścianami, położoną na wzgórzu, w zabytkowej 
dzielnicy Granady, Albaicin, skąd rozpościerał się 
widok na najbardziej znany kompleks zabytkowy 
miasta, Alhambrę. Kameralne pomieszczenia, świetnie 
wyposażone w materiały dydaktyczne i luźna, wręcz 
domowa atmosfera, którą stworzyli w niej dyrekcja 
i nauczyciele od razu zachęciły nas do pracy. W sali 
integracyjnej na parterze rzuca się w oczy widoczny 
napis, będący misją szkoły: „EN ESTA CASA SE CULTIVA 
LA AMISTAD”, czyli W tym domu pielęgnuje się przyjaźń. 
Dwoje przesympatycznych nauczycieli pochodzenia 
brytyjskiego, Samantha i Mike, już na początku  zrobiło 
nam egzamin wstępny i na jego podstawie podzieleni 
zostaliśmy na dwie grupy ćwiczebne. Do  Samanthy 
i Mike’a dołączyła wkrótce jeszcze jedna wspaniała 
nauczycielka, Loui. Zajęcia trwały po 5 godzin dziennie i 
były bardzo intensywne.

Naszą przygodę z językiem angielskim 
rozpoczęliśmy pierwszego dnia od przygotowania 
typowo angielskiej kanapki ze świeżym ogórkiem 
(sandwich with cucumber), poznając  przy okazji 
zwyczaje kulinarne Anglików. 

Zapytacie: po co nauczycielowi języka polskiego, 
geografii czy wf-u nauka angielskiego? No, właśnie po to, 
żeby był nowoczesny. Przede wszystkim to współczesny 
wymóg – w dzisiejszym świecie znajomość co najmniej 
dwóch języków obcych to podstawa. Po drugie, bycie 
mobilnym wiąże się z umiejętnością komunikowania się 
po angielsku przynajmniej w stopniu podstawowym. 
Nasza placówka od lat wysyła uczniów 
na zagraniczne staże do krajów UE 

Nowocześni nauczyciele w złotoryjskim 
Zespole Szkół Zawodowych
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Nasza drużyna w Nerja

Alkazar - pałac 
królewski w Sevilli
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a my im towarzyszymy jako opiekunowie, musimy 
swobodnie porozumiewać się z naszymi zagranicznymi 
partnerami. Angielski przydatny jest w obsłudze 
komputera, że nie wspomnę o terminologii pojawiającej 
się w każdej dziedzinie wiedzy.

Dwa tygodnie nauki języka to może nie jest zbyt 
dużo, ale jako jego uczestniczka mogę powiedzieć, że 
naprawdę sporo się nauczyliśmy. Obcowanie z native 
speakerami wymagało od nas nie lada skupienia. 
Dodatkowo mieliśmy możliwość konwersacji z grupą 
młodzieży amerykańskiej, która równolegle z nami 
uczyła się w tej szkole języka hiszpańskiego. Wiele czasu 
ze sobą spędziliśmy podczas wspólnych zajęć, przerw 
śródlekcyjnych i spotkań towarzyskich. Było to dla nas 
bardzo ciekawe doświadczenie. Ile mieliśmy frajdy, 
gdy po wielu wysiłkach udało nam się pokonać barierę 
językową i jakoś się wspólnie dogadywać.

Kurs nie polegał wyłącznie na siedzeniu w ławkach, 
bo nowoczesna edukacja powinna mieć charakter 
otwarty, obok schematów powinno w niej być dużo 
miejsca na poczynania nowatorskie i twórcze. Jednymi 
z ciekawszych były zajęcia połączone ze zwiedzaniem 
centrum nauki Parque de las Ciencias, największego 
muzeum nauki w Hiszpanii, znajdującego się właśnie w 
Granadzie. Nasi edukatorzy wszystko nam objaśniali, 
oczywiście po angielsku, a naszym zadaniem było 
fotografowanie i gromadzenie słownictwa z zadanych 
kręgów tematycznych, np.: świata zwierząt, części ciała 
ludzkiego, kosmosu, robotyki itp. Podsumowaniem 
zajęć była prezentacja tego, co zobaczyliśmy. Każdy miał 
możliwość wypowiedzenia się na forum grupy i każda 
wypowiedź była korygowana oraz uzupełniana przez 
nauczyciela. 

Inną ciekawostką była gra miejska, polegająca 
na szukaniu ukrytych karteczek z zadaniami i 
wskazówkami, by dotrzeć do określonego miejsca. 
Grę przygotował dla nas Arturo, absolwent historii 
sztuki, którego rodzina od pokoleń żyje w Granadzie. 
Arturo opowiedział nam przy okazji wiele ciekawostek 
o Granadzie, których nie znaleźlibyśmy w popularnych 
przewodnikach turystycznych. Gra prowadziła szlakiem 
interesujących murali współczesnego artysty, który 

żyje i tworzy w mieście. Arturo wtajemniczył nas w 
sposób odczytywania symboliki, głębszego sensu 
i ideologii tych dzieł. Angażowało to wszystkie 
nasze zmysły. Mogliśmy rozwinąć sprawności 
rozumienia tekstu mówionego i pisanego oraz 
samodzielnego formułowania wypowiedzi. Była też 
okazja, by jednocześnie poznać słownictwo związane 
z wykładanymi przez nas przedmiotami oraz 
codziennymi sytuacjami. 

Arturo był również naszym przewodnikiem 
podczas nocnego zwiedzania kompleksu 
pałacowego Alhambra z XIII wieku. Dowiedzieliśmy 
się od niego, jak kształtowały się w tym miejscu 
kultura i religia Andaluzji, których korzenie sięgają 
zamierzchłych czasów i są mieszanką wpływów 
arabskich, chrześcijańskich, żydowskich i cygańskich.

Gospodarze zadbali o każdy drobiazg naszego 
pobytu w Granadzie. Nauka powiązana była z 
atrakcyjnie wypełnionym czasem wolnym, tak 
aby w jak największym stopniu poznać kulturę 
brytyjską i hiszpańską (andaluzyjską). Na przykład 
podczas zwiedzania Sevilli czy prehistorycznych 
jaskiń w miejscowości Nerja (czyt.: nerha), cały 
czas konwersowaliśmy z naszymi brytyjskimi 
nauczycielami a oni dyskretnie obserwowali nas w 
różnych sytuacjach i sprawdzali, jak sobie radzimy 
językowo. Byli bardzo zadowoleni z naszych 
postępów.                                     

Mimo iż przebywaliśmy w kraju Cervantesa, to 
język angielski towarzyszył nam przez całą dobę, z 
przerwą na sen. Co nie znaczy, że po hiszpańsku nie 
zdarzało nam się mówić. 

Dyrekcja szkoły (Antonia i Antonio) zaprosiła 
nas do swojego domu na wieczorne celebrowanie 
lokalnych smaków w postaci hiszpańskich 
przekąsek zwanych tapas. Gospodarze nadzorowali 
przygotowywanie przez nas chłodnej zupy salmorejo 
(czyt.: salmoreho) i czegoś w rodzaju jajecznicy 
z ziemniakami, czyli tortilli. Robiliśmy wszystko, 
począwszy od obierania ziemniaków i pomidorów 
ze skórek, na komponowaniu całości kończąc. My z 
kolei zachwyciliśmy gospodarzy sałatką brokułową 

z fetą i sosem czosnkowym. Może nie jest to nasza 
tradycyjna przekąska (bigos czy pierogi były zbyt 
czasochłonne), ale za to sos był typowo polski i 
podbił serca Antoniów. Były również śpiew i gitara. 
Bardzo ważnym dla kultury hiszpańskiej jest taniec 
flamenco, którego pokazy można zobaczyć w 
każdym miejscu w Granadzie. Mieliśmy też okazję 
nauczyć się jego elementów pod kierunkiem 
zawodowej tancerki o imieniu Chua. Tancerka 
zwróciła uwagę na pochodzenie tego tańca, który 
przeważnie kojarzony jest z folklorem cygańskim. 
Tymczasem jest on przede wszystkim mieszanką 
elementów tańca rdzennej ludności. Powstałą w 
wyniku asymilacji pierwiastków z czterech kultur. 
Kiedyś wykonywany był przez prosty lud, teraz zaś 
jest tańcem elitarnym. Jest bardzo ekspresyjny i 
wyraża skrajne stany uczuciowe, przeważnie jednak 
tęsknotę i tragizm. Ściśle z nim są powiązane muzyka, 
śpiew oraz charakterystyczne klaskanie. Zgodnie 
stwierdziliśmy, że trzeba mieć ognisty temperament 
i niesamowite wyczucie rytmu, by dobrze ten taniec 
wykonać. Chyba to jednak nie dla nas J.

Nie sposób opisać wszystkich ciekawych zajęć. 
Z pewnością były one bardzo efektywne i inspirujące, 
wykorzystamy je na pewno także w swojej pracy. 
Wysiłek obu stron zakończony został egzaminem. 
Był to sprawdzian kompetencji i skuteczności 
nauczania naszych nauczycieli, ale przede wszystkim 
naszych możliwości i percepcji. Mogę powiedzieć, że 
wypadł bardzo dobrze i każdy z nas miał poczucie, 
że cel został osiągnięty. Na koniec kursu uroczyście 
wręczono nam certyfikaty oraz Europassy, czyli 
paszporty językowe. 

Zetknięcie z inną kulturą, poznanie ciekawych, 
przesympatycznych, otwartych i kreatywnych 
ludzi, wymiana doświadczeń, pogłębienie wiedzy 
historycznej i geograficznej, a także zawodowej 
znacznie nas wzbogaciły, co z pewnością poprawi 
jakość naszej pracy z uczniami i wpłynie na 
wzmocnienie pozycji i wizerunku szkoły.

Beata Jańta

Plaża Nerja - Andaluzja Alhambra - zespół pałacowy w Granadzie

Po uroczystym 
wręczeniu certyfikatów Zajęcia w grupach

Fot. Album ZSZ w Złotoryi

Fot. Album ZSZ w Złotoryi

Fot. Beata Jańta

Fot. Beata Jańta
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Do naszej redakcji nadszedł list od Waldemara 
Chabiora, pisany 18 czerwca 2017 r.:
„W numerze 5 (maj 2017) opublikowana 

została widokówka i tekst na temat budynku 
aktualnie przy ul. S. Żeromskiego 9. Moi rodzice 
zostali zakwaterowani w tym budynku w roku 
1949. Pracowali obydwoje od roku 1947 (ojciec 
Henryk a matka od 1949) w Złotoryjskich Zakładach 
Wyrobów Filcowych. Rodzice dostali przydział 
na mieszkanie na I piętrze. Kiedy miałem 5-6 lat 
opuścili mieszkanie na parterze Niemcy. Pamiętam 
dwóch chłopców rówieśników mnie i mojego 
brata Eugeniusza. Po roku 1957 mieszkanie na 
parterze przydzielono rodzinie wielodzietnej Kulisz. 
Potomkowie tej rodziny, Olek i Zofia, mieszkają przy 
ulicy Piłsudskiego.

Nasze mieszkanie musiało przed rokiem 1945 
należeć do zamożnego obywatela. Składało się 
z przedpokoju, kuchni i 3 pokojów. Z drugiego 
do trzeciego pokoju (okna od strony Domu 
Handlowego) wchodziło się rozsuwanymi drzwiami. 
W budynku na parterze znajdowała się pralnia. 
Był tam kocioł podgrzewany paleniskiem na żar 
węglowy lub drzewny. Jedynie na Żeromskiego 
9 znajdowała się pralnia. Poniżej posadzki pralni 
jest jeszcze jedno pomieszczenie gospodarcze z 
manometrami do odczytu poboru wody przez 
mieszkańców budynku. Niestety, mieszkania 
nie miały własnych toalet. Toalety znajdowały 
się na parterze. Jedna toaleta przysługiwała na 
dwie kwatery. Na parterze obok dwóch toalet 
pod schodami znajduje się pomieszczenie do 

składowania opału i drzewa przez rodzinę 
zamieszkałą na parterze. Klatka schodowa 
drewniana aż do mieszkania na II piętrze. Korytarz 
– parter wyłożony płytkami w kolorze granatowym 
i czarnym. Strych duży i podzielony na cztery 
rodziny.

Lokatorzy: Parter: Do roku 1957 Niemcy 
następnie Kulisze (nie żyją), po nich Kiełbasy 
(nie żyją), po nich Słomiany. Kiełbasy mieli pokój 
pojedynczy od ulicy Żeromskiego i w latach 60. XX 
w. wynajmowali go krawcowi męskiemu (nazwiska 
już nie pamiętam). I piętro: Moi rodzice, Henryk 
i Franciszka, ja i mój brat Eugeniusz. Nasze duże 
mieszkanie podzielono na dwa mieszkania. Tam, 
gdzie były drzwi rozsuwane w drugim pokoju 
zamurowano dziurę po wyjęciu drzwi. To drugie 
mieszkanie na I piętrze otrzymali Zdzisław i Barbara 
Grabowscy. Prowadzili oni kiosk Ruchu, dzisiaj 
Rynek, w latach 60. Pl. Wolności. Grabowscy nie 
mieli własnych dzieci. W święta Bożego Narodzenia 
byliśmy przez wiele lat zapraszani do Państwa 
Grabowskich. Ja szczególnie przepadałem za 
potrawą karp w galarecie po żydowsku. Co roku 
pod choinkę od państwa Grabowskich ja i mój brat 
dostawaliśmy książki przygodowe. Oprócz nas do 
państwa Grabowskich byli zapraszani państwo 
Malikowie z synem (aktualnie mieszka przy ul. 
Złotej w Złotoryi). Mój brat Eugeniusz w 1971 r., 
kiedy odbywał służbę wojskową, odwiedził z moimi 
rodzicami państwo Grabowskich w Bydgoszczy. 
Pani Grabowska miała rodzinę w Bydgoszczy i tam 
z oszczędności swojej pracy w Złotoryi postawili 

dom jednorodzinny. Po Grabowskich mieszkanie 
przejęła pani Garczewska, a po niej aktualnie 
jej wnuczka, córka starszego syna Andrzeja, 
który zginął tragicznie. Pani Garczewska też już 
zmarła. II piętro: Najpierw zamieszkiwała rodzina 
Kamińskich, którzy zamienili się z rodziną kolejarską 
Bytnerów (nie żyją). Bytnerowie mieli dwoje dzieci, 
syna i córkę. Córka nie żyje. Mieszkanie aktualnie 
zajmuje wnuczka, córka zmarłej córki Jana Bytnera 
i Heleny Bytner. Wnuczka w duecie ze swoją 
siostrą (aktualnie Weber) to kiedyś utalentowane 
zawodniczki skoków na trampolinie (III miejsce na 
Mistrzostwach Europy)”.

Chciałoby się, aby takich kronikarzy miały 
wszystkie budynki w mieście! Prosimy czytelników 
o wspomnienia i pamiątki!

Redakcja

Z dziejów ul. Stefana Żeromskiego 

Zaraz po opuszczeniu lokalu przy ul. 
Konopnickiej przez Wydział Geodezji, 

pomieszczenia „zagarnęła” grupa młodych 
zapaleńców z „Naszego Rio”, którzy przeprowadzili 
remont. Młodym nie brakowało zapału, sił 
ni chęci, ale czasami pojawiały się problemy 
budowlano-malarskie, które pomagali pokonać 
rodzice  lub zaprzyjaźnieni rzemieślnicy. Postęp 
prac systematycznie prezentowano w Internecie. 
Młodym kibicowali rówieśnicy, rodziny i obcy 
ludzie. Ostatecznie inaugurację nowej siedziby 
zaplanowano na 21 czerwca 2017 r. Nad całością 

                                                                     Z APR ASZ AMY                                                                              
na

VI ZŁOTORYJSKI PRZEGLĄD
KULTURY KRESOWEJ,
który odbędzie się w ZOKiR, 
21.09.2017 r., od godz. 17.00

               

Wystąpią zespoły z programem kresowym, 
wysłuchamy wykładu o Kresach, nakarmimy 

kubki smakowe kresowymi pysznościami i 
zaopatrzymy się w wydawnictwa opisujące 

historię ziemi i ludzi na Kresach oraz początki 
osiedlania się na Ziemiach Zachodnich.

Danuta Sosa

czuwała nowa dyrektor MOPS Iwona Pawlus 
i kierownik Barbara Kuczyńska oraz kierownik 
Agata Kozajda.

Przybyli goście pomyśleli o prezentach, 
gospodarze o dekoracjach, programie 
artystycznym i poczęstunku. Animatorką 
uroczystości była Bożena Gmerek - znana 
w mieście wodzirejka i poszukiwaczka ludzi 
uzdolnionych. Pani Bożena przed laty stworzyła 
grupę o zacięciu scenicznym, która z powodzeniem 
uświetnia różne lokalne uroczystości. Gospodarzy 
gościnnie wsparli występami uczniowie SP1 i 

ZSM oraz uczestnicy 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy MOPS. 
Zaproszeni goście gorąco 
oklaskiwali wykonawców, 
którzy popisywali się 
umiejętnościami i 
pomysłowością. Kto 
przyszedł - nie żałuje. Po 
uczcie duchowej podano 
słodkości i owoce - nikt nie 
odmawiał.

Nowy etap w życiu 
tej żywotnej i aktywnej 
społeczności to nowy 
etap w działalności. Klub 
Seniora otworzył podwoje 
dla innych klubów, 
stowarzyszeń i kół, z 
którymi mógłby realizować 
zadania wspólne. Ochoczo 
współpracę podjęło 
Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej i tak od 
sierpnia ruszyły „Spotkania 
ze sztuką”. 

Danuta Sosa

W gościnie u seniorów

Fot. Andrzej Cukrowski

SPOTKANIA, ZAPROSZENIA, LISTY...

         Drogi Andrzeju, 
                                                                                                                                          

znalazłeś się w trudnym okresie Twego 
życia, bo przyszło Ci pożegnać ukochaną 
Żonę Barbarę, z którą razem pracowicie 
działaliście i współtworzyliście. Jesteśmy 
przy Tobie i Rodzinie, współczujemy 
i smucimy się. W pamięci naszej zawsze 
będziecie razem, uśmiechnięci, kolorowi, 
otwarci na ludzi.

Andrzejowi Kowalskiemu wraz z Rodziną,                                                                                                                                         
w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Złotoryjskiej kondolencje składam                                                                                                         

Aleksander Borys
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Nawiązując do poruszanej już tematyki („Echo 
Złotoryi” z grudnia 2016 i lutego 2017 r.), 

wybierzmy się teraz na spotkanie z Janem 
Nepomucenem do Brennika, Lubiatowa, Nowego 
Kościoła, Pielgrzymki, Rząśnika, Sokołowca, 
Świerzawy i Wojcieszowa. We wszystkich 
tych miejscowościach zachowały się figury 
przedstawiające tego Świętego.

W kościele Objawienia Pańskiego w Brenniku, 
w nawie głównej znajduje się figura Świętego, 
pochodząca, według badaczy, z końca XIX wieku, 
wykonana z drewna i polichromowana o wysokości 
106 cm. Spoczywa na wielobocznym cokoliku, 
umieszczonym na kamiennej konsoli, ozdobionej 
aniołkiem. We wnętrzu kościoła znajduje się, od 
co najmniej 1993 r. Nieznany artysta ukazał postać 
w typowym dla baroku kontrapoście; ciężar ciała 
spoczywa w tym przypadku na prawej nodze. 
Święty spogląda w lewo na podtrzymywany 
lewą ręką krzyż (oryginalny krzyż nie zachował 
się, był prawdopodobnie okazalszy oraz nosił 
Ukrzyżowanego Chrystusa). Prawa ręka delikatnie 
podtrzymuje krzyż u nasady. Okolona pokaźnym 
zarostem twarz wyraża smutek i refleksję. Pod szyją 
koloratka, niżej złoty krzyżyk. Na czarnej sutannie 
nosi jeszcze białą komżę, obszytą szeroką koronką, 
brązową stułę oraz szarobrązowy płaszcz. Trzeba 
wspomnieć, że Brennik i tamtejszy kościół stanowiły 
od XVI wieku katolicką wyspę pośród protestanckich 
miejscowości.

Przed 2001 r., po częściowej restauracji, ze 
strychu plebanii w Brenniku trafiła do kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubiatowie inna 

figura św. Jana Nepomucena. Jest jedynym takim 
dziełem wykonanym z piaskowca, znajdującym 
się we wnętrzu świątyni na terenie powiatu. Ma 
wysokość 83 cm. Reprezentuje śląską sztukę 1 
ćwierci XVIII w. Umieszczona została na południowej 
ścianie prezbiterium, na kamiennej konsoli. Święty 
stoi na niewysokim prostokątnym postumencie. 
Ciężar ciała opiera na prawej nodze, przeto ciało 
lekko skierowane na lewo. Brodata twarz w 
czarnym birecie, wzrok skierowany przed siebie. 
Ponad głową umieszczona aureola z dość grubego 
drutu, bez gwiazd. Pod szyją spięta ciasno kołnierz 
sutanny. Czarna sutanna sięga stóp, natomiast biała 
komża (zakończona złotą koronką) tylko kolan. Na 
wierzchu „futrzany” czarny mantolet, sięgający 
bioder. Nieproporcjonalnie obie długie obie dłonie 
podtrzymują krucyfiks, jego górną część ujmuje lewa 
ręka. Podobnie jak  innych przypadkach, tu także 
krucyfiks nie jest oryginalny.

W kościele Matki Bożej Różańcowej w Nowym 
Kościele znajduje się drewniana figura św. Jana 
Nepomucena, reprezentująca styl barokowy 3 
ćwierci XVIII w. Pokryta barwną polichromią, mierzy 
97 cm wysokości i powstała zapewne w jednym ze 
śląskich warsztatów. Bliższych szczegółów, w tym 
nazwiska fundatora, nie znamy. Tu znów spotykamy 
tradycyjny sposób przedstawiania postaci w tzw. 
kontrapoście oraz stroju. Lewą ręką obejmuje 
krucyfiks, w stronę którego kieruje poważny wzrok. 
Prawa ręka opuszczona jest w dół, lecz nie przylega 
do ciała. Dość łatwo zauważyć ułożenie palców obu 
dłoni – połączone dwa środkowe palce, odsunięty na 
zewnątrz mały palec symbolizują, jak wiemy, honor, 
wiarę, szlachetność.

Niewiele da się powiedzieć o drewnianej figurce 
w kościele św. Jana Nepomucena w Pielgrzymce. 

Nieznane jest jej pochodzenie – nie mogła tutaj 
się znajdować przed 1945 r., ponieważ świątynia 
był protestancka. Nie wiadomo, czy przybyła 
wraz z pierwszymi powojennymi osadnikami, lub 
trafiła dzięki ks. Bolesławowi Bosiowi, który był 
proboszczem w Pielgrzymce od 1946 do 1990 r. 
Powstała najwcześniej na przełomie XIX i XX w. 
Wykonana jest z gipsu i ma wysokość 66 cm, stoi 
na skrzynce o wysokości 9 cm, której otwory 
umożliwiają przenoszenie figury np. podczas 
procesji. Ciężar ciała postaci spoczywa na prawej 
nodze i w tą także  stronę zwrócona jest twarz, 
okolona zarostem. Na głowie Jana widzimy czarny 
biret, poza tym ubrany jest w czarną sutannę, białą 
komżę i szarą pelerynę, związaną pod szyją. Oburącz 
ujmuje prosty krzyż bez Ukrzyżowanego. W stronę 
krzyża kieruje wzrok, ale patrzy w sumie przed 
siebie. 

We wnętrzu kościoła p.w. św. Trójcy w Rząśniku, 
na postumencie przylegającym do filara tęczowego, 
znajduje się drewniana figura, o wysokości 104 cm, 
najprawdopodobniej dzieło lokalnego śląskiego 
warsztatu. Powstała około połowy XVIII w., 
otrzymując barwną polichromię. Artysta zachował 
tradycyjną barokową symbolikę; czarna peleryna 
spięta jest pod szyją złotą broszą. Krucyfiks trzymany 
jest tylko prawą ręką i to tak wysoko, że wydaje się iż 
spoczywa na ramieniu. W lewej ręce, opuszczonej ku 
dołowi, trzyma palmę, znak męczeństwa.

Kościół parafialny św. Jadwigi w Sokołowcu 
kryje we wnętrzu dwie figury, z których jedna z 
pewnością przedstawia św. Jana Nepomucena. 
Wykonana została z drewna polichromowanego 
w I połowie XVIII w. Ma 162 cm wysokości i 
znajduje się na drewnianej konsoli z napisem: St. 
Johannes v. Nepomuck, ozdobionej ornamentem 
małżowinowym i akantowym. Konsola zdobi ścianę 
nawy głównej. Ciężar ciała męczennika spoczywa 
na prawej nodze i w tą także stronę skierowana 
jest twarz postaci. Nad głową klasyczna aureola z 
pięcioma złotymi gwiazdami, niżej biret w kolorze 
brązowym, takaż sutanna, biała komża obszyta 
szeroką złotą koronką oraz szara spięta pod szyją 
almucja. Święty spogląda w kierunku krucyfiksu, 
trzymanego obiema rekami. Można przypuszczać, 
że kolor brązowy to wynik przemalowań (na ogół 
sutanny były czarne). Druga z figur, pochodząca 
również z pierwszej połowy XVIII stulecia, o 
wysokości 127 cm, przedstawia stojącego w 
kontrapoście (ciężar ciała na lewej nodze, postać 

Figury św. 
Jana Nepomucena

Pielgrzymka Sokołowiec

Nowy Kościół
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skierowana w prawo) mężczyznę z niektórymi 
tylko atrybutami typowymi dla Jana Nepomucena: 
czarna sutanna, biała komża i stuła. Ułożenie prawej 
ręki sugeruje podtrzymywanie krucyfiksu, który 
nie zachował się do dnia dzisiejszego. Lewa dłoń 
spoczywa na piersi. Twarz z charakterystycznym 
zarostem, wzrok skierowany przed siebie. Brak 
jednak biretu. Nie można wykluczyć, że artysta 

w ten sposób przedstawił jednak św. Franciszka 
Ksawerego. Druga z figur znajduje się na strychu 
świątyni.

Jako jedyna ze świątyń powiatu, kościół 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Świerzawie szczyci się aż dwiema takimi zabytkami. 
Obie rzeźby datowane są na XVIII w., wykonano 
je z drewna i ozdobiono barwną polichromią. Są 
jednakowej wysokości – 170 cm. Przynajmniej 
jedna z nich dotarła tutaj w 1810 r., wraz z innym 
wyposażeniem, sprowadzonym wówczas z 
sekularyzowanego klasztoru benedyktynek w 
Legnicy. Łatwo dostrzec na ścianie prezbiterium, 
na kamiennym wsporniku, ozdobionym postaciami 
ornamentem akantowym, wolutowym oraz szyszką, 
figurę Świętego z szeroko rozłożonymi rękami. 
W prawej trzyma palmę męczeńską koloru 
srebrnego a w lewej wznosi krzyż.

Druga z figur znajduje się 
w północnej nawie bocznej, na 
drewnianym postumencie  z napisem: 
Hl. Nepomuk. Być może pierwotnie była 
częścią ołtarza. Święty kieruje twarz w 
prawo, ponieważ w tej dłoni dzierżył 
wcześniej krucyfiks. Dzisiaj trzyma 
jedynie niewielką palmę męczeństwa. 
Nie zachowała się także aureola z 
gwiazdami, znana z wcześniejszych 
opisów. Lewa dłoń jest opuszczona 
wzdłuż ciała. Sutanna i biret są koloru 
czarnego, biała komża obszyta jest 
złotą koronką, almucja posiada 
kolor brązowy. W ostatnich latach 
zrekonstruowano palce prawej dłoni, a 
na głowie ponownie umieszczono biret.

W kościele p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w 
Wojcieszowie widzimy drewnianą 
figurę (wys. 82 cm), pochodzącą z 2 
połowy XVIII w. Znajduje się na ścianie 
nawy głównej, pomiędzy starymi 
obrazami Drogi Krzyżowej. Figura stoi 
na konsoli, która od frontu, w owalnym 
kartuszu pokrytym czerwoną farbą, 

okolonym ornamentem roślinnym i złoceniami, 
nosi napis Hl. Johannes v. Nepomuk. (Św. Jan z 
Nepomuku). W tym przypadku peleryna spięta jest 
dość długimi sznurami, na pierwsi wisi krzyżyk. Lewa 
ręka podtrzymywała nieistniejący już krucyfiks, 
prawa jest opuszczona bliżej ciała.

Autorzy mają nadzieję, że wszystkie podane 
już informacje: o pomnikach w Złotoryi, Dobkowie i 
Sokołowcu oraz figurach, pomogą między innymi w 
zdobyciu coraz popularniejsze odznaki turystycznej 
związanej z Janem Nepomucenem. W kolejnym 
odcinku zajmiemy się jeszcze obrazami oraz jedynym 
w powiecie kościołem, którego patronem jest św. Jan 
Nepomucen.

Sylwia Dudek-Kokot
Roman Gorzkowski

Fot. Sylwia Dudek-Kokot

RząśnikBrennik

17

W 2015 r. ukazała się w Biblioteczce 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej książka 

„W modelarskiej miniaturze. Modelarstwo 
lotnicze w Złotoryi do 2014 r.” Znalazło się 
tam następujące zdanie: Nie potrafimy jednak 
odtworzyć dziejów modelarni w latach 1956 
(1957)-1962. Wymienione wydawnictwo dotarło 
do pana Henryka Pawłowskiego, bezpośrednio 
zaangażowanego w działalność modelarską 
w tamtych latach, i dzięki jego relacji możemy 
wypełnić dotychczasową lukę:

Do 1958 r. zajęcia modelarskie odbywały 
się w Powiatowym Domu Kultury. Następnie 
Edmund Rogala, dyrektor PDK, uzgodnił z 
dyrektorem szkoły, Marianem Bocianem 
przeniesienie zajęć do budynku przy ul. 
Kolejowej, gdzie od 1954 r. funkcjonowały 
połączone organizacyjnie (do 1964) szkoła 
podstawowa i liceum ogólnokształcące. Opiekę 
nad modelarzami powierzono Henrykowi 
Pawłowskiemu, nauczycielowi zajęć praktyczno-
technicznych - pracownią modelarską była ta 
sama klasa szkolna. W zajęciach z modelarzami 
przydała się Henrykowi Pawłowskiemu 
wcześniejsza działalność w Lidze Przyjaciół 
Żołnierza oraz Lidze Obrony Kraju. 

W 1959 r. sytuacja znów uległa zmianie. 
Modelarnia powróciła do PDK, który we wrześniu 
1959 r. zaangażował Henryka Pawłowskiego 
jako instruktora pracowni modelarskiej. Teraz 
zajęcia w sekcji modelarskiej odbywały się dwa 
razy w tygodniu po 3 godziny. Dysponowano 
m.in. tłumaczonymi z języka rosyjskiego 
wydawnictwami LPŻ i MON. W ciągu trzech 

lat uczęszczało 
do modelarni 
około 40 osób, 
od uczniów klasy 
czwartej szkoły 
podstawowej 
do dorosłych. 
Niezbędne 
narzędzia 
dostarczał PDK i 
szkoła, częściowo 
zaopatrywano się 
także w centrali 
ZHP w Legnicy. 
Konstruowano 
lotnicze modele 
redukcyjne 
i latające z 
silniczkami na 
eter. Niektórzy 
modelarze 
zajmowali się 
także miniaturami 
statków. W mieście 
nie organizowano 
wtedy zawodów 
modelarskich, 
uczestnicy zajęć 
wypróbowywali 
swoje dzieła pod 
Wilczą Górą. 
Henryk Pawłowski 
wspomina, że jednym z najzdolniejszych modelarzy 
był Andrzej Wiącek, wówczas uczeń LO. 

H. Pawłowski prowadził 
modelarnię do 1962 r. 
W następnych latach 
przeniosła się do Szkoły 
Podstawowej nr 1 a następnie 
ponownie do PDK.

Dziękujemy panu 
Henrykowi Pawłowskiemu za 
informacje! Tylko w taki sposób 
można utrwalać powojenne 
dzieje naszego miasta. Prosimy 

Czytelników o wspomnienia i pamiątki!
Roman Gorzkowski

Dziejów modelarstwa lotniczego ciąg dalszy 



KRONIKI ZŁOTORYJSKIE I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Odnowienie tablicy reformacji 

Fot.: www.kosciolpokoju.pl

Odsłonięcie tablicy
na ścianie kościoła 
św. Marii Magdaleny we 
Wrocławiu - 14 maja 2017 r. 

Autorzy 
historycznych 

bestsellerów o 
Dolnym Śląsku, Szymon Wrzesiński, Krzysztof 
Urban i Przemysław Popławski, kolejny raz 
zwarli siły, by opowiedzieć o dobrze (jak nam się 
wydawało) znanym Zamku Grodziec. Wydane 
w 2016 r. „Tajemnice Zamku Grodziec i pałacu 
ambasadora III Rzeszy” to zdaje się najbogatsze 
źródło informacji na temat rezydencji i 
wchodzącego w jej skład zamczyska. Autorzy 
dotarli do wielu przedwojennych i powojennych 
dokumentów, spisanych relacji i wspomnień, 
a także artykułów prasowych. Bogactwo 
materiału źródłowego widać szczególnie w 
opisach wyposażenia zamku będącego już 
muzeum, politycznej i kulturalnej działalności 
Dirksenów – ostatnich właścicieli, jak i 
powojennych wzlotów i upadków grodzieńskich 
włości. Na uwagę zasługują również liczne 
fotografie przedstawiające odbudowę zamku, 
pałacowe i zamkowe wnętrza, a także ich 
późniejszą dewastację.

Książkę wydała Agencja Wydawnicza CB 
Andrzej Zasieczny; nabyć ją można w zamku w 
punkcie z pamiątkami i wydawnictwami.

Joanna Sosa-Misiak

Warto przeczytać

Tytuł

Kilkadziesiąt lat 
temu widok ten 

budził zapewne 
zainteresowanie 
wielu złotoryjan. 
W taki sposób 
zmieniał bowiem 
swój wygląd jeden 
z najbardziej 
uczęszczanych 
placów w mieście. 
Ciekawe, czy nasi 
czytelnicy odgadną 
o jaki fragment 
miasta chodzi: w 
którym miejscu 
znikał budynek 
na pierwszym 
planie i jaki obiekt 
„na horyzoncie” 
piął się w górę? 
Pytamy także o 
przybliżony rok, w 
którym powstała 
prezentowana 
fotografia.
Roman Gorzkowski

Historia jednej fotografiiTajemnice zamku 
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Uroczystość odsłonięcia

W niedzielę 14 maja 2017 r. w katedrze 
św. Marii Magdaleny we Wrocławiu 

odbyło się nabożeństwo z okazji 500-lecia 
reformacji. Uroczystości przewodniczył 
biskup Waldemar Pytel oraz biskup senior 
Ryszard Bogusz. Kazanie wygłosił po 
angielsku bp Ragnar Persenius ze Szwecji.
W nabożeństwie udział wzięli m.in.: Konsul 
Generalna Niemiec E. Wolbers, Wojewoda 
Dolnośląski P. Hreniak, prezydent 
Wrocławia R. Dutkiewicz, kardynał 
H. Gulbinowicz oraz Metropolita 
Wrocławski abp J. Kupny. Po Mszy 
wszyscy zebrani udali się na zewnętrz 
świątyni, gdzie nastąpiło odsłonięcie 
odrestaurowanej tablicy reformacji 
(zwanej też Heßdenkmal). Potężny relief, 
wykonany z lwóweckiego piaskowca 
o wymiarach 350x180 cm, został 
umieszczony na wschodniej elewacji 
kościoła już w 1917 r., czyli w 400. rocznicę 
reformacji. Jednak w 1945 r. pierwsi polscy 

mieszkańcy Wrocławia, zgodnie z 
obowiązującymi wtedy nakazami 
niszczenia śladów po Niemcach, 
dokonali jego dewastacji. Dopiero teraz, 
po 72 latach, wizerunki wybitnych 
Ślązaków z tablicy, a wśród nich 
złotoryjanina - Valentina Trozendorfa, 
zostały odnowione.
Na pamiątkę wybitnym humanistom

Bohaterowie uwiecznieni na 
tablicy odegrali ogromną rolę w 
rozwoju śląskiego szkolnictwa, 
literatury, teologii, drukarstwa, służby 
zdrowia, nauki, kultury i sztuki. Stojący 
pośrodku Johann Hess (1490-1547) 
odprawił 24 października 1523 r. 
pierwsze nabożeństwa luterańskiego 
we Wrocławiu. Prowadził też 
działalność pisarską i wspomagał 
biednych - podjął się m.in. inicjatywy 
budowy Szpitala Zbawiciela. Johann 
Crato Krafftheim (1519-1585) - na 
tablicy pogrążany w lekturze książki 

- to lekarz, który w 1552 r. z wielkim 
oddaniem zwalczał dżumę we 
Wrocławiu i potem został nadwornym 
medykiem trzech cesarzy. Henryk 
Rybisch (1485-1544) był syndykiem 
rady miejskiej Wrocławia, radcą 
cesarskim, podskarbim Śląska oraz 
mecenasem sztuki i kolekcjonerem. 
Valentin Trozendorf  (1490-1556) 
to twórca i rektor Gimnazjum 
Humanistycznego w Złotoryi, 
pedagog, teolog i tłumacz. Ambroży 
Moiban (1494–1554) był pierwszym 
pastorem w kościele św. Elżbiety oraz 
reformatorem gimnazjów św. Elżbiety i 
św. Marii Magdaleny we Wrocławiu.

Skąd w tym doborowym 
towarzystwie znalazł się Valentin 
Trozendorf - człowiek spoza 
Wrocławia? Nasz złotoryjanin zasłużył 
sobie na umieszczenie na tablicy 
przede wszystkim z powodu udziału 
w dyspucie religijnej, która odbyła 
się w dniach 20-24 kwietnia 1524 r. 
pomiędzy katolikami a zwolennikami 
Lutra w kościele św. Doroty we 

Wrocławiu. W dyspucie uczestniczył 
pastor Johann Hess, wspomagany 
przez Valentina Trozendorfa oraz 
rektora szkoły wrocławskiej, Antoniego 
Nigra. Przeciwnikiem był dominikanin, 
Leonhard Zipser wraz z doradcami. Po 
czterech dniach sporów ogłoszono, że 
racje ma zespół pod przewodnictwem 
Hessa. Był to impuls do dalszego 
rozwoju reformacji we Wrocławiu 
oraz na Śląsku. Kluczową rolę w tym 
zwycięstwie przypisuje się właśnie 
Trozendorfowi. Jeden z jego uczniów 
- Balthasar Rhaw (1527-1601), tak 
to przedstawił: [...] Walczył Hess z 
przeciwnikami, otaczając się podczas 
tego ważnego przedsięwzięcia kimś 
zaufanym oraz utalentowanym i równie 
wykształconym, poza wieloma innymi 
Trozendorfa do siebie dołączając, 
zarówno dla lepszego przygotowania 
debaty oraz trzymając go w gotowości 
do niezbędnych tłumaczeń. A kiedy na 
księgi Biblii z powszechnych starych 
wydań próbowano się powołać, chcąc 
fałszywe wnioski wyciągnąć, to wtedy 

                  Tablica reformacji z 1917 r. - stan po renowacji w 2017 r.

Po odsłonięciu w 1917 r. Po zniszczeniu w 1945 r. Po renowacji w 2017 r.

Tytuł

Kącik starej widokówki 

Kolejny etap prac przy kościele Mariackim, 
którego możemy być w tych miesiącach 

świadkami, przynosi renowację elewacji 
południowej i wspaniale wpisuje się w obchody 
ośmiu wieków tej świątyni. Odzyskał swój blask 
m.in. wspaniały romański portal z początków 
XIII wieku, wzniesiony w surowym, ale jakże 
dostojnym stylu, panującym wówczas w 
architekturze europejskiej. Nic dziwnego, że 
fotografia naszego portalu widnieje w wielu 
podręcznikach historii sztuki – zaliczony został 
do klasyki sakralnego budownictwa polskiego. 
Po renowacji lepiej dostrzeżemy także 
zachowane epitafia z XVI-XVII wieku.
Równo pół wieku temu inaczej wyglądało 
otoczenie kościoła – prezentowana widokówka 
(z fotografią wykonaną przez J. Stobieckiego), 
wydana została wiosną 1967 r. Przy okazji 
dostrzec możemy oczekujące na odnowienie 
tarcze zegarowe oraz wiatrowskaz w kształcie 
orła na iglicy wieży. Istniał jeszcze cokół po 
pomniku Valentina Trozendorfa (widoczny w 
lewym dolny rogu).

Roman Gorzkowski

Historia jednej fotografii
Drzewa i zabytki

Stare i nowe
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wyłącznie Trozendorfowi przydzielano 
ich ponowne wydobycie i gruntowne 
sprawdzenie ze starodawnymi źródłami 
hebrajskimi i greckimi [...].
Znaczenie zabytku

Takie obiekty jak tablica reformacji 
są naładowane ogromnymi zasobami 
kulturowych i duchowych wartości.
To niesamowite nośniki pamięci 
danej społeczności. Najpierw 
przecież ten pomnik odnosi się do 
XVI-wiecznych gigantów, twórców 
nauki i kultury ówczesnego Śląska 
oraz wprowadzanych przez nich 
nowinek religijnych. W następnej 
kolejności nawiązuje do tych, którzy ich 
upamiętnili w 1917 r., potem do tych, 
którzy ten obiekt w 1945 r. zniszczyli, 
i wreszcie do tej wspólnoty, która w 
2017 r. zdobyła się na jego odnowę. 
W ten sposób zabytek ma możliwość 
kształtowania więzi emocjonalnej 
pomiędzy odbiorcą - byłym i 
obecnym mieszkańcem Dolnego 
Śląska (Niemcem, Polakiem - często 
kresowiakiem) a jego 
historycznym i współczesnym 

otoczeniem. Pokazując przy tej okazji 
bardzo trudne i pogmatwane dzieje 
ziemi śląskiej.

Dla nas tablica zawiera jeszcze 
dodatkowo bliski wątek regionalny. 
Możemy ją uznać chyba za najbardziej 
złotoryjski zabytek Wrocławia. W końcu 
umieszczono na niej największego 
złotoryjanina. Przy okazji wizyty w stolicy 
Dolnego Śląska warto go odwiedzić i 
zobaczyć jego odnowiony wizerunek. 
Kościół  św. Marii Magdaleny, ul. Szewska 
10, na którego murze znajduje się obiekt, 
jest oddalony o zaledwie 450 m od 
Galerii Dominikańskiej. Malutka przerwa 
między zakupami a posiłkiem w KFC J, 
6 min drogi i już jesteśmy na miejscu.

Tekst i zdjęcia: Damian Komada

Tablica reformacji - stan sprzed renowacji. Opis zniszczeń: chłopiec na rękach i podnoszony z kolan mężczyzna 
(od lewej) otrzymali strzały w środek głowy - zostały dziury po kulach, zmasakrowano twarz stojącego pośrodku 
Johanna Hessa oraz (od prawej) Ambrożego Moibana i złotoryjskiego rektora Valentina Trozendorfa, 
obtłuczono łuki brwiowe pogrążonemu w lekturze Johannowi Crato Krafftheimowi i nachylającemu się 
nad nim Henrykowi Rybischowi, skuto też fragmenty ubrania Hessa i Moibana oraz usunięto z dolnej części 
obramowania napisy - centralnie umieszczony JOHANN HESS oraz po lewej z nazwiskiem twórcy PAUL SCHULTZ.

Porównanie twarzy Valentina Trozendorfa z tablicy reformacji
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Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ 

GALERIA SPONSORÓW

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


