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Miałam przejść na społecznikowską emeryturę i zająć się 
uprawianiem swojego ogródka – dosłownie i w przenośni.
Jednak stało się inaczej. Po rezygnacji pani Joanny Sosy-
Misiak z funkcji redaktor naczelnej „Echa” dostałam 
propozycję od zarządu TMZZ, czyli naszego wydawcy, 
by godnie ją zastąpić. Początkowo nie wyobrażałam sobie, 
bym mogła zająć się „Echem” w takiej roli. Owszem, pisać 
do gazety chyba potrafię, ale żeby nią zarządzać…? 
Jednak strach przed odpowiedzialnością został zwyciężony 
przez sentyment do miesięcznika, który przed wieloma 
laty z mężem i kilkoma innymi szaleńcami, wbrew 
wszystkiemu, stworzyliśmy. Bo kiedy w 2006 roku w 
grudniu wydaliśmy pierwszy numer „Echa”, nikt nam 
nie wróżył powodzenia, a na pewno tak długiego stażu.
Mimo wielu perturbacji trwamy do dziś. Trwamy, bo 
wciąż nie ostygł entuzjazm grupy ludzi, którzy uznali 
przed laty, że nie samym chlebem żyje człowiek, że 
energią, pomysłami i pasją warto się dzielić z innymi. 
Może to w naszych czasach niepopularne, ale kto 
powiedział, że nie można iść pod prąd.
Dlatego i ja po raz kolejny postanowiłam tą ścieżką pójść. 
Tym bardziej, że trzeba być odpowiedzialnym za to, co się 
stworzyło. Stąd moja decyzja, by objąć „Echo” …ściślej w 
ramiona niż do tej pory.
Nie wiem, czy uda mi się utrzymać poziom, jaki 
wypracowali moi poprzednicy: Robert Pawłowski i Joanna 
Sosa-Misiak. Jednak będę robić wszystko, co w mojej 
mocy, by tak się stało. W tym miejscu dziękuję im za 
naukę, którą przez te lata pobierałam u ich boku.
Nie obiecuję, że będzie inaczej, lepiej, nowocześniej…Nie 
chcę składać obietnic bez pokrycia. Obiecuję tylko tyle, że 
będę o „Echo” walczyć, by trwało.
Liczę na to, że zespół, z którym tyle lat współpracowałam 
jako dziennikarka, będzie mi wsparciem i nie ucieknie z 
pokładu tylko dlatego, że zmienił się kapitan. Zaufajcie, 
proszę, temu żółtodziobowi. Wszyscy kiedyś robiliśmy coś 
pierwszy raz w życiu. I czasami nam się udawało. Może i 
tym razem tak będzie☻.
Proszę też naszych czytelników, by zostali nam wierni i 
wyrozumiali, jeśli coś z mojej winy zmąci obraz Naszego 
„Echa”. Nie popełnia błędów tylko ten, co nic nie robi 
☻. Jeśli jednak pojawią się krytyczne głosy, a będzie to 
krytyka konstruktywna, na pewno wezmę ją pod rozwagę.
Oddaję dziś w Wasze ręce, drodzy czytelnicy, ten numer z 
drżącym sercem. Tym bardziej, że z racji czasów, w jakich 
przyszło nam żyć, jest to numer mocno pandemiczny, ale 
trudno, by było inaczej. „Echo” nie może być oderwane od 
rzeczywistości. „Echo” zawsze było i będzie blisko ludzi i 
ich spraw.
Na koniec chciałam gorąco podziękować w imieniu 
redakcji i własnym za sześcioletnią współpracę 
Damianowi Komadzie, któremu zawdzięczaliśmy szatę 
graficzną i skład „Echa”. To był kawał dobrej roboty! 
A już zupełnie zmierzając do końca, proszę o wybaczenie, 
że ten numer jest pozbawiony korekty. Covid nie oszczę-
dził i naszej koleżanki Beaty. Całkowicie wyłączył na pe-
wien czas z aktywności. Na szczęście już wraca do zdro-
wia i w grudniowym numerze jej czujne oko wyłapie 
wszystkie usterki przed drukiem ☻.
Miłej lektury!

Iwona Pawłowska
▅

Gdybyśmy w styczniu zdawali sobie sprawę jak będzie 
wyglądał rok 2020, z całą pewnością nie świętowali-

byśmy sylwestra tak ochoczo jak mamy w zwyczaju świę-
tować: z przytupem, całą gamą kolorowych rozbłysków 
na niebie oraz tańcami na parkietach, beztrosko popijając 
szampana i składając sobie w pośpiechu życzenia nowo-
roczne. Z perspektywy czasu uważam, że ten rok nie udał 
nam się od samego początku. Jest ubrany w absurd i bez-
sens już od połowy lutego po dziś. Niewidzialny wróg, któ-
ry dziesiątkuje społeczeństwo z wielkim impetem wtargnął 
w nasze życie zupełnie nieproszony i trzyma się nas kur-
czowo, nie chcąc odpuścić. Wielu pozbawił pracy, zdezor-
ganizował codzienność, zniszczył gospodarkę, zamknął lu-
dzi w domach i rozdzielił rodziny, przyjaciół oraz znajo-
mych, niektórych już na zawsze, gdyż po dziś dzień zbie-
ra śmiertelne żniwo. Wprowadził mętlik w głowach i ogól-
ny chaos, na którego nadejście- świat nie był przygotowa-
ny. I chociaż wszystkim jest bardzo trudno odnaleźć się 
w obecnej rzeczywistości, to tak naprawdę w starciu ze 
śmiercionośnym wirusem o nazwie Covid-19 to ratownic-
two medyczne toczy nieustanną walkę na śmierć i życie od 
samego początku, w dodatku na pierwszej linii frontu. Po-
mimo, iż wstępnie uważano ich za bohaterów, gloryfikując 
na każdym kroku, tak w chwili obecnej sytuacja jest moc-
no odwrócona, a ze strony znacznej części społeczeństwa 
zalewa ich fala niechęci, a nawet nienawiści. Bywa, że lu-
dzie odsuwają się od nich w przestrzeni publicznej, ob-
rzucają obelgami, wyzwiskami, nazywają „zarazą”. Istnie-
ją przypadki, gdzie ratownik został wyproszony z osiedlo-
wego sklepu z racji zawodu, jaki wykonuje, a przecież wy-
konuje go nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla 

innych. Jeszcze inni śmieją się 
im prosto w twarz, twierdząc, że 
żadnego wirusa nie ma. Bywają 
okłamywani przez pacjentów co 
do objawów lub kontaktu z inny-
mi potencjalnie zakażonymi oso-
bami, co skutkuje zwiększeniem 
ryzyka zachorowania nie tyl-
ko wśród ratowników, ale ogól-
nym wyłączeniem z obiegu kare-
tek, których i tak brakuje, a tak-
że całego zespołu na czas przy-
musowej kwarantanny. Oczywi-
ście istnieją również tacy, któ-
rzy mimo wszystko potrafią oka-
zać wdzięczność, podziękować... 
Chcąc rozeznać się w sytuacji, 
jak po kilku miesiącach nie-
ustannej walki z koronawirusem 
wygląda praca ratownika me-
dycznego, poprosiłam o opinie 
kilkoro znanych 
mi ludzi, którzy 
pracują w bran-
ży służby zdro-
wia i zdecydowa-
li się opowiedzieć 
mi o charakterze 
ich pracy w dobie 
pandemii. 
Zapytani o zmia-
nę warunków 
pracy podczas 
trwania walki z 
wirusem, nie-
mal jednogłośnie 
stwierdzają, że 
nastąpiła zmia-
na o 180 stop-
ni. Dyżur bar-
dzo często roz-
poczynają spo-
ro przed czasem, 
gdyż zanim ratownik wsiądzie 
w karetkę musi przejąć zalece-
nia po zespole, który owy dyżur 
kończy. Jest to czas na wymia-
nę wytycznych, uzupełnienie le-
ków czy sprawdzenie sprzętu. 
Bardzo często pracują w nadgo-
dzinach, gdyż wirus wyłącza z 
pracy mnóstwo kolegów i kole-
żanek po fachu. Brakuje perso-
nelu w szpitalach i chętnych do 
pracy z innych regionów. Każdy 
wyrabia niemalże skrajne limity 
swoich możliwości. Nie wspomi-
nając już o tym, iż obecnie le-
karz stażysta czy ratownik jedzie 
na wizytę domową zupełnie bez 
nadzoru doświadczonego leka-
rza, gdyż najzwyczajniej nie ma 
komu jechać. Nierzadko krótko 
po rozpoczęciu zmiany następu-
je pierwszy wyjazd. Bardzo czę-
sto jest tak, że zespół nie wra-
ca do bazy już do końca dyżuru, 
gdyż obecnie jeden wyjazd może 

zająć nawet do kilku godzin. 
Podczas wyjazdów dochodzi do 
sytuacji, które powodują w ra-
townikach bezsilność i całą gamę 
negatywnych emocji, zwłaszcza, 
gdy tracą czas na staniu w ko-
lejce do szpitalnego oddziału ra-
tunkowego, gdyż czas oczekiwa-
nia na przyjęcie pacjenta z ka-
retki od czasów, gdy pracowali 
w znanej im rutynie- zmienił się 
diametralnie, a przecież czas w 
jakim pacjent otrzyma specjali-
styczną pomoc jest niesamowi-
cie ważny. Oto wypowiedź jed-
nego z pracowników pogotowia: 
„Kiedyś w tym samym czasie 
można było zrobić więcej wyjaz-
dów bo szybciej zdawało się pa-
cjenta”. Inny ratownik przyzna-
je, że przed pandemią czas ocze-

kiwania na przyjęcie był znacznie 
krótszy, a teraz: „ wyjazdów jest 
dużo więcej, które trwają długie 
godziny na podjazdach pod szpi-
talem, nierzadko tylko po to, aby 
lekarz odmówił przyjęcia. Trze-
ba zatem jechać do innego szpi-
tala, a tam analogicznie podob-
na sytuacja (...) każdy się de-
nerwuje, gdyż z pacjentem, czę-
sto pozytywnym jedziesz kolej-
ne kilometry i kolejne godziny w 
małej karetce, a wtedy to już ro-
syjska ruletka czy złapiesz Co-
vid-19 czy nie. I o ile przed pan-
demią można było załatwić ta-
kie wyjazdy w maksymalnie 2h, 
tak teraz cieszymy się, że po 8 h 
lub 10 h udaje się zdać pacjenta, 
często po wielogodzinnej kłót-
ni z lekarzami, gdzie pacjent w 
końcu trafia na SOR, ale bywa, 
że za późno (...) sporo pacjen-
tów umiera w karetkach w dro-
dze z jednego szpitala do drugie-

go po kolejnej odmowie przyję-
cia (...) Niby fajnie, że rząd in-
formuje o trzech tysiącach respi-
ratorów, o dwunastu tysiącach 
miejsc w szpitalach, tylko gdzie? 
Skoro każdy z nas czeka i jeź-
dzi po 350 km lub 400 km w cią-
gu jednego dyżuru z miejsca na 
miejsce...”. Jeśli chodzi o wygodę 
w pracy czy komfort jazdy, na tej 
płaszczyźnie zdania są podob-
ne. Głównie chodzi o dyskomfort 
spowodowany koniecznością za-
kładania specjalnych kombine-
zonów oraz masek, które każ-
dy ratownik musi mieć na sobie 
od początku dyżuru do jego koń-
ca, co w praktyce z pewnością 
zmniejsza ryzyko zakażenia się, 
ale i sporo utrudnia: „ (...) przez 
maski, które tak naprawdę cały 

czas trzeba nosić trud-
no jest nam chociażby 
swobodnie znieść pa-
cjenta np. z czwartego 
piętra, gdyż po chwi-
li najzwyczajniej braku-
je nam powietrza”, co 
z całą pewnością wpły-
wa na wydajność ra-
townika podczas dyżu-
ru i jakość pracy. Inna 
z wypowiedzi skupia 
się na niebezpieczeń-
stwie podczas prowa-
dzenia karetki: „ ubiór, 
który mamy znacznie 
wpływa na ogólne sa-
mopoczucie ratownika, 
szybciej się odwadnia-
my, tracimy energię, a 
sama jazda w kombine-
zonie oraz masce i go-

glach sprawia, że bywa niebez-
piecznie. Do tego musisz mieć 
oczy dookoła głowy, gdyż inni 
kierowcy nie zawsze wykazu-
ją się zrozumieniem dla karet-
ki jadącej na sygnale. W prakty-
ce wygląda to naprawdę niepo-
kojąco”. Inny z ratowników uwa-
ża, że praca sama w sobie znacz-
nie się nie różni, jednak system 
zawodzi na całej linii, a na to 
już nikt wpływu nie ma: „Robi-
my dokładnie to samo. Jedzie-
my, robimy co możemy i reszta 
jest w kwestii Boga. My zawsze 
dajemy z siebie 300 procent. 
100 procent ratownik medyczny- 
kierowca, 100 procent- ratow-
nik medyczny- kierownik ZRM i 
100 procent sprzęt (...) różnica 
jest taka, że w maskach, okula-
rach i kombinezonach nic nie sły-
chać, nic nie widać (...) z kole-
gą się nie słyszysz, ani pacjen-
ta nie widzisz bo okulary zapa-☛

Nie tak miało być

Ratownik na wagę złota
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rowane, kombinezon ogranicza 
ruchy, zaparowane okulary- wi-
doczność, w pewnym momencie 
zaczyna boleć głowa, ale nie mo-
żesz tego zdjąć, nie możesz się 
napić, o potrzebach fizjologicz-
nych nie wspomnę, no bo jak?”. 
Podczas wymiany myśli z osoba-
mi, które postanowiły pomóc mi 
w tworzeniu tego artykułu, za-
częłam się zastanawiać czy ra-
townik jest w stanie w ogóle wy-
eliminować ryzyko zarażenia się 
wirusem i czy w trakcie trwania 
dyżuru czy też tkwienia w ka-
retkach po kilka godzin ma ja-
kąkolwiek szansę na regenera-
cję sił, jakikolwiek posiłek, prze-
rwę na kawę? Odpowiedzi, któ-
re otrzymałam nieco mnie zszo-
kowały, gdyż ratownik to przede 
wszystkim również człowiek z 
krwi i kości, który posiada cały 
wachlarz własnych potrzeb, 

zwłaszcza tych podstawowych. 
Obok słów: „ z odpoczynkiem 
bywa ciężko, najczęściej korzy-
sta się z chwili snu będąc w ka-
retce, gdy się czeka w tych ko-
lejkach, taki szybki sen, żeby się 
zregenerować chociaż troszkę...” 
trudno przejść obojętnie. Te ko-
lejki według większości ratowni-
ków to żadna przerwa na rege-
nerację. Zawsze ktoś z zespo-
łu musi być czujny, gdyż z tyłu 
znajduje się pacjent. Jeśli chodzi 
o przerwy na posiłek czy kawę, z 
tym jest znacznie trudniej, gdyż 
nieustanne posiadanie na sobie 
kombinezonu i maski nie pozwa-

la ani na posiłek, ani na wypicie 
napoju, zwłaszcza w obecności 
osób trzecich. Niektórzy silą się 
na delikatną ironię: „kawę pije 
się na dziesięć razy. Raz ciepłą, a 
raz zimną...”. Nikt nie chce ryzy-
kować bardziej niż jest narażony. 
Zapytani o eliminacje ryzyka za-
każeniem się wirusem, odpowia-
dają, że: „ z tym bywa naprawdę 
ciężko, gdyż siedząc w tym kom-
binezonie po parę godzin musisz 
się w końcu podrapać, poprawić 
maskę, która się zsuwa...”. Za-
wód ten z całą pewnością wy-
maga nie tylko ogromnej wiedzy, 
ale także sprawności fizycznej 
i... odporności psychicznej. Za-
pytani o to, co czują po powrocie 
do domu, do rodzin, przyjaciół, 
gdy jednak zdają sobie sprawę, 
że mogą być nosicielami wirusa, 
odpowiadają: „ O sobie się na-
wet nie myśli. Tłumaczę sobie, 
że ja mogę być zarażony i jakoś 
sobie z tym poradzę, ale najgor-
sza jest myśl, że mogę zarazić 
bliskich...”. O ile ratownicy dzie-
lący z kimś gospodarstwo domo-
we raczej nie mają zbyt dużego 
pola do popisu, aby uchronić tych 
najbliższych to już w kwestii dal-
szej rodziny lub przyjaciół podej-
mują świadome decyzje. Jedna z 
ratowniczek szczerze wyznaje: „ 
Ja nie spotkam się z dziadkami, 
jeżeli nie mam testu zrobionego 
dzień wcześniej, nie darowała-
bym sobie, gdyby się ode mnie 
zarazili (...) ze znajomymi sta-
ram się nie spotykać bo wśród 
personelu szaleje Covid i nigdy 
nie wiem czy nie jestem nosi-
cielem...”. Niekorzystne warun-
ki pracy w ratownictwie medycz-
nym, jak można łatwo wywnio-
skować, nie należą do przyjem-
nego aspektu. Do tego docho-
dzi olbrzymi ładunek emocjonal-
ny, z którym na co dzień każdy 
ratownik musi zmierzyć się sam. 
Jak sobie radzą ze stresem? Jak 
odreagowują pracę i czy w ogó-
le można odreagować coś, co tak 
naprawdę jest z człowiekiem 24 
godziny na dobę? Okazuje się, 
że istnieje cały szereg możliwo-
ści. Jedni starają się nie rozma-
wiać o pracy po pracy, inni chcie-
liby pójść na siłownie, ale te są 
zamknięte, więc jeżdżą na wy-
cieczki, w góry, idą na rower lub 
zostają w domu i oglądają me-
cze w telewizji. Przytoczę jednak 
również takie słowa, które wzbu-
dzają we mnie ogromny smu-
tek. Jestem pewna, że wielu z 
nas na płaszczyźnie czysto emo-

cjonalnej nie dałaby rady sta-
wiać temu czoła: „ O ile ze zmę-
czeniem fizycznym człowiek so-
bie poradzi to na zmęczenie psy-
chiczne każdy musi znaleźć sobie 
własny sposób. Jedni po dyżurze 
uciekają w alkohol, inni do spor-
tu, a jeszcze inni zamykają się w 
sobie (...) każdy radzi sobie jak 
może. Często jest to wulgarny 
język, żarty czy papieros. Oj tak, 
papieros to zawsze dobra spra-
wa. To są te trzy minuty spoko-
ju, kiedy nikt ci nie zawraca gło-
wy (...) ale tak naprawdę te sło-
wa, twarze...zostają w środku na 
zawsze. W moim odczuciu naj-
gorszy jest nie stan pacjenta czy 
fakt, że umiera bądź umarł, lecz 
płacz rodziny, gdy na zmianę 
grożą, wyrywają się lub błaga-
ją o pomoc dla członka rodziny, 
dla osoby, którą kochają, z któ-
rą spędzili życie, a ty musisz im 
powiedzieć, że to koniec, że ktoś 
odszedł i już nic się nie da zro-
bić...”
Na zakończenie proponuję pod-
dać się swojego rodzaju reflek-
sji...odłożyć na bok uprzedze-
nia, własne odczucia i stosu-
nek wobec pracowników ratow-
nictwa medycznego, jaki mieli-
śmy do tej chwili, jakikolwiek by 
on nie był. Wyobraźmy sobie, że 
ich już nie ma. Przestają istnieć. 
Z dnia na dzień, jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki. Nie 
ma kolejek na SOR, gdyż nie ma 
karetek. Nie ma na kogo przele-
wać frustracji, ponieważ nie ma 
ratowników, którzy spóźniają się 
po pacjenta. Nie ma co liczyć na 
fachową pomoc przy wypadku i 
próby ratowania życia tych, któ-
rych tracić nie chcemy. Jesteśmy 
zdani sami na siebie, bez wiedzy, 
bez sprzętu i przede wszystkim 
bez ludzi, którym udaje się na 
co dzień wbrew wszelkim pozo-
rom, skrajnym zachowaniom ze 
strony społeczeństwa i trudno-
ściom- zachować zdrowy rozsą-
dek i zimną krew. Myślę, że war-
to się nad tym pochylić. Właśnie 
teraz. I okazać odrobinę zrozu-
mienia, gdyż los bywa przewrot-
ny, a wycie tych syren może być 
kiedyś skierowane także do Cie-
bie lub do kogoś z Twoich bli-
skich.
W tekście zostali opisani ratow-
nicy medyczni naszego rejonu, 
którzy chcieli zachować anoni-
mowość.

 Joanna Siembida
▇

☛

Epidemia daje się nam we 
znaki już dziewiąty miesiąc. 
Sytuacja jest co najmniej 
nietypowa. Musieliśmy prze-
organizować nasze życie, 
z niektórych aktywności i 
przyzwyczajeń zrezygnować. 
Ciągle mamy nadzieję, ze to 
tylko na chwilę, ale ta chwi-
la niebezpiecznie i uciążliwie 
nam się przedłuża. Jak w tej 
sytuacji radzą sobie społecz-
nicy i wolontariusze Szla-
chetnej Paczki, którzy prze-
cież dla ludzi i z ludźmi pra-
cują? Czy w dobie pandemii 
nic nie zatrzyma Szlachetnej 
Paczki i jej wolontariuszy?
Na ten temat rozmawiam z 
Pawłem Zabłotnym, liderem 
rejonu złotoryjskiego Szla-
chetnej Paczki
Iwona Pawłowska: Nie mia-
łeś pokusy, by w tym roku 
odpuścić i nie organizować 
Finału?
Paweł Zabłotny: Nie. Dlaczego 
miałbym rezygnować? Bez Pacz-
ki nie umiem żyć 
Ok, ale w tym roku warunki 
są inne. Mamy pandemię i nie 
wszystko da się przeprowa-
dzić, jak jeszcze rok temu.
Sam byłem ciekaw, jak to będzie 
w tej nowej rzeczywistości. Mia-
łem pewne obawy i nadal mam, 
bo jeszcze Paczka nie doszła do 
Finału.
Jakie macie odgórne zalece-
nia, jeśli chodzi o odwiedza-
nie rodzin? Co musieliście 
nowego wdrożyć?
Zanim odwiedzimy rodziny ro-
bimy wywiad, czy wszyscy są 
zdrowi, czy nie ma zagrożenia 
covidowego, czy ktoś nie jest na 

kwarantannie. Oczywiście w do-
mach mamy maski, używamy 
żelu do rak.
Na razie mieliśmy tylko jedną 
taką sytuację, że ktoś nas nie 
mógł przyjąć. To był pan świe-
żo po operacji i bał się, żebyśmy 
nie przynieśli mu jakiegoś wiru-
sa, bo jest bardzo osłabiony.
Nie spotykacie się z jakąś 
nieufnością ze strony gospo-
darzy, gdy przychodzicie do 
tych domów?
Nie. Ludzie są ufni i otwarci. Jak 
nas widza w maseczkach, sami 
też je wkładają ☻
W jaki sposób pandemia 
wpłynęła na rekrutacje wo-
lontariuszy. Jest ich mniej?
Nie, właśnie - co dziwne – mam 
ich więcej niż w ubiegłym roku. 
Obecnie to 13 osób, a więc re-
latywnie bardzo dużo, bo w 
tym roku włączamy do projek-
tu mniej rodzin. Cieszę, że jest 

tak dużo ludzi chętnych do po-
mocy i to nawet bez akcji promo-
cyjnej, bez werbowania w szko-
łach zgłosiło mi się tylu kandyda-
tów na SuperW – jak to się mówi 
w języku Paczki.
Mówisz, że mniej rodzin włą-
czycie w tym roku. Dlaczego?
Ciężko jest z pozyskiwaniem 
tych rodzin. Miedzy innymi dla-
tego, że instytucje, które nam 
zgłaszały rodziny w ciężkiej sy-
tuacji materialnej, teraz są za-
mknięte dla petentów, pracują 
zdalnie i mój dostęp do nich jest 
ograniczony.
Zwykle najbardziej spekta-
kularnym punktem akcji jest 
grudniowy Finał, czyli mo-
ment spotkania z darczyńca-
mi i obdarowywanie rodzin. 
Jak go sobie wyobrażasz w 
tym roku? Na pewno będzie 
smutniejszy i skromniejszy?
Tak. Już myślę nad tym, jak to 
bezpiecznie i racjonalnie zorga-
nizować. Jak wydzielić pomiesz-
czenia, by zapewnić komfort i 
wolontariuszom i darczyńcom, 
którzy przyjadą do nas z prezen-
tami. Nie chcę, by się ludzie nie-
potrzebnie narażali na zakaże-
nie. Zastanawiam się nad tym, 
czy nie ozonować paczek, urzą-
dzenie mam na stanie i mogę je 
wykorzystać, by uniknąć „kwa-
rantanny” paczek.
Tym razem darczyńcy nie 
będą mogli jechać ze swoimi 
darami do rodzin?
Absolutnie. Jadą tylko wolonta-
riusze.
Nie boisz się, że w tym roku 
będzie większy problem ze 
znalezieniem darczyńców? 
Jest kryzys.

Poprzednie lata nauczyły mnie, 
że na ludzi dobrego serca moż-
na liczyć. W tym roku mamy 
mniej rodzin do obdarowania, 
więc może wbrew kryzysowi uda 
się znaleźć darczyńców. Na pew-
no nie możemy ich szukać wśród 
szkół, które teraz pracują zdal-
nie i nie mogą praktycznie włą-
czyć się w akację, a zwykle to 
szkoły były 1/3 naszych ofiaro-
dawców. Ostatecznie, jak będzie 
problem, to sami zorganizujemy 
paczki. Nie chcę się jednak mar-
twic na zapas.
Nie zmęczyło Cię liderowanie 
w Paczce? Widzisz sens, by 
nadal to robić?
Widzę sens. I chcę to pociągnąć 
przynajmniej do 10. złotoryjskiej 
edycji, czyli jeszcze 3 lata.
Śledzę historię rodzin, którym 
pomogliśmy i widzę, że war-
to pomagać, że ludziom czasem 
trzeba impulsu do zmiany, albo 
nawet świadomości, że nie są w 
swoim nieszczęściu sami.
Cieszy mnie też, że wśród no-
wych wolontariuszy są młodzi lu-
dzie, których rodzinom kilka lat 
temu ofiarowaliśmy paczkową 
pomoc. To niesamowita satys-
fakcja. Nawet dlatego warto. Na-
wet dla jednej osoby. Dziś wła-
śnie odwiedziłem taką rodzinę, 
której pomogliśmy cztery lata 
temu. Widać, jakie tam od nich 
ciepło bije, aż się chce pomagać.
Zauważasz, odwiedzając ro-
dziny, że na ich sytuację ma 
wpływ pandemia i jej skutki?
Ludzie schorowani zazwyczaj od-
czuwają trudność jeśli chodzi o 
dostęp do lekarzy, do rehabilita-
cji, za którą teraz przychodzi im 
więcej płacić.
Nie czujesz dyskomfortu, gdy 
dowiadujesz się po Finale, że 
pomoc trafiła nie tam, gdzie 
powinna, że jakaś rodzina 
wyłudziła paczkę? Nie ukry-
wajmy – już takie sytuacje 
miały miejsce.
Na pewno jest jakiś…niesmak, 
przykrość, ale wyciągamy wnio-
ski. To nas uczy, że mamy być 
ostrożniejsi. Ufamy rodzinom, 
ale je sprawdzamy dokładnie. 
Znowu nie zostałeś Człowie-
kiem Ziemi Złotoryjskiej. 
Smutno Ci?
Nie. Ja nie chcę tytułu, nie ro-
bię tego, by zostać Człowiekiem 
Ziemi Złotoryjskiej. Poza tym sa 
lepsi ode mnie ☻

Z Pawłem Zabłotnym 
– liderem Szlachetnej Paczki 

na rejon Złotoryja 
rozmawiała Iwona Pawłowska

▅

Szlachetni 
mimo wszystko
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Czym żył Goldberg w 
czwartek 4 lipca 1901 
r.? Gazetę otwie-
ra przegląd politycz-
ny zaczynający się 
od wiadomości z kra-
ju. Na pewno golber-
gerów zainteresowa-
ło, że ich Cesarz wy-
biera się do północ-
nych landów. Podróż 
potrwa 4 tygodnie. 
W Dreźnie, jak poda-
no za Wiadomościami 
Drezdeńskimi, pań-
stwowa administra-
cja kolejowa zdecydo-
wała o przedłużeniu 
ważności do 45 dni 
biletów na pruskich li-
niach kolejowych. 
Z zagranicy natomiast 
na pierwszym miejscu 
znajduje się informa-
cja, że ze względu na 
zły stan zdrowia Pa-
pieża nie mógł opu-
ścić swojej siedziby. 
Jak donosi gazeta: „W 
kręgu papieża istnie-
ją poważne obawy o 
stan jego zdrowia.”
Zaraz potem, powo-
łując się na Nowoje 
Wremia gazeta pisze 
o przybyciu Kanclerza 
Grafa Bülowa do Pe-
tersburga w celu za-

warcia nowej umowy han-
dlowej pomiędzy Rosją i 
Niemcami.
Więcej uwagi poświęcono 
natomiast nowej taryfie w 
przewozach osobowych na 
terenie Prus.
A co w tym dniu zajmo-
wało naszych rodaków we 
Lwowie?
Sięgam po Gazetę Lwow-
ską z tego samego dnia. 
Otwierają ją ogłoszenia 
urzędowe o awansach, od-
znaczeniach i edyktach 
Jego Cesarskiej i Królew-
skiej Apostolskiej Mości. 
Zaraz po nich relacja z po-
siedzenia 6 sesyi VII pery-
odu Sejmu we Lwowie, a w 
niej dyskusja nad ustawą o 
hodowli bydła:
„P (Poseł) Styła krytyko-
wał obecny sposób licen-
cyowania [...].
P. ks. Stojałowski krytyko-
wał znowu projekt ustawy.
[...]
P. hr. Stadnicki polemizo-
wał z p. Styłą i bronił pro-
jektu ustawy.
P. Milan żalił się, ze sub-
wencye bywają rozdawane 
tylko obszarom dworskim, 
włościanie zaś są pomija-
ni.[...]
P. Średniawski zarzucił To-
warzystwom rolniczym, że 
kupują za drogie pieniądze 
buhaje i nie popierają za-
kupu nasion rolniczych.”
Na koniec, jak to w parla-
mentach bywa, posłowie 
przedstawili interpelacje. 
Między innymi: „w sprawie 
wyjednania dla posłów sej-
mowych biletu kolejowego 
za 100 koron rocznie” oraz 
„w sprawie przestrzegania 
odpoczynku niedzielnego 
w fabrykach”. 
A poza tym np. doniesienia 
z Petersburga o „konsekra-
cyi” ks. Szembeka na bi-
skupa płoskiego, katastro-
fa przy budowie gmachu 
szkoły realnej w Tarnopolu 
(z rusztowania spadły dwie 
robotnice), a w Kaliszko-
wie piorun wpadł do szkoły 
i poparzył żonę nauczycie-
la. Jest też o Cesarzu Wil-
helmie, który udaje się na 
Północ i tym razem zabawi 
tam dłużej, bo 6 tygodni, 
jak podaje tym razem Ga-
zeta Lwowska. 

Robert Pawłowski
▅

6.09.2020 r. na dziedzińcu romańskie-
go kościoła w Świerzawie odbył się śre-
dniowieczny jarmark.
12. - 13.09.2020 r. w Złotoryi odbyły się 
27. Międzynarodowe Mistrzostwa Pol-
ski w Płukaniu Złota.
19.09.2020 r. w sali widowiskowej ZO-
KiR-u odbyła się promocja książki „Stan 
wojenny w Złotoryi”.
19.09.2020 r. w Złotoryi miała miejsce 
akcja sprzątania skarpy wokół Osiedla 
Nad Zalewem i terenu wokół nowych 
ścieżek rowerowych w ramach „Sprzą-
tania świata 2020”.
19. - 20.09.2020 r. „Stajnia Karat” zor-
ganizowała dla mieszkańców Kopacza 
festyn „Święto Konia”.
19. - 20.09.2020 r. w Złotoryi odbył się 
„Festiwal dobrego jedzenia i picia”.
20.09.2020 r. Złotoryjski Ośrodek Kul-
tury i Rekreacji zorganizował „Złotoryj-
ski Jesienny Rodzinny Rajd Rowerowy”.
22.09.2020 r. na kortach Złotoryjskie-
go Towarzystwa Tenisowego odby-
ła się uroczysta część obchodów 30. 
rocznicy powstania ZTT oraz zakończył 
się Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny 
Skrzatów (do 12 lat) w ramach 10. edy-
cji Memoriału Jerzego Szmajdzińskie-
go pod patronatem Małgorzaty Seku-
ły-Szmajdzińskiej.
23.09.2020 r. na stadionie miejskim od-
był się miting lekkoatletyczny „Złota je-
sień 2020 Złotoryja”.
24.09.2020 r. w Muzeum Złota otwarto 
wystawę modeli - część dorobku złoto-
ryjskich modelarzy.
25.09.2020 r. Sudecka Zagroda Eduka-
cyjna obchodziła 5-lecie istnienia, uro-
czystościom towarzyszyło otwarcie wy-
stawy zdjęć przedstawiających historię 
„Partnerstwa Kaczawskiego”.
28.09.2020 r. Urząd Miejski w Złotoryi 
zorganizował dla mieszkańców warszta-
ty dotyczące strategii rozwoju naszego 
miasta 2020-2030, które poprowadził 
dr Marek Obrębalski.
30.09.2020 r. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Złotoryi zorganizowała We-
binarium „Tworzenie filmów na potrze-
by Internetu: YouTube, Facebook, Insta-
gram” prowadzone przez Dawida Rycą-
bla.
1.10.2020 r. Miejska Biblioteka Publicz-
na w Złotoryi zorganizowała spotkanie 
autorskie online z Robertem Macią-
giem.
2.10.2020 r. Złotoryjski Ośrodek Kul-
tury i Rekreacji zorganizował V Jubile-
uszowy Dolnośląski Festiwal Filmowy 
„Złoty Samorodek 2020”.
4.10.2020 r. Złotoryjski Ośrodek Kultu-

ry i Rekreacji zorganizował na złotoryj-
skim Rynku koncert „Słynne tanga i wal-
ce” zespołu „Klasssik Modern” z Jele-
niej Góry.
6.10.2020 r. Miejska Biblioteka Publicz-
na w Złotoryi zorganizowała spotka-
nie autorskie online z Dariuszem Suską 
„Długie jest tylko dzieciństwo”.
7.10.2020 r. Miejska Biblioteka Publicz-
na w Złotoryi zorganizowała Webina-
rium „Gra terenowa i questing biblio-
teczny – jak stworzyć go w atrakcyjnej 
formie?” prowadzone przez Karola Ba-
ranowskiego.
9.10.2020 r. Miejska Biblioteka Publicz-
na w Złotoryi zorganizowała spotkanie 
autorskie online z Andrzejem Wojcie-
chowskim pn. „Pozwólcie, że coś wam 
opowiem”.
9.10.2020 r. Polskie Stowarzyszenie 
Nordic Walking zorganizowało nowy 
cykl bezpłatnych zajęć w terenie, w ra-
mach projektu pn. „60 Orlików na na-
stępne stulecie Niepodległości – ślada-
mi Żołnierzy Niezłomnych”. Skorzystać z 
nich można w Złotoryi i Wilkowie.
10.10.2020 r. na złotoryjskim stadionie 
odbyły się III Mistrzostwa Dolnego Ślą-
ska Dzieci U12 i U14.
13.10.2020 r. TMZZ zorganizował spo-
tkanie przy grobach powstańców war-
szawskich.
14.10.2020 r. w Urzędzie Miejskim w 
Złotoryi burmistrz Robert Pawłowski 
wręczył wyróżnienia kilku nauczycie-
lom z podległych ratuszowi jednostek 
oświatowych.
22.10.2020 r. we Wrocławiu odbyły się 
III Otwarte Mistrzostwa Polski Federacji 
WPC w wyciskaniu sztangi leżąc RAW, z 
których złote medale przywieźli miesz-
kańcy naszego miasta Andrzej Kocyła i 
Paweł Nowak.
27.10.2020 r. w Złotoryi odbył się „Czar-
ny spacer” przeciwko zaostrzeniu w Pol-
sce prawa aborcyjnego.
29.10.2020 r. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Złotoryi zorganizowała spo-
tkanie autorskie online z Agnieszką 
Olejnik „Wszystkie smaki życia”.
29.10.2020 r. zakończyła się realizacja 
zadania „Usunięcie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest na tere-
nie gminy Złotoryi”.
30.10.2020 r. rząd postanowił, że w 
ramach walki z epidemią koronawi-
rusa, przez 3 dni, od 31.10.2020 do 
02.11.2020 r. cmentarze w całej Polsce 
pozostaną zamknięte. 
2.11.2020 r. kierowcy parkujący w cen-
trum Złotoryi będą mogli wybrać, w 
której aplikacji chcą zapłacić za miejsce 

postojowe. Miasto podpisało umowę z 
drugą firmą obsługującą płatności mo-
bilne – Pango.
2.11.2020 r. Centrum Kultury Spor-
tu i Turystyki w Świerzawie umieściło 
na Youtube film z amatorskim spekta-
klem teatralnym pt. „Dziady”, w którym 
udział wzięli mieszkańcy gminy Świerza-
wy.
2.11.2020 r. złotoryjanie przeciwni za-
ostrzeniu prawa antyaborcyjnego po-
nownie wyszli na ulice miasta.
9.11.2020 r. Złotoryjski Ośrodek Kultu-
ry i Rekreacji zawiesił wszystkie formy 
działalności w swoich pomieszczeniach 
i jednostkach podległych. To efekt kolej-
nych obostrzeń, które rząd wprowadził 
w związku z epidemią koronawirusa.
11.11.2020 r. z okazji 102. rocznicy od-
zyskania niepodległości, w Złotoryi, po 
mszy świętej w kościele pw. NNMP od-
było się złożenie kwiatów pod Pomni-
kiem Niepodległości.
11.11.2020 r. z okazji 102. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Złotoryjski 
Ośrodek Kultury i Rekreacji przedsta-
wił film, w którym aktorzy Teatru Trzech 
Pokoleń ZOKiR wystąpili na scenie w 
patriotycznym repertuarze oraz drugi 
film, w którym złotoryjanie opowiada-
ją o tym, czym jest dla nich patriotyzm.
12.11.2020 r. w Świerzawie na tere-
nie byłego kortu tenisowego przy świe-
rzawskim stadionie wybudowano sys-
tem urządzeń do treningu ulicznego, 
czyli tzw. street workout park.
13.11.2020 r. rondo na pl. Władysława 
Stanisława Reymonta – pierwsze tego 
typu skrzyżowanie w Złotoryi, zostało 
oddane do użytku.
13.11.2020 r. Złotoryja przyłączyła się 
do akcji pomocy hodowcom i sprze-
dawcom chryzantem. Urząd Miejski w 
Złotoryi zadeklarował w ARiMR chęć 
wykorzystania chryzantem. Trafiło do 
nas 330 doniczek, które pracownicy 
magistratu i RPK rozstawili w reprezen-
tacyjnych miejscach miasta.
16.11.2020 r. wg stanu na niedzielę 15 
listopada, w powiecie złotoryjskim wy-
stępuje 214 aktywnych przypadków za-
chorowania na COVID-19. Wśród zaka-
żonych 163 osoby przebywają w izolacji 
w domach, 48 jest hospitalizowanych, 
a 3 osoby znajdują się w izolatoriach. 
Kwarantanną objęto łącznie 421 osób.
18.11.2020 r. Nagrodę Ministra Spra-
wiedliwości otrzymało dwóch pedago-
gów z powiatu złotoryjskiego: Piotr Ko-
cyła i Krzysztof Panek.

Opracował Jarosław Jańta
▅

Nietypowa lektura przy porannej kawie? Przed-
stawiamy Państwu niemiecką gazetę ☻ Goldber-
ger Stadtblatt, która pochodzi sprzed 119 lat! 
Uwieczniony na zdjęciu egzemplarz, został wy-
dany w czwartek 4 lipca 1901 roku. W gazecie 
można było przeczytać́ wiadomości z życia mia-
sta oraz najważniejsze informacje z kraju. Wy-
dawana była trzy razy w tygodniu: we wtorek, 
czwartek i sobotę ☻. Samo wydawnictwo mie-
ściło się w Złotoryi na dolnym rynku pod nr 173. 
Gazetę kolportowano na terenie całego powiatu 
złotoryjsko–chojnowskiego.

Przemysław Markiewicz
▅

Poszukujemy pamią-
tek, związanych ze zło-
toryjskim Klubem Spor-
towym „Stal”. Jak wyni-
ka z prezentowanej kar-
ty wolnego wstępu, w 
1956 r. wchodził w skład 
Zrzeszenia Sportowego 
„Górnik”.

Andrzej Piekut
Roman Gorzkowski

▅

Klub 
Sportowy 
„Stal”

4 VII 1901

Kącik 
poszukiwań
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Dopiero co obchodziliśmy 
102. rocznicę odzyskania 

niepodległości - święto z zało-
żenia radosne. Niestety, z wielu 
powodów tej radości 11 listopa-
da nie było po nas widać. 
Nie tylko dlatego, że z racji 
ograniczeń pandemicznych za-
niechano wielu imprez towarzy-
szących temu świętu, ale rów-
nież dlatego, że my tak w ogó-
le nie umiemy świętować rocz-
nic narodowych. Mam wraże-
nie, że nikt nas tego nie na-
uczył. Akademie ku czci, na-
bożeństwa, składanie kwiatów 
pod pomnikami – to taki stan-
dard, bezpieczny rytuał, na jaki 
nas stać. Wiele z tych gestów 
narodowych wyssaliśmy z mle-
kiem matki, ugruntowaliśmy w 
szkołach, a teraz przekazujemy 
młodszym pokoleniom. Czy jed-
nak tego chcą młodzi? Czy tak 
chcą świętować radosne chwi-
le? Czy alternatywą dla nich 
mają być marsze narodowców, 
po których dopiero powoli opa-
da bitewny kurz?
Warto zastanowić się, co o 
świętowaniu rocznic sądzi mło-
dzież, której malkontenci nie-
słusznie zarzucają brak patrio-
tyzmu i zaangażowania w spra-

środowiska, zamiast tego otrzy-
mujemy płytką rozmowę, z któ-
rej nic nie wynika. Najważniej-
szą kwestią, której mi brakuje, 
jest brak jedności i zrozumienia, 
który moooże mógłby spowodo-
wać, że takie święta nie byłyby 
obchodzone w tak prymitywny 
i żenujący sposób i nie byłyby 
okazją do tego, aby się jeszcze 
bardziej rozbić, oczywiście nie 
twierdzę, że wszyscy tacy są, 
piszę to, co widzę i czuję.
Nie tylko Maciek podkreśla nie-
stosowność i brutalność ob-
chodów Święta Niepodległości, 
szczególnie w dużych miastach. 
O podobną refleksję pokusił się 
kolejny z młodych ludzi, właśnie 
wkraczających w dorosłość.
W Polsce od dłuższego czasu 
występuje poważny problem, 
jeśli chodzi o celebrowanie 
świat narodowych. Jak wiemy, 
święta narodowe powinny być 
radosne, a ich celebrowanie po-
winno być czymś co łączy Pola-
ków. Niestety, podczas różnych 
uroczystości dochodzi do wie-
lu incydentów, które nie mają 
nic wspólnego z patriotyzmem. 
Często w uroczystościach biorą 
udział osoby ze środowisk rady-
kalnych, którzy podszywają swe 
działania pod rzekomy patrio-
tyzm. Środowiska te wykorzy-
stują święta narodowe do po-
kazania swoich przekonań po-
litycznych, nierzadko w bardzo 
prymitywny sposób. Incydenty 
takie są bardzo nagłaśnianie w 
mediach, a co za tym idzie mar-
sze, które mają na celu święto-
wanie m.in niepodległości, oby-
watelom kojarzą się właśnie z 
tymi incydentami. Przez to lu-
dzie bardzo często nie chcą ce-
lebrować świat narodowych, 
gdyż boją się, że zostaną przez 
innych ludzi skojarzeni właśnie 
z tymi incydentami i radykalny-
mi środowiskami. Konsekwen-
cją tego jest to, że u większości 
Polaków chęć  celebracji świat 
narodowych po prostu zanika, 
a ludzie nie chcą się identyfiko-
wać ze świętowaniem jakiekol-
wiek święta narodowego. Uwa-
żam, że jest jeszcze szansa na-
prawy tej sytuacji. Wystarczyło-
by, żeby za organizację obcho-
dów świąt narodowych wzię-
ło odpowiedzialność państwo, a 
nie organizacje. Jednakże pań-
stwo musiałoby wówczas nie 

wy społeczne.
Co roku każde święto narodo-
we obchodzę z wielką przy-
jemnością. Biorę udział w mar-
szach, uczestniczę w apelach 
szkolnych na cześć narodowych 
świąt, które powodują wspo-
mnienie naszych polskich bo-
haterów walczących o naszą 
ojczyznę. Koncerty i festiwale 
pieśni patriotycznych też nada-
ją  radosny klimat tychże świąt. 
Każda taka inicjatywa z mo-
jej strony daje mi poczucie, że 
spełniam obowiązek obywatela. 
Wydaje mi się, że każde przed-
sięwzięcia, w których brałam 
udział, są bardzo wyjątkowe i 
powodują, że pamiętam o tych, 
co odeszli i walczyli całym swo-
im sercem. Teraz w czasie pan-
demii brakuje mi tych wszyst-
kich wydarzeń, które kształtu-
ją moją postawę, ale miejmy 
nadzieję, że w przyszłym roku 
wróci wszystko do normy. (Oli-
wia Maciejewska)
Mam wrażenie że wszystkie ob-
chody takich świąt przypomina-
ją bardziej rytuały. Co roku w 
ten sam dzień o tej samej go-
dzinie są wykonywane dokład-
nie te same czynności w tym 
samym miejscu. Dlatego też 

dopuszczać do sytuacji, w któ-
rych to obchody święta narodo-
wego przeobrażają się w mani-
festacje polityczne różnych śro-
dowisk. (Jakub Kocyła)
Święta, które powinniśmy 
obchodzić radośnie takie jak 11 
listopada, niestety celebrujemy 
nie tak, jak wypada. W ten dzień 
powinniśmy się zjednoczyć i 
pamiętać o tym, co wtedy się 
wydarzyło, ale zamiast tego 
skupiamy się na przyziemnych 
wartościach i na polityce. Marsz 
niepodległości jest super wyda-
rzeniem, jednak ostatni incy-
dent rzucenia racy w mieszka-
nie wskazuje na to, że nie każ-
dy powinien brać w tym udział. 
(Nina)
Moim zdaniem, my Polacy 
mamy problem z obchodzeniem 
świąt narodowych. O ile jesz-
cze w maju, kiedy wypada dłu-
gi weekend i są często jakieś fe-
styny czy koncerty, jest całkiem 
przyjemnie, to niestety 11 listo-
pada wypada bardzo źle. Za-
miast ożywić to święto, cieszyć 
się z chyba najważniejszego, co 
udało się osiągnąć nam jako na-
rodowi, to wykorzystujemy ten 
czas do rozdrapywania dawnych 
ran, wielkich sporów i, nieste-
ty, strasznie nudnych akademii, 
które może starsze osoby jesz-
cze interesują, o tyle dla mło-
dzieży są nie do zniesienia. Ale 
może to też dlatego, że jako na-
ród mamy tendencje do stania 
w miejscu i patrzenia w prze-
szłość, zamiast pójścia do przo-
du. (Dobrusia Podwika)
Fajnie by było gdyby świę-
to niepodległości u nas w kraju 
było obchodzone tak jak Świę-
to Dziękczynienia w USA. Tam 
jest to radosne święto, całe ro-
dziny się spotykają, wszyscy ra-
zem idą szczęśliwi w marszach 
z flagami. Jak słucham mojej 
kuzynki ze Stanów, to jest mi 
bardzo przykro, że u nas w na-
szym kraju tak nie jest. Mam 
nadzieję, że jak będziemy mie-
li już swoje rodziny, to nasta-
nie czas taki, że wszyscy razem 
pójdziemy, nie bojąc się o bli-
skich, o to, że będziemy w nie-
bezpieczeństwie. Kibole i naro-
dowcy to nie są prawdziwi pa-
trioci.
Chciałabym żeby Polska sta-
ła się domem dla wszystkich. Z 
wielkim smutkiem oglądam re-

ciężko mi obchodzić takie świę-
to, bo mam wrażenie, że to jest 
dla ludzi zwykła coroczna ru-
tyna, którą rano trzeba odbyć, 
żeby po południu mieć spokój. 
Nawet apele w podstawówce 
(bo z liceum jeszcze nie mam 
porównania) wyglądały dokład-
nie tak samo, może z wyjątkiem 
części dekoracji, o których za-
pomniano, kiedy wyciągano je 
z szafy. Dlatego też każdy co 
roku traktował je dokładnie tak 
samo - przyjść, postać i wrócić 
na lekcje. To wszystko sprawia, 
że często osoby w moim wie-
ku traktują to święto jako nud-
ny obowiązek, ale też po prostu 
wolny dzień (w tym roku dłu-
gi weekend i nic więcej). Pry-
watnie staram się w jakiś spo-
sób upamiętnić ten dzień, przy-
pomnieć sobie, dlaczego powi-
nien być dla Polaków taki waż-
ny. (Gosia Sałamaj)
My, jako cała społeczność, 
mamy pamięć do dni, w któ-
rych wypadają różnego rodzaju 
święta, takich jak np. 11 listopa-
da czy 3 maja, jednakże pamięć 
to nie wszystko. Często obcho-
dzimy te rocznice w zły sposób 
i najzwyczajniej w świecie ob-
rażający wartości, które próbu-
jemy czcić w te dni. Obrazem 
takiego wydarzenia są marsze 
niepodległości, mimo że ich po-
mysł jest bardzo dobry, ale re-
alizacja jest już całkiem fatalna. 
Widać to na przykład po ostat-
nich wydarzeniach, kiedy zosta-
ły rzucone race które trafiały do 
czyjegoś mieszkania. Niestety, 
Polacy to zawistni usposobie-
niem ludzie i każdy próbuje zro-
bić na złość drugiemu i nawet 
podczas tak ważnych wydarzeń 
nie potrafimy się zjednoczyć. 
(Kacper Nowak)
Podobnie smutny obraz nasze-
go społeczeństwa na podsta-
wie ostatnich wydarzeń widać w 
wypowiedzi Maćka:
Społeczeństwo staje się coraz 
bardziej podzielone na lewych i 
prawych, a nikt nie skupia się 
na tym, żeby dążyć do porozu-
mienia między sobą i chociaż-
by cieszyć się takimi świętami 
jak 11 listopada. W zamian za 
to jeszcze bardziej się dzielimy 
na lewo i prawo. Podstawowym 
problemem wydaje się brak 
umiejętności prowadzenia roz-
mowy z człowiekiem z innego 

lacje ze stolicy z marszów. Dla-
czego marsze niepodległości nie 
mogą wyglądać tak jak „space-
ry”? (Maja Maliszewska).
Według mnie święta narodowe 
powinny być uważane i kojarzo-
ne z czymś pozytywnym, czymś 
z czego powinniśmy być dum-
ni. Wydarzenia z 11 listopada 
nie dają jednak powodu do od-
czuwania dumy z tego w jakim 
kraju żyjemy. Media ciągle uka-
zują strajki kobiet jako zło ko-
nieczne, coś brutalnego i mija-
jącego się z prawem moralnym. 
W ostateczności to nasi zdawa-
łoby się patrioci pokazali praw-
dziwą definicję tych słów. Już 
po zeszłorocznych zamieszkach 
na marszach równości zaczę-
łam uświadamiać sobie, że w 
tym kraju nie można być jedno-
cześnie dumnym patriotą, po-
siadać własne poglądy, kochać 
kogo kochamy, a także walczyć 
o swoje prawa, które z każdą 
kolejną ustawą są coraz bar-
dziej ograniczane. Rozważa-
jąc, czy Polacy potrafią obcho-
dzić święta narodowe dochodzę 
do wniosku, że w pewnym sen-
sie tak jest. Wielu rodaków zro-
biło to, co powinno, czyli pozo-
stało w domach, wywiesiło flagę 
i może obejrzało jakiś program 
poświęcony odzyskaniu niepod-
ległości. Według mnie to, tak-
że przejawy patriotyzmu. Oso-
by w bluzach z symbolami na-
rodowymi, klnący na ulicach, 
niszcząc przy tym wszystko, co 
tylko znajdą na swojej drodze, 
to na pewno nie patrioci. Mogą 
się nazywać nawet “zbawiciela-
mi Polski”, jednak w oczach in-
nych jedynie sprowadzają ten 
kraj z powrotem do średnio-
wiecza. Nienawiść to nie patrio-
tyzm. Nie potrafię jednoznacz-
nie stwierdzić, czy Polacy po-
trafią obchodzić święta narodo-
we, czy nie, ponieważ nie chce 
przysłowiowo “wrzucać wszyst-
kich do jednego wora”. (Mar-
celina Matuszak)
Tyle młodzi, a od siebie dodam, 
że nastolatkowie to bystrzy lu-
dzie, obserwują nas, dorosłych 
i wyciągają wnioski, które przy-
dają nam rumieńca wstydu. W 
swej ocenie są surowi, ale to też 
powinno nas motywować do re-
fleksji. I do działania.

Iwona Pawłowska
▅
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W marcu 2020 r. rozpoczęto 
zdalne nauczanie. Wakacyj-

na przerwa, powrót we wrześniu 
i pod koniec października powtór-
ka z wiosny.  Przyszło mi uczyć 
w nietypowym czasie – w okre-
sie pandemii. W przeszłości były 
już tego typu zjawiska, mógłbym 
przypomnieć chociażby tę, która 
dotknęła Cesarstwo Bizantyjskie. 
Zwana dżumą justyniańską, po-
nieważ wybuchła w okresie pano-
wania cesarza Justyniana. Przy-
czyną epidemii mogła być dżuma 
dymienicza, która najprawdopo-
dobniej wywołała również czarną 
śmierć w XIV wieku. Zarazy nie 
ominęły również naszej Złotoryi. 
Ta najsłynniejsza miała miejsce w 
1553 r., a wśród ofiar było ponad 
2,5 tys. mieszkańców. Dżuma w 
XIX wieku, która wybuchła w Chi-
nach, następnie ogarnęła inne 
kontynenty, uznawana za jedną 
z największych pandemii, jakie 
pojawiły się na świecie. W latach 
1918-1919 - największa pande-
mia grypy w dziejach ludzkości, 
ogarnęła niemal wszystkie konty-
nenty, spowodowała śmierć oko-
ło 100 mln osób. Na żniwo współ-
czesnej zarazy przyjdzie nam 
jeszcze poczekać. Oby nie pisali 
o niej potomni,  że była najwięk-
szą pandemią w dziejach świata…
Tymczasem wrócę do swojej pra-
cy… Z wykształcenia jestem na-
uczycielem przedmiotów huma-
nistycznych. Pracuję w szko-

prowadzonych zajęć, żeby uczeń 
mógł zerknąć i skorzystać w ra-
zie, kiedy będzie potrzebował. 
Chociaż ktoś mógłby zapytać: „po 
co, skoro wszystko jest w sieci?”. 
Uwierzcie, niektórym nawet nie 
chce się i tego zrobić. Ja wierzę w 
swoich uczniów, wierzę że pilnie 
mnie słuchają, że to, co im mówię 
zostanie w ich głowach i sercach…
tak bardzo tego pragnąłbym. Zo-
baczymy, wrócimy za kilka tygo-
dni, może miesięcy i będę próbo-
wał to sprawdzić.
Piszę już trzeci raz (uwielbiam na-
rzekać ☻), że jestem tym zmę-
czony, ale zdaję sobie również 
sprawę, jak zmęczone są dzieci. 
Zamknięte w domach, większość 
zostaje zupełnie sama, kiedy ro-
dzice muszą iść do pracy. Cięż-
ko jest się zmobilizować w takich 
warunkach, to nie sprzyja i pra-
widłowemu rozwojowi i samopo-
czuciu. Ciągle słyszę, że tych naj-
młodszych dopadają stany depre-
syjne i wcale się temu nie dziwię, 
bo przecież nic, co ludzkie nie jest 
mi obce.
Kończę lekcje w szkole podsta-
wowej i otwieram Classroma w 
liceum. Tu jest zupełnie inaczej, 
ale czemu się dziwić - to już mło-
dzież, w zasadzie ludzie świadomi 
swoich wyborów. Na za zajęciach 
mam niewielkie grupy na rozsze-
rzonych przedmiotach więc fre-
kwencja jest praktycznie 100%. 
Mam też duże hybrydowe klasy 
po ponad 20 osób, ale uczniowie 
dają radę ze swoją obecnością na 
zdalnej lekcji. Są przy kompute-
rach, kiedy jestem z nimi na za-
jęciach, zgłaszają się na zada-
wane pytania, często pada „nie 
wiem”, ale to i tak nie przeszka-
dza mi, zaraz za nich dopowiem, 
cieszę się, że są tu ze mną w sie-
ci.  Ich też próbuję zmotywować 
do pracy i posyłam moc pozytyw-
nej energii, czy działa? Nie wiem, 
zapytać ich trzeba. Podobnie jak 
uczniów w podstawówce, liceali-
stów też rozumiem. Ciężko mają 
ci najstarsi – maturzyści – za kil-
ka miesięcy zdają najważniejszy 
z dotychczasowych egzaminów. 
Wszyscy nauczyciele starają się, 
jak mogą, w końcu to dla nich 
też egzamin – owoc ich kilkulet-
niej pracy. Staram się zarówno w 
szkole podstawowej,  jak i w li-
ceum, pytać ich jak się czują, czy 
mogę im jakoś pomóc. „Piszcie, 
zgłaszajcie się, pytajcie jestem 
do waszej dyspozycji” – mówię. 
Lekcje kończę około 15.  Jest 
już popołudnie. Nie wiem, co ro-
bić, czy iść na chwilę się poło-

le podstawowej i w szkole śred-
niej. W każdej z wyżej wymienio-
nych placówek uczy się inaczej i 
wymaga zupełnie innych rzeczy. 
Wspólnym mianownikiem jest to, 
że mam nauczyć kolejne poko-
lenie, zaszczepić w nich zamiło-
wanie, a może nawet i pasję do 
nauczanych przeze mnie przed-
miotów. Jednak w tych warun-
kach jest to bardzo trudne, moż-
na się przyzwyczaić, ale nie ukry-
wam, że jestem już tym zmęczo-
ny. Jedno jest pewne –zmieniłem 
profesję, zostałem nauczycielem 
on-line. Mam dwie prace, które 
wypełniają mi moje dni i tygodnie 
po brzegi. Mimo zmęczenia spra-
wiają mi niezwykle dużo radości. 
Nauczanie to moje hobby, a moje 
hobby to moja praca. Dzisiaj po-
wiem wam drodzy czytelnicy  jak 
wygląda mój powszedni dzień na 
zdalnym nauczaniu. 
Kocham wczesne wstawanie mię-
dzy 4 a 5 rano – to jest to! Czu-
ję się wtedy najbardziej kreatyw-
ny. Mój umysł jest taki świeży, 
wolny od problemów i kłopotów 
dnia poprzedniego. Dlatego też 
z każdego takiego poranka wyci-
skam, ile się da. Bardzo lubię zo-
stawiać sobie sporo czasu na to, 
aby ten poranek był tylko mój i 
dla mnie. Pierwsze, co robię, to 
łapię za telefon i sprawdzam wia-
domości. Wiem, że nie jest to 
zdrowe, ale robię to ze względu 
na to, że czasami moi uczniowie 
lub rodzicie napiszą jeszcze do 
mnie po północy i wtedy wiem, 
że mogę poświęcić nieco więcej 
czasu dla nich i spokojnie odpi-
sać. Następnie na dobry początek 
odpalam ekspres i funduję so-
bie kubek czarnego napoju, któ-
ry sprawia, że w jednej chwili ży-
cie staje się cudowne. W między-
czasie poranna toaleta i w odda-
li wiadomości…kolejne liczby za-
każonych, kolejne ofiary, kolej-
ne obostrzenia. I w tym momen-
cie ogarnia mnie strach o moich 
bliskich, przyjaciół, znajomych, w 
ogóle o ludzi. 
A tymczasem kawa jest już zim-
na, ale ja lubię delektować się 
taką (belferskie przyzwyczajenie, 
kiedy dopija się między kolejnymi 
lekcjami). Koniec, wyłączam wia-
domości, muszę przecież w spo-
koju zjeść śniadanie.  Nie potra-
fię bez niego funkcjonować i za-
wsze muszę wrzucić coś na ruszt, 
aby lepiej mi się myślało. Przed 
8 siadam do pracy. Lekcje zaczy-
nam codziennie od 8. Muszę włą-

żyć (uwielbiam takie drzemki) 
czy zjeść obiad, ale obiad trze-
ba przygotować, więc wybieram 
opcję, że pójdę zjeść do mamy 
☻. 
Wracam i teoretycznie powinie-
nem mieć wolne, jednak moje 
popołudnia składają się z pracy. 
Ona nigdy się nie kończy. Kie-
dy wydaje mi się, że skończyłem 
jedną rzecz, to zaraz przychodzi 
druga. Poza tym, zawsze mam 
górę pomysłów, które chcę wpro-
wadzić w życie. Do tego jeszcze 
praca naukowa, którą piszę już 
lata, aż wstyd się przyznać ile. W 
weekendy jest podobnie. Obiecu-
ję, że nie otworzę Librusa, a jed-
nak to robię, bo w weekend mam 
czas, żeby spokojnie sprawdzić 
prace, ćwiczenia i następnie wpi-
sać je do dziennika. Sami widzi-
cie, nie jest łatwo na zdalnym. 
Trudno jest być nauczycielem on-
line. Jesteśmy tylko ludźmi i cza-
sami brakuje mi, że ludzie nie do-
ceniają naszej pracy. Staram się, 
przykładam, nie „olewam”, a jed-
nak słyszę, jak negatywnie spo-
łeczeństwo ocenia pracę pedago-
gów. Wtedy jest mi przykro, bar-
dzo przykro. Zgrzeszyłbym, je-
śli nie powiedziałbym o tych, któ-
rzy podziwiają mnie i innych na-
uczycieli za wkład jaki wnosimy 
w edukację ich dzieci. Ludzie pi-
szą tyle dobrych i ciepłych słów, 
nie ukrywam, że wtedy cieszę się 
jak dzieciak i mógłbym skakać do 
góry, bo czuję się doceniany za 
to co robię. To kwintesencja by-
cia belfrem☻ 
Ciągle o mnie. Pora to zakończyć. 
Jak zdalne nauczanie wygląda z 
tej drugiej strony? Poprosiłem 
swoją uczennicę – Julkę z klasy 7. 
Poniżej jej wypowiedź. Sami wi-
dzicie, że nawet artykuły można 
pisać wspólnie – zdalnie ☻
Zazwyczaj wstawałam ok. 6:00-
6:20. Teraz wstaję około godzinę 
później. Idę zjeść śniadanie, bio-
rę laptop i ubieram się. 
Na e-dziennik oraz Classroom, 
gdzie mam lekcje, loguję się o 
7:50-7:55. W czasie lekcji słu-
cham, co mówi nauczyciel oraz 
robię notatki, starając się zrozu-
mieć materiał. Tutaj pojawia się 
pierwszy minus zdalnego naucza-
nia – jest ciężej zrozumieć mate-
riał przerabiany na lekcji. Można 
teraz sobie pomyśleć ,,ale z czym 
masz problem?”. Otóż z tym, że 
całkowicie inaczej się zapamiętu-
je w klasie, gdzie nie ma żadnych 
lub jest bardzo niewiele czynni-
ków rozpraszających, takich np. 
jak: ścinający się internet. Przede 

czyć laptop, który ostatnio długo 
zaczyna się otwierać. Może za po-
moc od państwa w formie bonu 
500 + kupię sobie lepszy sprzęt, 
który nie będzie zawodził mnie, 
jak ostatnio, kiedy podczas zajęć 
odmówił mi posłuszeństwa ☻
Zazwyczaj pierwsze 5 godzin lek-
cyjnych spędzam na łączach z 
uczniami z podstawówki.  Od-
górnie lekcje zostały ustalone, że 
mają trwać minimum 30 minut, 
przerwa około 25 minut i kolej-
ne zajęcia. 
Jest ciężko, jak już wyżej wspo-
mniałem, jednak zdaję sobie z 
tego sprawę, że może zawsze być 
gorzej, że inni mogą mieć go-
rzej, że przecież nie mam swoich 
własnych dzieci i nie muszę sie-
dzieć z nimi nad lekcjami i tłuma-
czyć wszystkiego jeszcze raz, bo 
dziecko nie zrozumiało nauczy-
ciela, bo akurat zwiesił się inter-
net, bo przerwało coś lekcję. Za-
tem co dalej? Dalej jest tak, że 
do 8.15-8.20 uczniowie wchodzą 
na lekcję do Classrooma, niektó-
rzy zaspali, niektórzy mieli pro-
blem z połączeniem się, inni za-
wieruszyli swoje linki na meet. 
Nim się lekcja rozkręci, to trzeba 
ją zaraz kończyć, nawet nie mam 
czasu na to, żeby spokojnie prze-
pytać uczniów. Przed sobą widzę 
tylko ciemne, puste pole ikonek z 
imionami i nazwiskami i wyłączo-
nymi mikrofonami. Kiedy nadarzy 
się okazja do rozmowy z wycho-
wankiem, to albo nie działa mu 
mikrofon, albo zajmuje się czymś 
innym niż moja lekcja, albo - bo 
tak też było - nie ma go przed 
komputerem. Dobrze, że nie jest 
to zjawisko nagminne, ale jednak 
jest.
Na początku było trochę ciężko z 
dyscypliną, ale dzieci potrafią się 
ogarnąć, trzeba je trochę zainte-
resować, zmotywować, oczywi-
ście to nie działa na wszystkich. 
No cóż, matka natura stworzyła 
nas tak, że każdy jest inny. Spo-
śród moich uczniów większość 
stara się, jak tylko może, poma-
gają im w tym ich rodzice. Są ak-
tywni, pytają, piszą. Zależy im, 
żeby się uczyć, żeby mieć kon-
takt ze mną i co najważniejsze ze 
swoimi rówieśnikami. Do każdej 
lekcji w szkole podstawowej sta-
ram się przygotować dla swoich 
uczniów prezentację, która ma 
stanowić  podstawę do danego 
tematu i co najważniejsze, mają 
gotową notatkę, którą albo prze-
piszą do swoich kajetów, albo ci 
leniwi wydrukują. Robię to, bo 
chcę, żeby był jakiś ślad prze-

wszystkim nauczyciel jest bli-
sko. W klasie wystarczy podnieść 
rękę albo podejść do biurka i na-
uczyciel wytłumaczy. Na naucza-
niu zdalnym nie bardzo jest taka 
możliwość. Główną tego przyczy-
ną jest brak czasu. Zdalne lek-
cje trwają tylko 30 minut. Trze-
ba jeszcze odliczyć ok. 5 minut 
na sprawdzenie obecności. Pozo-
staje tylko 25 minut. To niby nie 
tak mało, ale jak na omówienie 
materiału i w razie potrzeby po-
nowne wytłumaczenie go, zdecy-
dowanie za mało. Dlatego o wie-
le więcej czasu poświęcam na po-
wtarzanie materiału, co nie spra-
wia niestety, że lepiej go rozu-
miem. To nie znaczy, że zdalne 
nauczanie to same minusy. Są 
również plusy:
- nie trzeba wstawać tak wcze-
śnie
- nie trzeba się nigdzie śpieszyć
Po skończeniu lekcji jem obiad i 
w zależności od tego, czy mam 
zajęcia dodatkowe czy nie, odra-
biam lekcje. Jeśli mam zajęcia, 
lekcje odrabiam w nocy. Lepiej 
zrobić wszystko w miarę możli-
wości od razu, żeby nie mieć za-
ległości. Chyba każdy tak miał, 
że odłożył coś na ,,później” a kie-
dy nadeszło to ,,później’’ to zapo-
mniał i nie zrobił. 
Lubię szkołę i naukę w każdej for-
mie, każda z nich ma swoje plu-
sy i minusy. Zdecydowanie wolę 
nauczanie stacjonarne i chętnie 
bym na takowe wróciła, ale nie 
mam na to wpływu, więc z na-
uczaniem zdalnym trzeba się po-
godzić.
*
Na zakończenie dodam od sie-
bie, że - podobnie jak Julka - lu-
bię szkołę (nawet w takiej for-
mie) i to, co robię. Drodzy czy-
telnicy, musicie wiedzieć, że zdal-
na nauka nie oznacza przeniesie-
nia tradycyjnych lekcji na platfor-
mę internetową np. Classroom, 
ale wymusza cały szereg zmian 
organizacyjnych, na które - mu-
szę stwierdzić z przykrością - pol-
ski system edukacji nie był przy-
gotowany i nadal jest dopracowy-
wany. Wszyscy dają z siebie, ile 
mogą. Dlatego musimy być wszy-
scy dla siebie wyrozumiali i po-
magać sobie. Zawsze może być 
gorzej. Cieszmy się zdrowiem i 
cierpliwie przeczekajmy ten trud-
ny czas. 

Julia Florczak
Tomasz Szymaniak
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W momencie, kiedy oddaje-
my do druku ten numer, w na-
szym powiecie na covid zacho-
rowało około 700 osób. Niektó-
rzy przeszli chorobę łagodnie, 
skąpoobjawowo - jak mówią 
medycy, inny walczyli o każ-
dy oddech, niestety niektórych 
chorych nie dało się urato-
wać.  Mimo to ciągle słyszy się, 
że covidu nie ma, w łóżkach 
leżą statyści, a ci, co umierają, 
pewnie byli chorzy na raka. Nie 
wiem, czy te relacje kilkorga 
złotoryjan, młodszych i star-
szych kogokolwiek przekona-
ją, czy nie. Dobrze byłoby, aby 
przynajmniej skłoniły do re-
fleksji i wzmogły ostrożność.  

Dawid i Ola
Pierwsze objawy koronawirusa po-
czuliśmy w połowie październi-
ka, zasadniczo nie powiązaliśmy 
ich z COVID-19, ponieważ do koń-
ca mieliśmy nadzieję, że to zwykłe 
przeziębienie powodujące ból gar-
dła i kaszel. Po dość zabawnej sy-
tuacji w centrum handlowym by-
liśmy już praktycznie przekona-
ni, że mamy tę chorobę, ponie-
waż pani ekspedientka dała nam 
powąchać perfumy o bardzo moc-
nym zapachu, którego w ogóle nie 
mogliśmy poczuć. Utrata węchu i 
smaku była już dość niepokojąca, 
byliśmy wręcz pewni, ze to koro-
nawirus, co też wykazały testy. W 
czasie przebiegu choroby nie mie-
liśmy bardzo poważnych objawów, 
za wyjątkiem dość mocnych dusz-
ności, które szybko się skończyły i 
gorączki dochodzącej do 38 stop-
ni. Na szczęście zwykłe tabletki 
antywirusowe i inhalacje pomogły 
nam pokonać tego wirusa.
Paradoksalnie najbardziej uciążli-
wa nie była sama choroba, ale ra-
czej procedury, z którymi najbar-
dziej się zmagaliśmy. Dwukrotnie 
próbowaliśmy zrobić test na obec-
ność wirusa w punkcie drive thru 
stacji sanitarno-epidemicznej, jed-
nak za pierwszym kolejka była tak 
ogromna, że nie zdołaliśmy wyko-
nać tego testu. Na miejscu pra-
cownik kontrolujący ruch przed 
namiotem, gdzie pobiera się wy-
mazy, poinformował nas, że w ko-

rowanie na test, to na pewno po-
zwoliło nam zachować dobry stan 
zdrowia.

Andrzej
Pierwsze objawy zauważyłem u 
siebie w piątek 23 październi-
ka. Gdy tylko przyszedłem z pra-
cy zmierzyłem temperaturę. Oko-
ło 38, niby niewiele, ale zaraz po-
tem przyszła fala dreszczy. Pierw-
sza z wielu. 
Przez weekend objawy 
narastały. Każdej nocy 
wylewałem z siebie litry 
potu. W niedzielę uświa-
domiłem sobie, że nie 
czuję smaku i zapachu. 
Surowa cebula smakuje 
jak styropian. 
W poniedziałek nie poszedłem do 
pracy zgodnie z zaleceniem praco-
dawcy. Rozpoczęła się moja batalia 
z czymś, co potocznie nazywamy 
Rzeczpospolitą Polską. Mając już 
blisko 40 stopni gorączki, do przy-
chodni dodzwoniłem się za 123. ra-
zem. Zostałem wysłuchany i zare-
jestrowany na teleporadę we wto-
rek od 13:30 do 18:00. Lekarz za-
dzwonił we wtorek i po wysłucha-
niu mnie, zadecydował o skierowa-
niu na test. Szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności udało mi się wykonać 
wymaz w środę 28 października o 
godz. 17:20. Na moim koncie e-
pacjent umieszczona została de-
cyzja o kwarantannie do 6 listopa-
da. Dziś większość objawów ustą-
piła, choć rozrywające bóle głowy 
potrafią zepsuć dzień. Temperatura 
rozchwiana od 36,0 do 37,5 świad-
czy o tym, że coś jeszcze się dzie-
je.
Mamy niedzielę  8 listopada. Wy-
niku nadal nie ma. 11 dni od wy-
mazu i 16 od pierwszych objawów. 
Nie wiem kiedy poznam wynik te-
stu, ale jeśli nawet stałoby się to 
jutro, to jakie będzie miał on dla 
mnie znaczenie? Po co mi wynik po 
ponad dwóch tygodniach? No i dal-
sze pytania. Kwarantanna skoń-
czyła mi się w piątek. Co powinie-
nem zrobić jutro rano? Pójść do 
pracy, czy zostać w domu?

Monika i Artur
Dzisiaj już mogę spokojnie opo-
wiedzieć, jak to jest być chorym 
na koronawirusa, chociaż czy spo-

lejce jest około 50 aut, a lekarze w 
godzinach swojej pracy tj. w ciągu 
około 5 godzin przyjmują jedynie 
25 aut i że raczej ciężko nam bę-
dzie dzisiaj dostać się na badanie. 
Pomimo to dobrnęliśmy do końca 
kolejki. Co okazało się najbardziej 
bulwersujące? Zawrócono nas cen-
tralnie przed namiotem, bo lekarz 
skończył już swoje godziny pracy. 
Rozumiemy oczywiście trud i rolę 
medyków w dzisiejszych czasach, 
ale jest to zachowanie co najmniej 
dziwne, jeśli wziąć pod uwagę to, 
że wszędzie podkreśla się ważność 
testowania dla zwalczenia epide-
mii. Następnego dnia wstaliśmy 
o 5 rano, by poddać się testom i 
tym razem ustawić się jako pierw-
si w kolejce. Pomimo tak wczesnej 
pory i tak wyprzedziły nas jeszcze 
dwie osoby, ale gdy o 7 rano do 
pracy przyjechał pracownik stacji, 
poinformował nas, że lekarze wy-
jątkowo zaczną pracę o godzinie 
12. Przed stacją zebrał się już dość 
duży tłum i jak można sobie wy-
obrazić, nikt nie zareagował entu-
zjastycznie, niektóre osoby mówi-
ły, że jest to już ich trzecie podej-
ście. Tylko z uwagi na zwykłą ludz-
ką życzliwość pani kierownik sta-
cji udało się sprowadzić wcześniej 
lekarzy, którzy zresztą zgodnie z 
informacją w internecie mieli ob-
sługiwać pacjentów od godziny 8 
rano, a nie tak jak dowiedzieliśmy 
się na miejscu - 4 godziny później. 
Pani kierownik opowie-
działa nam też trochę o 
pracy lekarzy epidemio-
logów, którzy z uwagi na 
znaczną ilość testów pra-
cują 20 godzin dziennie, 
siedem dni w tygodniu. 
Jak sama wskazała, ona i 
jej pracownicy laborato-
rium są teraz na „wojnie 
covidowej”. 
Trudno kwestionować te słowa, po-
nieważ w czasie, kiedy to my robi-
liśmy badania, około 20% testów 
w skali kraju okazywała się pozy-
tywna, a liczba dziennych zaka-
żeń przekraczała już grubo próg 
10 tysięcy. Na wykonaniu testu 
nie skończyły się nasze zmagania 
z koronawirusowymi procedurami. 
Od początku stawialiśmy sobie py-
tania, od kiedy zaczyna się nasza 
kwarantanna. Na stronie pacjent.
gov.pl dostaliśmy zaświadczenie o 

kojnie, to może zbyt dużo powie-
dziane, bo myślę, że strach bę-
dzie nam towarzyszył jeszcze dłu-
go. Wirus istnieje, ja i moja rodzi-
na wierzymy w niego, choć zdaje 
sobie sprawę, że są tacy, co mó-
wią, że to kłamstwo. 

Odkąd wprowadzili stan pande-
mii na świecie wiosną, moja rodzi-
na przestrzegała wszystkich ob-
ostrzeń (do sklepu w maseczce, rę-
kawiczkach, dezynfekcja, dystans i 
szafka w domu przekształcona na 
środki zapobiegawcze ), ale nieste-
ty nie udało nam się uchronić. Są 
takie sytuacje, na które nie mamy 
do końca wpływu.

Ale my wiemy na pewno, 
że nikogo nie zaraziliśmy, 
dlatego, że dostosowy-
waliśmy się do obostrzeń. 
Więc maseczki, przyłbi-
ce, zachowanie dystansu 
na pewno pomagają i nas 
chronią.
Mąż zaraził się w pracy. Nie wie-
dział, że jest chory, bo od mo-
mentu ostatniego kontaktu z oso-
bą chorą minęło 9 dni. Ten 9 dzień 
był naszym dniem - wyznaczni-
kiem, najpierw objęcie naszej ca-
łej rodziny kwarantanną przez sa-
nepid, wysłanie tego samego dnia 
nas  wszystkich na testy do Bole-
sławca. Wyniki testów już otrzy-
maliśmy tego samego dnia, 5 
sierpnia na naszym koncie pacjen-
ta, które otrzymaliśmy ze szpita-
la zakaźnego. Pierwsze objawy za-
częły się pojawiać w dniu zrobienia 
testów. Wyniki testów pokazały, że 
ja wraz z mężem mamy wynik do-
datni, a nasze córki miały ujem-
ne. Z racji tego, że istniało zagro-
żenie, że nasze córki jednak mo-
gły się zarazić jadąc z nami na te-
sty, to one też musiały pozostać z 
nami we wspólnym gospodarstwie 
domowym. Przez następne dzie-
sięć dni żyliśmy w dwóch osobnych 
pokojach, nie mogliśmy się spoty-
kać. Dobrze, że córki są dorosłe i 
nas wspierały, bo w sumie to one 
przejęły część obowiązków. 
Kiedy musieliśmy wyjść do wspól-
nej części mieszkalnej, to wycho-
dziliśmy w pełnym rynsztunku: 
maseczka na twarzy, rękawiczki na 
dłoniach i ostrzeżenie, że wycho-
dzimy z pokoju.  
Jakie mieliśmy objawy? Najpierw 
pojawił się stan podgorączkowy, 
temp. 37,6 już była bardzo odczu-
walna, ból całego ciała, inny niż 
przy grypie, kości jakby ktoś je ści-
skał i łamał, odcinało je od ciała,  

byciu w kwarantannie od dnia po-
brania próbek, jeszcze przed uzy-
skaniem wyniku, w Sanepidzie do-
staliśmy natomiast informacje, że 
oni sami nie nadążają za przepisa-
mi i nie wiedzą od kiedy zaczyna 
się moment kwarantanny, od uzy-
skania wyniku pozytywnego czy od 
dnia wykonania testu, na wszelki 
jednak wypadek zalecono nam zo-
stanie w domu, by nie narazić się 
karze, nawiasem mówiąc, dodzwo-
nienie się na linie telefoniczną Sa-
nepidu graniczy z cudem. Dzień po 
otrzymaniu wyników dostaliśmy 
telefon z Sanepidu z informacją, 
że przyznano nam dziesięciodnio-
wą izolację domową, chociaż tak 
naprawdę nasza izolacja od społe-
czeństwa trwała dwa tygodnie, nie 
wiemy na ile zgodnie z przepisami, 
bo kwarantanna od dnia pobrania 
wyniku została usankcjonowana w 
prawie dopiero parę dni temu. Nie-
stety, trzeba z całą pewnością po-
wiedzieć, że nie istnieje coś takie-
go jak przesył informacji o pacjen-
tach z jednej instytucji do drugiej 
lub ten system mocno kuleje. Nie 
wiemy też, na ile powszechna to 
praktyka, ale nikogo z nas też nie 
skontrolowano. 
Niestety to bardzo przykre, ale 
okres naszej kwarantanny przy-
padał na 1 listopada, czyli dzień 
Wszystkich Świętych, chyba pierw-
szy raz w życiu mieliśmy świado-
mość, że tego dnia nie spotkamy 
się z rodziną i nie wybierzemy na 
groby bliskich, oczywiście do cza-
su, gdy nasz pan premier nie ogło-
sił w piątek „za pięć dwunasta” za-
mknięcia cmentarzy w niedziele, 
co było na pewno bardzo cieka-
wą decyzją z epidemicznego punk-
tu widzenia, jeśli zliczyć tłumy na 
cmentarzu parę godzin po konfe-
rencji pana premiera. Na szczęście 
udało nam się wyzdrowieć z Co-
vid-19. Bardziej po ludzku uciąż-
liwy okazał się system, z którym 
musieliśmy się zetknąć, jak zresztą 
pewnie wielu innych Polaków, cza-
sem tylko doskwiera nam jeszcze 
nagła utrata i powrót węchu oraz 
zmęczenie, zapewne objawy po-
covidowe można jakoś leczyć, co 
byłoby szczególnie korzystne dla 
osób z chorobami układu oddecho-
wego, my do takich nie należymy, 
ale z uwagi na nasze bliższe do-
świadczenia z organizacją ochrony 
zdrowia w dobie pandemii, szcze-
rze wątpimy, czy ktokolwiek taką 
opiekę w Polsce dostanie. Pomimo 
wielu negatywnych opinii szcze-
rze dziękujemy naszym lekarzom z 
POZ-u za szybką diagnozę i skie-

ból pleców, najpierw kaszel wilgot-
ny, ból głowy. Następnie utracili-
śmy całkowicie smak i węch. Prak-
tycznie wszystkie do tej pory dole-
gliwości wraz z mężem przechodzi-
liśmy identycznie, ale to nie było 
takie straszne, co miało nastąpić 
potem.  Gorsze pojawiło się wraz 
z nadejściem bólu w klatce piersio-
wej - ogromne zmęczenie i osła-
bienie, każda czynność wymaga-
ła od nas ogromnej siły i wysiłku. 
Doprowadzało mnie to do płaczu z 
bezsilności i bólu. Klatkę piersiową 
jakby ktoś mi i mężowi rozrywał, 
przepona jakby miała zaraz wyjść 
z ciała. Ale potem jeszcze przy-
szło to całkiem najgorsze, bo po-
jawiły się u mnie duszności. 3 dni 
nie spałam w ogóle, męczył mnie 
ból w klatce piersiowej, szybkie i 
niepełne oddechy, spakowałam się 
do szpitala, przekazałam rodzinie 
wszystkie niezbędne sprawy. 
Byłam przyszykowana 
już na wszystko. Do tego 
dochodził jeszcze duży 
strach, który towarzyszył 
nam cały czas i w zasa-
dzie żyje razem z nami do 
tej pory. Przecież korona-
wirus to coś nowego i nie 
tylko dla nas pacjentów, 
ale i dla lekarzy. 
Po 10 dniach przebywania w izola-
cji z nami, córki otrzymały pozy-
tywny wynik, mimo wszystkich ob-
ostrzeń, jakie utrzymywaliśmy w 
domu, pewnie zaraziły się w dniu 
wykonywania testów od nas, a 
może jednak później? Nie wiemy. 
Znowu pojawił się strach o dzieci, 
o dziwo córki przeszły bardzo ła-
godnie wirusa bez znaczących ob-
jawów poza zmęczeniem. W końcu 
już mogliśmy razem przebywać w 
jednym pomieszczeniu i czas izo-
lacji już nam się tak nie dłużył, a 
przede wszystkim mogliśmy być 
już wszyscy razem ponownie i się 
wspierać.
Potem po 4 tygodniach od zara-
żenia przyszedł czas na ponowne 
kontrolne testy: mąż i córki otrzy-
mały wynik ujemny, ja dalej pozy-
tywny, znowu strach, płacz, dla-
czego u mnie tak długo, czy przez 
to, że ja mam inne choroby współ-
istniejące, anemię, cukrzycę? Pod-
czas choroby miałam wysokie tęt-
no, cukier nieumiarkowany, który 
na wysokich poziomach długo się 
utrzymywał, a zbić go było trud-
no, mało ruchu, stres, choroba, 
wszystko to miało znaczenie. 
Dobrze, że przez cały ten czas 
miałam przy sobie córki i męża, ☛
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który mimo swojej choroby był 
dla mnie ogromnym wsparciem 
i siłą. Powoli zaczęłam czuć się 
lepiej, ponowne testy po mie-
siącu przebywania w izolacji dla 
całej rodziny: mąż, córki dru-
gie testy kontrolne ujemne, a ja 
dalej pozytywne. Znowu strach, 
płacz, złość, dlaczego JA. Ro-
dzinka została zwolniona z izo-
lacji, a ja dalej pozostałam pod 
kontrolą szpitala zakaźnego. 
Nagle po przebywaniu już pół-
tora miesiąca w izolacji zosta-
łam z niej zwolniona ustawą, 
która weszła w życie po 2 wrze-
śnia, już bez kontrolnego testu. 
Podczas całej izolacji miałam je-
den cel, że jak tylko wyzdrowie-
je, to udam się do lekarza, aby  
mnie przebadał.
Lekarz mnie nie przy-
jął, powiedział wprost, 
że nie chce przeze 
mnie wylądować na 
kwarantannie, czy izo-
lacji, bo nie mam wyni-
ku ujemnego po skoń-
czonej izolacji (wyko-
nanie testu mnie już 
nie obowiązywało we-
dle nowych przepi-
sów). 
Moje plany, cele na to żeby 
sprawdzić, czy jestem faktycz-
nie już zdrowa, legły w gruzach, 
byłam bardzo rozżalona, a na 
dodatek słaba, każde wyjście z 
domu to było dla mnie jak ma-
raton. Wstyd się przyznać, ale 
moje pierwsze spacery, to były 
tylko wyjścia koło domu, bo da-
lej nie mogłam. Ale nie podda-
łam się. Na moją prośbę otrzy-
małam bez żadnego problemu 
z sanepidu zaświadczenie po-
twierdzające o terminie, w ja-
kim przebywałam na izolacji i 
kiedy zostałam z niej zwolniona, 
aby mi pomóc dostać się do le-
karza. Nie od razu się udało. Aż 
w końcu zadzwoniłam na tele-
poradę i poczułam ulgę tym, że 
przeprowadzona rozmowa z pa-
nią doktor przywróciła mi wiarę 
w lekarzy. Otrzymałam skiero-
wanie na badania oraz zostałam 
poinformowana o następnej wi-
zycie już stacjonarnej z prze-
prowadzeniem badania. RTG 
klatki piersiowej nie wyszło do-
brze, po zbadaniu mnie na wi-
zycie stacjonarnej i wyklucze-
niu zapalenia płuc przez panią 

W czasach koronowirusa niko-
go już nie dziwi, że szef nas 

kieruje na pracę zdalną. Czasami 
z dnia na dzień zapada taka decy-
zja i wielu z nas przyjmuje ją ze 
zrozumieniem lub nawet z ulgą.
Są jednak takie profesje, któ-
re zdalnie pracować nie mogą. I 
wcale tu nie chodzi o lekarzy, bo 
okazało się, że nawet oni - ci w 
przychodniach, przyjmują on-li-
ne. 
Chodzi tu raczej  ludzi, dzięki któ-
rym nasze życie może toczyć się 
w miarę normalnym rytmem, 
czyli o sprzedawców. Wydaje się, 
że to oni w tej wojnie z covidem 
są nie do pokonania.  I oby tak 
było jak najdłużej. 
O tym, jak wygląda sklepowa rze-
czywistość, mówi pracownica jed-
nego ze złotoryjskich marketów.
Co się zmieniło w Waszej pra-
cy w czasie pandemii?
Wszystkie jesteśmy przemęczo-
ne, borykamy się z brakami ka-
drowymi. Jedne na kwarantan-
nie, inne na L-4. Reszta wystra-
szona. Praca w markecie ogólnie 
jest bardzo męcząca , typowo fi-
zyczna.  Ale za to zazwyczaj wy-
chodziło się stamtąd i zapomniało 
o pracy, taki psychiczny luz. Czło-
wiek robi swoje i wraca do dom-
ku, do dzieci. Teraz to się zmie-
niło o 180 stopni. Może dlatego, 
że podejście ludzi do nas też się 
mocno zmieniło. 
W jaki sposób?
Są nerwowi, roszczeniowi, „zo-
stawiają w domu kulturę”, zapo-
minają słów: „dziękuję” i „prze-
praszam”,  robią straszny ba-
łagan, niczym się nie przejmu-
ją, zupełny brak hamulców. Ni-
gdy tak nie było. Nigdy. Wiem, 
że czas trudny, dużo rozumiem, 
wszystko wybaczam. 
Przez market przechodzą 

doktor z Łodzi otrzymałam skie-
rowanie do poradni pulmonolo-
gicznej na konsultacje zmian 
płucnych po covidzie. 
24 września to był najszczęśliw-
szy dzień mojego życia, przy-
szedł wynik – ujemny. Płaka-
łam, ale teraz ze szczęścia. Wie-
działam już, że co by nie było, 
będę szła do przodu, nie pod-
dam się. 
Do tej pory odczuwam zmęcze-
nie, kaszel, wydolność płuc nie 
jest już taka sama. Próbuję ro-
bić ćwiczenia oddechowe, sta-
ram się myśleć pozytywnie, ale 
to się nie zawsze udaje.
Strach, zawsze pozostanie w 
nas, bo to co przeszliśmy w 
trakcie choroby jaką jest covid 
nie życzę nikomu. 
Wiadomo nie każdy 
przechodzi chorobę w 
taki sam sposób, każdy 
z nas jest inny, ale cho-
roba nie wybiera i jest 
i może każdego z nas 
spotkać. 
Najgorsze w tym wszystkim jest 
to, że nikt nie daje 100% pew-
ności, że drugi raz się nie za-
choruje. I co wtedy, pozosta-
ją pytania: czy taka osoba co 
przeszła to ciężko, jeszcze raz 
tak przejdzie, czy lżej, czy jesz-
cze inaczej, co dalej, jakie spu-
stoszenie w naszym organizmie 
ona pozostawia? 
Dziękuję mojej rodzinie, która 
przez cały czas nas wspierała, 
robiła zakupy, znajomi byli dla 
nas wsparciem. Instytucje na-
sze złotoryjskie dbały o każdy 
szczegół: odpowiednia proce-
dura odbierania śmieci, telefo-
ny z MOPS, sanepidu, czy po-
trzeba pomocy, porady psycho-
loga, życzliwa kontrola Policji, a 
przede wszystkim miłe słowa, 
które otrzymywaliśmy każde-
go dnia podczas rozmów telefo-
nicznych, czy kontroli. 

Agnieszka
Nigdy wcześniej tak się nie ba-
łam. Początkowo wystąpiły u 
mnie bardzo nietypowe obja-
wy. Miałam opuchniętą twarz z 
czerwoną wysypką. Pomyśla-
łam, że wystąpiła u mnie jakaś 
reakcja alergiczna, ale z godzi-
ny na godzinę traciłam siły. Za-

dziennie set-
ki klientów. Nie 
boją się Panie 
zakażenia?
Czy boimy się za-
każenia? Chyba 
coraz mniej, bo 
pracować musi-
my, a nasze zdro-
wie zależne jest 
od klientów, tego, 
czy noszą ma-
seczki, czy pła-
cą kartą , czy pie-

czywo nakładają w rękawiczkach 
i czy zachowują odległość.  Mam 
wrażenie, że na wiosnę byli bar-
dziej uważni, teraz wszystko spo-
wszedniało. Ludzie uznali choro-
bę za oczywistą i albo się jej nie 
boją,  albo uznali, że czego by nie 
zrobili, to ich nie ominie.
Egzekwują Panie obowią-
zek noszenia maseczek przez 
klientów?
Staramy się, ale gdy zwracamy 
klientom uwagę, potrafią być bar-
dzo nieprzyjemni, dlatego więk-
szość z nas dala sobie spokój,  
uznając to za niepotrzebny i nie-
skuteczny stres. 
Jak firma gwarantuje swoim 
pracownikom poczucie bez-
pieczeństwa?
Robią, co mogą, nie przedłuży-
li nam akurat czasu pracy, mamy 
zapas środków dezynfekujących, 
dostajemy rękawiczki, maseczki, 

częłam się mocno pocić, dosta-
łam dreszcze i wysoką tempe-
raturę. Przy najmniejszym wy-
siłku robiło mi się ciemno przed 
oczami. Leciałam bezwładnie z 
nóg.
Wszystkie codzien-
ne czynności były dla 
mnie problemem. Nie 
mogłam podnieść się z 
łóżka. Spałam. To były 
trzy dni. Najdłuższe 
trzy dni w moim życiu. 
W nocy paliłam świa-
tło, bo bałam się ciem-
ności..
Czwarty dzień był dobry. Za-
częłam powoli wstawać z łóżka 
i  miałam nadzieję, że to już się 
skończyło. Byłam bardzo słaba, 
ale minęły wcześniejsze obja-
wy.
Dzień piąty przyniósł utra-
tę smaku i węchu. Początko-
wo nie wierzyłam sama sobie, 
ale to była prawda. Nic nie czu-
łam. Dopiero wtedy uświadomi-
łam sobie, że jestem zakażona. 
W sobotni poranek zadzwoni-
łam do Sanepidu. Objęto mnie z 
mężem kwarantanną. Zrobiłam 
test - wynik pozytywny.
W niedzielę znów wróciły wcze-
śniejsze dolegliwości. Bałam 
się, co dalej, czy moje płuca 
dadzą radę? Kolejny tydzień był 
ciężki. Gorączka na przemian 
pojawiała się  i ustępowała. Po 
14 dniach wszystko ustało. Po-
wróciły zmysły węchu i smaku. 
Przyszedł apetyt na życie. 
Co jest najgorsze w tej 
chorobie ?
Że przebiega nieprze-
widywalnie, że bo-
isz się o swoich bli-
skich, o siebie, że stan 
twojego ciała  zmienia 
się z minuty na minu-
tę. Po chorobie zosta-
ło mi jeszcze zmęcze-
nie i lęk. Strach, żeby 
już nie trzeba było 
przechodzić tej wal-
ki, a najważniejsze to 
strach przed samotno-
ścią. 

Relacje zebrała 
Iwona Pawłowska

▅

☛ przyłbice, stworzono podział na 
niestykajace się ze sobą zespo-
ły. Nawet szatnie i toalety mamy 
osobne. Mamy też obowiązek 
zgłaszania wszystkiego, co może 
niepokoić, zainstalowano nam 
termometr przy wejściu,  mamy 
ciągłe kontrole . Czy to nam daje 
poczucie bezpieczeństwa? Nie-
wielkie. . Ale mamy pracę. Nie-
którzy nie mają tego szczęścia.
Zauważyła Pani, że teraz lu-
dzie kupują więcej?
Tak, ludzie kupują więcej i na 
zapas, można wyczuć,  że ktoś 
przygotowuje się  np. do kwaran-
tanny.
Pani praca to nieustanny kon-
takt z drugim człowiekiem. 
Czy w obecnej sytuacji można 
jeszcze czerpać radość z tych 
relacji?
Mimo wszystko lubię swoją pra-
cę. Mam wspaniałe koleżanki. 
Wszystkie staramy się nie dać się 
sprowokować, być życzliwe, po-
mocne i uśmiechnięte. I mamy 
nadzieję, że wszystko kiedyś wró-
ci do normy, bo przecież ciągle je-
steśmy tymi samymi ludźmi. Po-
winniśmy zachować wszystko to, 
co w nas najlepsze, choć wiado-
mo, że w trudnych czasach z lu-
dzi wychodzi wszystko to, co naj-
gorsze. Myślę też, że nie sam co-
vid ma na to wpływ, także to, co 
dzieje się w kraju. Ale to już inna 
nie - bajka...

rozmawiała 
Iwona Pawłowska

▅

Podziękowanie
Dziękujemy Pani Joannie Sosie-Misiak redaktor na-
czelnej za wieloletni, bezinteresowny trud  przy re-
dagowaniu „Echa Złotoryi”.
Ze zrozumieniem przyjęliśmy  rezygnację, niemniej 
ufamy, że nie zostawi fanów swojej twórczości, w 
której zmusza nas do zachwytu nad miejscami, któ-
re mijamy codziennie nie dostrzegając ich piękna.
Czekamy  na kolejne odkrycia.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z Panią Jo-
asią  Sosą –Misiak  współtworzyli nasz  miesięcznik 
i  mamy nadzieję  na Ich dalsze twórcze zaangażo-
wanie.

W imieniu Zarządu TMZZ
Kazimiera Tuchowska

Zza lady z pleksi
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Pierwszy przypadek koronawi-
rusa na Dolnym Śląsku został 

potwierdzony 7 marca 2020 r. Od 
tego czasu liczba zakażeń wciąż 
rosła, a społeczeństwo było stra-
szone liczbą zgonów, mających 
związek z zachorowaniem na co-
vid. Każdy z nas widział przera-
żające filmy o dziesiątkach cię-
żarówek, które wywoziły zmar-
łych we Włoszech i zbiorowe mo-
giły w Brazylii. O zgonach z po-
wodu pandemii wypowiadali się 
(i wypowiadają nadal) naukowcy, 
dziennikarze i zwykli ludzie, pró-
bując w jakiś sposób odreagować 
traumę. 
W poniższym tekście spróbujemy 
zmierzyć się z ilością zgo-
nów na naszym terenie, a 
dokładnie w Złotoryi. Po-
równamy dane z dwóch lat 
2019 i 2020, w miesiącach 
od marca do października. 
Przypomnijmy, że 20 mar-
ca 2020 roku wprowadzo-
no w naszym kraju pierw-
szy lockdown z powodu 
pandemii ogłoszonej przez 
WHO.
I tak w marcu 2019 roku 
zmarło 8 złotoryjan, a rok 
później w marcu aż 14. 
Wzrost – 6 zgonów. Zgony 
te z pewnością nie miały związ-
ku z epidemią, ponieważ pierwszy 
zgon w Polsce na covid wystąpił 
12 marca i nie dotyczył naszego 
województwa. 
W kwietniu 2019 zmarło 13 zło-
toryjan, a rok później 16. Wzrost 
– 3 zgony. W tym czasie zabra-
no nam Wielkanoc, kościoły, za-
mknięto lasy i place zabaw. W 
kraju od początku pandemii zano-
towano 644 zgony spowodowane 
koronawirusem, lecz żaden z nich 
nie dotyczył Złotoryi.
W maju 2019, jak też rok póź-
niej zanotowano taką samą licz-
bę zgonów – 18. 
W czerwcu 2019 roku zmarło 16 
osób, a w 2020 tylko 10. Spadek 
– 6 przypadków. Lato było pięk-
ne w tym roku, bardzo ciepłe, a 
premier radośnie ogłosił, że wirus 
się cofnął. 
W lipcu 2019 roku zanotowano 12 
zgonów, a w tym roku 18. Wzrost 
– 6 zmarłych, czyli identycznie jak 
w marcu. Lato było nadal piękne i 

gorące, wirus był – jak nas prze-
konywano – w odwrocie.
Sierpień 2019 przynosi liczbę 
16 zgonów, a rok później umie-
ra 19 złotoryjan. Wzrost – 3 zgo-
ny. Lato nadal jest piękne, wirus 
wciąż w odwrocie, lecz specjali-
ści prorokują na jesień tzw. drugą 
falę pandemii.  
We wrześniu 2019 umiera 13 zło-
toryjan, a rok później zanotowa-
no 19 przypadków. Wzrost – 6 
zgonów, podobnie jak w marcu i 
lipcu. 
I ostatni z porównywanych mie-
sięcy to październik. Rok temu 
zmarło 19 złotoryjan, a w tym 

roku 20 osób. Wzrost – 1 zgon. 
Przypomnijmy, że ten miesiąc ob-
fitował w Polsce, a zwłaszcza w 
dużych miastach w tysiące zaka-
żeń i setki zmarłych. To była wła-
śnie ta druga fala koronawirusa, 
która – jak malowniczo niektórzy 
mówili – tsunami, przewidywana 
przez specjalistów.
Podsumowując, na terenie Złoto-
ryi w okresie pandemii koronawi-
rusa nie odnotowano jakiejś zna-
czącej liczby zgonów. Największe 
wzrosty w 2020 roku to 6 zgonów 
w marcu, lipcu i wrześniu w sto-
sunku do tych samych miesięcy 
2019 roku. W kwietniu i sierpniu 
zanotowano wzrost tylko 3 zgo-
nów, tylko 1 więcej w paździer-
niku, a w maju 2019 i 2020 roku 
zmarła taka sama liczba osób. 
Natomiast w czerwcu 2020 zmar-
ło 6 osób mniej niż w 2019. Cho-
ciaż po podsumowaniu liczby zgo-
nów od marca do października 
wychodzi, że w 2019 roku zmar-
ło 115 złotoryjan, a w tym roku 

134. A zatem (za 8 miesięcy) no-
tujemy wzrost – 134 przypadki. 
Ciekawe, że w marcu, kwietniu, 
czerwcu i lipcu 2018 było nawet 
więcej zgonów (III-19, IV-19, VI-
13, VII-20) niż w tych samych 
miesiącach 2020.
Należy wyjaśnić, że analizie zo-
stały poddane jedynie liczby ogól-
ne zgonów, bez rozbicia na wiek 
czy obciążenie chorobami. Po-
nadto dane dotyczą tylko złoto-
ryjan, to znaczy tych osób, któ-
re były zameldowane w naszym 
mieście. Nie wiemy, ile z tych 
osób zmarło w Złotoryi, ile poza 
nią, czy też nawet poza granicami 
Polski oraz ile z tych osób miesz-
kało tu na stałe. 
Z danych wynika, że zgony mają 
pewien rytm wyznaczony przez 

wiek i choroby złotoryjan, i to 
inne choroby niż covid. Nasza 
analiza nie objęła liczby zgonów 
z listopada tego roku (brak da-
nych), jednakże niepokojem na-
pawają coraz to nowe nekrologi 
na tablicach ogłoszeń w listopa-
dzie. 
Czy to oznacza, że nie ma się cze-
go bać? Lekceważyć pandemię?  
Na pewno nie, ale też nie ma po-
wodu do histerycznego lęku. We 
wszystkim należy zachować zdro-
wy rozsądek. Ludzie umierają, 
gdyż śmierć jest częścią życia. 
Pewne jest tylko jedno, każdy z 
nas kiedyś umrze, nie wiemy tyl-
ko kiedy. Należy o tym pamiętać. 

*Dane statystyczne pochodzą z 
Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Złotoryi wg 
stanu na dzień 20.11.2020.

Agnieszka Młyńczak
▅

Późnym popołudniem 30 
października 2020 roku rząd 

naszego państwa ogłosił decyzję 
o zamknięciu cmentarzy w całej 
Polsce. Nekropolie, ze względu 
na epidemię koronawirusa, będą 
zamknięte przez trzy dni: 31 
października oraz 1 i 2 listopada. 
Nie chcemy doprowadzić do 
tego, że na cmentarzach i w 
komunikacji publicznej będzie się 
gromadzić dużo ludzi – wyjaśniał 
w oświadczeniu premier Mateusz 
Morawiecki.
Następnego dnia wybrałam się 
na cmentarz, aby przekonać się, 
jaki jest stan faktyczny. Obeszłam 
wszystkie bramy. Każda z nich 
była zamknięta skrupulatnie 
na kłódkę, niektóre dodatkowo 
wzmocniono łańcuchami. Kłódki 
były różne, jedne stare, inne 
nowiutkie prosto ze sklepu, 
kolorowe i zardzewiałe. Jednak 
wszystkie spełniały swoją funkcję 
– na cmentarz nie dało się wejść. 
Szkoda, że administrator nie 
zadbał o umieszczeniu jakiegoś 
wyjaśnienia przyczyn tego 
zamknięcia. Nie zdążył?
Koło mnie zatrzymał się samochód, 
za chwilę drugi, potem jeszcze 
kilka z rejestracjami legnicką, 
poznańską, krakowską. Jeden 
był nawet z Olsztyna. Na ulicy 
Cmentarnej utworzył się niewielki 
korek, kierowcy otwierali okna i 
wystawiając głowy, próbowali się 
czegoś dowiedzieć ode mnie, gdy 
fotografowałam bramy.
– Proszę pani, przyjechałam z 
Poznania, naprawdę zamknięte? 

A może inna brama jest otwarta? 
– No i co, można wejść? Zamknięte 
jednak? Cholera jasna!
– Co za burdel!
Ludzie nie kryli swojego 
zdenerwowania, dając temu 
wyraz w takich i nawet w bardziej 
niewybrednych słowach. Wszak 
na to święto czekali od dawna, 
planowali urlopy, uzgadniali 
terminarze członów swojej 
rodziny. Zapewne niektórzy, 
zwłaszcza ci z dalszych okolic, 
wyjechali nawet w czwartek, kiedy 
jeszcze wszyscy wierzyli, na czele 
z członkami rządu, że cmentarze 
na Wszystkich Świętych będą 
otwarte.  
Przy głównej bramie stało dwóch 
mężczyzn, z których jeden 
tłumaczył drugiemu, co się 
właściwie stało:
– No widzisz, co się porobiło. 
Zamknęli. Żywy nie wejdziesz, he, 
he, he – zarechotał uradowany 
swoim ponurym żartem, zmełł 
w ustach słowo na k, po czym 
splunął na ziemię, podkreślając 
swój stosunek do tej sytuacji.
Przez zamknięte bramy cmentarza 
bez trudu można było dostrzec, 
że w ogromnej większości mogiły 
były uporządkowane i ozdobione 
pięknymi chryzantemami. 
Widać, obywatele nie do końca 
wierzyli zapewnieniom polityków 
i odpowiednio wcześniej zadbali 
o groby swoich bliskich. Media 
donosiły, że w dużych miastach 
zaraz po ogłoszeniu decyzji o 
zamknięciu ludzie masowo ruszyli 

na groby, żeby zdążyć przed 31 
października. Na cmentarzach 
były tłumy, ale nie przez trzy dni, 
lecz tylko kilka godzin. Pytanie, 
czy dla wirusa to stanowi jakąś 
trudność? 
W naszym mieście zwykle w 
tych dniach wzdłuż całego 
cmentarza ciasno jeden przy 
drugim stały kramy ze zniczami 
i przepięknymi kolorowymi 
chryzantemami. Obok nich w 
górę i w dół przepływały tłumy 
odświętnie ubranych ludzi, którzy 
pozdrawiali się, przystawali przy 
kramach, kupując znicze i kwiaty. 
Całość stwarzała niepowtarzalne 
wrażenie jedynego takiego 
święta, które nie musi być 
smutne, aczkolwiek zawsze jest 
pełne zadumy. Po odwiedzeniu 
grobów rodziny udawały się wraz 
z gośćmi na poczęstunki, ciesząc 
się swoją bliskością, wspominając 
przy kawie swoich drogich 
zmarłych.
Na wiele dni przedtem handlowcy 
rezerwowali miejsca pod stragany, 
a plantatorzy hodowali kwiaty od 
pół roku, aby je sprzedać przez te 
jedyne parę dni w roku. Niestety 
w tym roku nie było im to dane. 
W dniu 31 października, tuż 
przed jednym z najważniejszych 
i najświętszych dla nas dni, ulica 
Cmentarna przedstawiała przykry, 
posępny i przygnębiający widok. 
Na samotnym skromnym 
kramie przytulonym do ściany 
budynku, niczym na posterunku, 
bohatersko trwały dwie 
dziewczyny. Opatulone po czubek 
głowy patrzyły z nadzieją na 
mnie, gdy obok przechodziłam. 
Byłam jedyną osobą na całej 
pustej ulicy.
– Tak, okropnie zimno, ale może 
ktoś coś kupi? Pani nie chce kupić 
chryzantemy? A może chociaż 
znicz? 
Gdy dwa dni później jechałam 
w góry na wędrówkę (szczęście, 
że jeszcze pozwolono nam się 
przemieszczać), w Jeleniej Górze 
na rondach można było dostrzec 
dywany złocistych i purpurowych 
chryzantem w doniczkach. 
Miałam dziwne wrażenie, jakby 
cmentarze wypłynęły na ulice. 
Moja wyobraźnia posunęła mi 
niepokojący widok licznych krzyży 
nagrobnych na tych rondach i 
modlących się wśród nich ludzi. 
Niemożliwe? Nie wiemy, co 
jeszcze nas czeka…

Agnieszka Młyńczak
▅

Każdy kiedyś umrze

Żywy nie wejdziesz
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Mandoliniści z nauczycielką Olgą Grelowską. Wśród 
nich m.in. Alina Rachwał, Helena Kaczorowska, Halina 
Więdłocha, Ewa Norko, Bogumiła Chorzępa, Marian 
Baraniak, Henryka Błaszczyk

Dom Olgi Grelowskiej

Po raz pierwszy zetknęłam się 
z osobą Olgi Lewieniec- Gre-

lowskiej w 2012 roku podczas 
pisania artykułu o Pielgrzymce i 
spisywania wspomnień najstar-
szych mieszkańców tej wsi.  Na-
zwisko to było wymieniane przez 
nich zawsze z ogromną sympatią 
i szacunkiem. 
W tym roku, przy okazji zbierania 
materiałów do powstającego al-
bumu o wsi, natrafiłam na wspo-
mnienia spisane osobiście przez 
Olgę Lewieniec- Grelowską w 
dniach 26-29 kwietnia 1980r. na 
prośbę Jana Bałtrukiewicza, wte-
dy abiturienta IV klasy Liceum 
Zawodowego. Oddajmy głos au-
torce relacji:
„Olga Lewieniec-Grelowska, ur. 
27 maja 1915r. w Monasterzy-
skach (ZSRR) w rodzinie robot-
niczej. Szkołę podstawową ukoń-
czyłam w Monasterzyskach, a 
Seminarium Nauczycielski im. 
Marii Konopnickiej w Czortko-
wie. Ziemie te stanowiły niegdyś 
ziemie polskie. Przed wybuchem 
II wojny światowej pracowałam 
jako nauczycielka z miejscowo-
ści Słobódka Górna, a potem w 
Lackiem. Ze strachu przed ban-
dą ukraińską zostałam w swoim 
mieście. Zdawało mi się, że tak 
będzie bezpieczniej. Tu poszłam 
do pracy jako główna księgowa 
w radzieckim przedsiębiorstwie. 
W czasie okupacji niemieckiej nie 
pracowałam oficjalnie, ale scho-
dziliśmy się po domach, gdzie 
omawiana była  historia Polski, 

sie wakacji szkoła została wybie-
lona wewnątrz. Po wakacjach na-
uka w naszej szkole rozszerzy-
ła się. Było już trochę podręcz-
ników, zeszytów, itd. Poszerzyło 
się grono nauczycielskie. Przyje-
chały dwie nauczycielki: p. Zofia 
Czarny i Anna Foks. Było już raź-
niej i  weselej. Miałyśmy 6 klas, 
które uczyły się w połączonych 
oddziałach. dzieci były w wieku 
od 7 do 24 lat. Pierwsza grup-
ka absolwentów opuściła szkołę 
w roku szkolnym 1947/48. Obie 
nauczycielki pracowały dwa lat, 
po nich przyjechali p. Edmund 
Boruta z żoną Eugenią. Był to już 
czwarty rok nauki w naszej szko-
le. Warunki zmieniły się już ra-
dykalnie, gdyż z każdym rokiem 
przybywało, to parę książek, do 
biblioteki, to jakaś pomoc nauko-
wa. Sprzęt szkolny: 4-oosbowe 
ławki, tablice i tzw. katedry był 
ten sam, dopiero później dostali-
śmy częściowo nowy. 
W 1953r. przyszła do nas jesz-
cze jedna nauczycielka - p. Sta-
nisława Stępniewska (Bałtrukie-
wicz), nauczanie jednak odby-

wało się w oddziałach łączonych. 
Nikt z nas nie patrzył na ilość 
przepracowanych godzin. Praco-
wało się, ile było potrzeba. Moja 
praca nie ograniczała się wyłącz-
nie do szkoły. Trzeba było uczyć 
na MO, gdyż byli tam i tacy, któ-
rzy nie umieli czytać i pisać. Go-
dziny wieczorne spędzałam więc 
na posterunku milicji. Pewnego 
razu (daty nie pamiętam), może 
z godzinę po moim wyjściu z po-
sterunku, wpadła tam uzbrojo-
na i ilościowo większa od milicji 
(milicjantów było tylko 11) „ban-
da oprychów”. Zaczęła się strze-

geografia, matematyka, itd. 
W 1945 r. zgłosiłam chęć wyjaz-
du do Polski. Otrzymałam kartę 
ewakuacyjną i z całą rodziną po-
jechałam w nieznane. Dom ro-
dzinny opuściłam 15 września, 
a 15 grudnia 1945r.dotarłam do 
miejsca obecnego zamieszkania 
- do Pielgrzymki. Bardzo ciężki 
był to okres od wyjazdu spod da-
chu domu rodzinnego do punktu 
osiedlenia: koczowanie pod go-
łym niebem prymitywnym sza-
łasie do 2 listopada. W tym dniu 
dano nam wagony towarowe, 
gdzie załadowaliśmy się, aby je-
chać do upragnionej Polski. Do 
Nowej Wsi Grodziskiej przyje-
chałam dopiero 10 grudnia, a 15 
grudnia ujrzałam dach nad głową 
(dom w Pielgrzymce), gdzie moż-
na było się trochę ogrzać, ugoto-
wać coś do zjedzenia, a najważ-
niejsze-umyć się po tak długim 
czasie. We wsi byli jeszcze Niem-
cy, którzy wilczym okiem patrzy-
li na Polaków. 
Pod koniec stycznia 1946 roku, 
gdy już się trochę zadomowi-
łam, postanowiłam otworzyć po-
dwoje wiedzy i nauki. W budyn-
ku szkolnym w Pielgrzymce mie-
ścił się posterunek Milicji Obywa-
telskiej. Poszłam więc do Złotoryi 
(pociągi i autobusy nie jeździły) 
do Inspektoriatu Oświaty, gdzie 
inspektorem był p. Jan Stępień, 
celem uzyskania zezwolenia na 
stworzenie placówki oświatowej 
oraz zmuszenie MO do opuszcze-
nia budynku szkolnego. Budynek 

lanina, przybysze zrabowali żyw-
ność, uzbrojenie i odeszli. Ofiar w 
ludziach nie było.
W szkole były organizowane róż-
ne kółka zainteresowań: sporto-
we, harcerstwo, chór, PCK, ar-
tystyczne. Prowadziło się szko-
lenia, zbiórki, obozy harcerskie. 
Czas mijał, zmieniał się sposób 
uczenia się. Nie zachodziła już 
konieczność robienia samodziel-
nie pomocy naukowych. Pra-
ca stawał się lżejsza. Nauczycie-
le mieli trochę więcej cza-
su, chociaż zwiększały się 
wymagania życiowe i spo-
łeczne. Mijały miesiące i 
lata. Uczniowie, z którymi 
czyściłam i porządkowa-
łam budynek szkolny stali 
się ojcami, a nawet dziad-
kami. Wnukowie ich cho-
dzą już do szkoły, ale nie 
do takiej, do jakiej chodzi-
li ich rodzice i dziadkowie. 
Dzisiejsza szkoła to „szko-
ła - luksus” w porównaniu 
z biedotą w latach 1945-
50, a nawet i jeszcze później. 
Dziś wspominamy wielokrot-

nie te daw-
ne czasy, 
a moi roz-
mówcy i ja 
mamy łzy w 
oczach. Oby 
takie dzieje 
nie powtó-
rzyły się  już 
nigdy…”
Byli ucznio-
wie Olgi 
Grelowskiej 
(w wieku od 
60-80 lat) 
ufundowa-
li w 2017r. 
n a g r o b e k 
swojej na-
u c z y c i e l -
ce, aby pa-
mięć o niej 
nie zaginę-

ła. Świadczy to o tym, że cie-
szyła się ona wśród nich powa-
żaniem i była dla nich autoryte-
tem. Jeden z nich - Waldemar 
Zaborski zawdzięcza jej odkry-
cie jego muzycznego talentu. Od 
klasy siódmej gry na mandolinie 
i skrzypcach uczyła go Olga Gre-
lowska, która również prowadziła 
zespół mandolinistów. Olga Gre-
lowska nie tylko uczyła, ale sama 
również pięknie grała na skrzyp-
cach i prowadziła chór, w któ-
rym Waldemar Zaborski śpiewał. 
Inny jej uczeń- Stanisław Szew-
czyk wspomina ją i szkołę w na-

został pusty, nawet bez okien i 
drzwi. Należało przystąpić do po-
rządkowania pomieszczenia na 
klasę.  Z pomocą przyszła mło-
dzież ze swoimi rodzicami. Wiele 
pomógł ówczesny wójt Michał Li-
sowski, sekretarz gminy p. Kazi-
mierz Bratek, państwo Ratajew-
scy, p. Bronisław Brela i wiele in-
nych osób. Samo pomieszczenie 
do szerzenia oświaty i manife-
stowania polskości było w opła-
kanym stanie. Brakowało okien i 
drzwi, ławek i tablicy. Ze starszy-
mi uczniami jeździłam od wsi do 
wsi i zwoziłam potrzebny sprzęt. 
2 lutego 1946r. przyjechał ze 
Złotoryi ks.  Dunas i poświęcił 
placówkę. Był również ktoś z In-
spektoriatu Oświaty i ze Staro-
stwa, ale nie pamiętam nazwisk. 
Tak zaczęła się nauka w naszej 
szkole. Cóż to była za nauka, kie-
dy brakowało podręcznika, ze-
szytu i ołówka! Jednak nie ugię-
liśmy się, nie załamaliśmy. Ktoś 
z młodzieży przyniósł elemen-
tarz, ktoś inny książkę rachun-
kową, historię i geografię. Rodzi-
ce jeździli do centralnych woje-
wództw i przywozili podręczniki, 
jakie tylko mogli znaleźć. Zeszy-
ty były robione z jednostronnie 
zadrukowanych papierów ponie-
mieckich, a atrament z kopiowe-
go ołówka. I tak rozpoczęła się 
tzw. „orka na ugorze”. Rozpiętość 
wieku, umiejętność czytania i ra-
chunków była różnorodna. Dzie-
ci mówiły w różnych językach: 
polskim, rosyjskim, ukraińskim, 
niemieckim, a nawet francuskim 
(Znałam chociaż trochę te języ-
ki).  Istna Wieża Babel! Nie zra-
żało mnie to, gdyż była chęć do 
pracy i praca ta dawała wiele za-
dowolenia. Dzieci chętnie uczyły 
się polskich patriotycznych pio-
senek i wierszy.  Było tych dzie-
ci sporo, bo 142 osoby. Nie tylko 
z Pielgrzymki, ale i z okolicznych 
wsi, nawet z odległego Sędzimi-
rowa. Te dzieci mieszkały u mnie 
w domu. 
Pierwszym prezentem z In-
spektoriatu Oświaty były zeszy-
ty, ołówki oraz gazetki „Świt” 
i „Poranek”. Czuliśmy się Pola-
kami i szerzyliśmy polskość na 
tych ziemiach. Nasza szkoła nie 
była pierwsza na naszym tere-
nie, gdyż była już czynna szko-
ła w Nowej Wsi Grodziskiej, 
gdzie pracował p. Roman Głodzik 
j jego siostrzenica p. Stasia Dec. 
W każdą niedzielę urządzaliśmy 
„godzinę” śpiewów, tańców i re-
cytacji wierszy. Tak dobrnęliśmy 
do końca roku szkolnego. W cza-

stępujący sposób: „W wieku 7 lat 
w 1946r. udałem się z ojcem do 
szkoły w mojej wiosce, aby zapi-
sać się na naukę. Mój tato przed-
stawił mnie jednej z nauczycielek 
– Oldze Grelowskiej. Jako pierw-
szoklasista spotykałem uczniów 
o wiele lat starszych ode mnie. W 
tym czasie nauczyciel prowadził 
lekcje z dwiema klasami. Jedna 
klasa miała cichą lekcję, z dru-
gą nauczyciel prowadził zajęcia. 
Niektórzy uczniowie przerabiali 

dwie klasy w jednym roku. Olga 
Grelowska była moją pierwszą 
wychowawczynią. Uczyła różnych 
przedmiotów: polskiego, historii, 
śpiewu, gimnastyki. Przyjechała 
na Ziemie Odzyskane z chłopcem 
lat 4 i trzema ciotkami. Jej mąż 
prawdopodobnie zaginął na woj-
nie. Na lekcjach była dyscypli-
na. Na historii trzeba było uważ-
nie słuchać, bo nie było podręcz-
nika. Na gimnastykę chodziliśmy 
na boisko koło szkoły, graliśmy w 
siatkówkę, dwa ognie i szczypior-
niaka. Pani Grelowska organizo-
wała teatrzyki, akademie. Pro-
wadzony przez nią chór szkolny 
śpiewał pieśni narodowe i ludo-
we. Stworzyła teatr, gdzie akto-
rami byli dorośli. Wystawili „Bal-
ladynę”. Prowadziła kursy wie-
czorowe czytania i pisania w ra-
mach walki z analfabetyzmem.”
Niektórym ich nauczycielka koja-
rzy się do dzisiaj z ogromną ilo-
ścią wypalanych papierosów i ta-
bletkami „z krzyżykiem” na ból 
głowy oraz z noszeniem do jej 
domu  zupy dla ciotek. Nawiasem 
mówiąc, nikt inaczej tych wieko-
wych pań nie nazywał, podob-
nie jak jej syna Artura nazywa-
no Tusio. Na pewno byłoby miło 
wszystkim obecnym pedagogom, 
aby i ich traktowano z taką es-
tymą, jaką cieszyła się pierwsza 
powojenna nauczycielka w Piel-
grzymce. 

Wioleta Michalczyk
▅

Pierwsza powojenna
nauczycielka w Pielgrzymce
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O kulcie św. Jadwigi trzeba pi-
sać najlepiej na kolanach. 

Jak tak nie potrafię, więc będę 
pisał raczej w oparciu o własne 
doświadczenia.    
Z kultem św. Jadwigi spotkałem 
się jako kleryk Wyższego Semi-
narium Duchownego w Kłodz-
ku, gdy każdego roku pielgrzy-
mowałem do Trzebnicy w piel-
grzymce. Zawsze fascynowała 
mnie bazylika z jej ogromnym 
rozmachem. Monumentalne 
rzeźby Chrystusa na krzyżu, św. 
Jadwigi nad głównym ołtarzem 
i grób zupełnie nie pasujący do 
wystroju kościoła. A jednak to 
właśnie tam wszyscy szli. To 
przed Jej grobem klękałem i pa-
trząc na piękną rzeźbę zaśnię-
tej Jadwigi modliłem się mocno. 
Była jakoś bliska mojemu powo-
łaniu. Miałem odwagę wyznać 
przed nią swoje sprawy, mówić 
o powołaniu i chęci służenia lu-
dziom. Tam odkryłem, że Ona 
wybrała podobne życiowe mot-
to. To mnie zbliżyło do Niej, po-
czułem bratnią duszę. Do świę-
tych przybywa się niosąc w ser-
cu pewność, że nas wysłucha-
ją. Św. Jadwigę już za życia ce-
chowała niesamowita empatia 
na ludzki los i wszystkie jego 
niedostatki. Potrafiła wypatrzyć 
każdą ludzką biedę. Spostrze-
gała wszystkie potrzeby. Serce 
jej podpowiadało komu i gdzie 

potrzebna jest pomoc.
W 2001 r. zostałem probosz-
czem w Krynicznie, w deka-
nacie Trzebnickim i miałem do 
Niej tylko 12 km. Często jeździ-
łem do bazyliki św. Jadwigi, by 
się pomodlić i pobyć koło Niej. 
Znałem wszystkich zakonników 
– Salwatorianów, z wieloma by-
łem na „ty” i zawsze mnie fascy-
nowało, że oni mogą być tak bli-
sko świętej. Poznawałem wiele 
tajemnic klasztoru, zaprzyjaźni-
łem się z siostrami Boromeusz-
kami. Przebywałem w klaszto-
rze, który własnymi rękami bu-
dowała św. Jadwiga i nim prze-
bywała. I w nim odeszła. To była 
fascynacja. Kiedy siostry otwar-
ły muzeum ku czci św. Jadwigi 
potrafiłem przebywać tam go-
dzinami. Pewnego razu br. Mar-
cin dał mi potrzymać wielki re-
likwiarz z głową św. Jadwigi. 
Czułem się niesamowicie wy-
różniony. Jakbym dotykał samej 
świętej. To było „kosmiczne” 
doświadczenie. Podobnego do-
świadczyłem odprawiając Mszę 
św. w grobie Pana Jezusa na 
miejscu Jego zmartwychwstania 
w Jerozolimie. Nie myślałem, 
że za kilkanaście lat „wylądu-
ję” w Złotoryi. I tutaj, w parafii 
św. Jadwigi będę mógł kontynu-
ować jej kult. Co więcej, to jest 
kolejny klasztor, który ufundo-
wała św. Jadwiga. To było miej-
sce, gdzie była fizycznie, prze-
chadzała się tymi ścieżkami, pa-
trzyła na te same góry, widzia-
ła Wilczak i Ostrzycę, patrzyła 
na Grodziec. Oddychała tym sa-
mym powietrzem. Na tej ziemi 
zdobywała swoją świętość. Ktoś 
może powiedzieć, że w Złotoryi 
nie można być świętym – Jadwi-
ga mogła właśnie tutaj. Pomy-
ślałem – może i ja będę tak po-
trafił?  
Zaraz po powrocie franciszka-
nów do Złotoryi w 2014, od Ks. 
Prałata Mariana Sobczyka otrzy-
maliśmy relikwiarz św. Jadwigi. 
Stary, przedwojenny, pięknie 
wykonany, złocony ze szlachet-
nymi kamieniami, niestety w fa-
talnym stanie konserwatorskim. 
Postanowiliśmy ten relikwiarz 
ożywić. Daliśmy go najpierw do 
wstępnej naprawy i konserwa-
cji złotnikowi z naszego miasta 
p. Krzysztofowi Nieradce. Po tej 
naprawie używaliśmy go przez 
krótki czas i przekazaliśmy go 

do złocenia do pracowni złotni-
czej w Krakowie. Stamtąd reli-
kwiarz powrócił w stanie, który 
możemy zobaczyć do dzisiaj. Co 
jest w środku? „Ex Ossibus St. 
Hedvigis” brzmi karteczka wło-
żona do środka – co znaczyłoby 
– że to „część kości św. Jadwi-
gi”. Rzecz cenna i unikatowa. 
Każdego wtorku, wieczorem po 
Mszy św. w naszej złotoryjskiej 
świątyni rozlega się modlitwa 
do św. Jadwigi. Stwarzaliśmy to 
nabożeństwo niemalże od pod-
szewki, szukając modlitw, pie-
śni i charakterystycznych tek-
stów dla tej Świętej. To nie było 
łatwe, bo każda parafia pod we-
zwaniem św. Jadwigi ma swoje 
nabożeństwo. Ale zrobić coś od 
nowa. To całkiem co innego.
W czasie nabożeństwa relikwiarz 
stoi na środku ołtarza, prosi-
my naszą Patronkę o potrzeb-
ne nam dary; o pokój w rodzi-
nach, dobre wychowanie dzie-
ci i młodzieży, za naszą parafię, 
za nasze miasto. Warto przyjść 
posłuchać pięknej melodii pie-
śni responsoryjnej (powtarza-
nej z ludem) mówiącej o cno-
tach Jadwigi. A samo nabożeń-
stwo ma taką nostalgiczną nutę 
pewnej tęsknoty za innym świa-
tem. Lepszym światem. To wła-
śnie w czasie tego nabożeństwa 
powtarzamy starą modlitwę z 
trzebnickiego sanktuarium:
Św. Jadwigo pozdrawiamy Cie-
bie jako przyjaciółkę Boga i 
chwalebną patronkę naszego 
kraju. Pozdrawiamy Cię również 
jako możną we wszystkich po-
trzebach wspomożycielkę i opie-
kunkę ubogich, smutnych, cho-
rych i umierających. Spojrzyj 
życzliwie na nas i oddal od nas 
wszelkie niebezpieczeństwa du-
szy i ciała. Bądź nam przewod-
niczką na drodze ku doskonało-
ści. Wesprzyj prośby, które za-
nosimy do naszego Ojca.
Kult to coś, co łączy czas prze-
szły z teraźniejszym, historię 
ze współczesnością, ale jest też 
obowiązkiem na przyszłość, by-
śmy potrafili przekazać następ-
nym pokoleniom naszą fascyna-
cję tą Postacią.

 O. Bogdan Koczor, 
franciszkanin, 

proboszcz parafii 
św. Jadwigi w Złotoryi

▅

W maju 1989 r. powstało zło-
toryjskie koło Związku Sy-

biraków. Od 1992 r.  członkowie 
stowarzyszenia zbierali się w 
jednej z sal w pomieszczeniach 
byłego klasztoru franciszkanów, 
dzięki przychylności ks. pro-
boszcza Mariana Sobczyka. 17 
kwietnia 1993 r. został prokla-
mowany Rok Sybiraków z oka-
zji 65-lecia powstania Związku 
Sybiraków i 5-lecia reaktywo-
wania tej organizacji. W 1994 r. 
koło liczyło 137 osób, w tym 68 
mieszkańców miasta.
Na zebraniu koła 23 maja 1994 
r.  prezesem został Henryk Ha-
nebach. Wówczas także, bio-
rąc pod uwagę wszystkie przy-
padające w tym czasie roczni-
ce, powołano Społeczny Komi-
tet Budowy Pomnika Ofiar Sybi-
ru: przewodniczącym komitetu 
został Stanisław Brojakowski, 
członkami Franciszek Koch, Ma-
rian Miksza, Regina Sąsiadek. 
4 czerwca S. Brojakowski po-
informował, że wykonanie pro-
jektu zlecono Jackowi Kałkuso-
wi, a realizację projektu i jego 
instalację Marianowi Gratkow-
skiemu. Na zebraniu sprawoz-
dawczo-wyborczym 20 sierpnia 
1994 r. do komitetu dokoopto-
wano Mieczysława Kędziora, Ju-
liana Polańskiego, Zbigniewa 
Gałęzkę, Teresę Segin i Mieczy-
sława Rygiela.
Członkowie koła zobowiąza-
li się dobrowolnie opadatkować 
w wysokości 200 tysięcy zło-

tych na fundusz budowy pomni-
ka. Rozesłano pisma do wszyst-
kich urzędów, instytucji i zakła-
dów pracy z prośbą o finanso-
we wsparcie na rzecz jego bu-
dowy. Uroczystość zaplanowano 
w 55 rocznicę wkroczenia wojsk 
sowieckich.
Pomnik Ofiar Sybiru został od-
słonięty 24 września 1994 r. o 
godz. 18.00. Na centralnej gra-
nitowej tablicy umieszczono go-
dło Związku Sybiraków oraz na-
pis:

...PAMIĘCI WSZYSTKICH
KTÓRZY POZOSTALI
NA NIELUDZKIEJ ZIEMI.
SYBIRACY 
ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ
17.09.1939
17.09.1994

Symbolikę znajdujących się u 
podnóża trzech krzyży tak wy-
jaśniała Teresa Kopczak w arty-
kule zamieszczonym w tygodni-
ku „Niedziela”: „Pomnik tworzą 
trzy krzyże, gdyż wiara w Boga 
i w Jego święty Krzyż pozwoli-
ła przetrwać zesłanie na nie-
ludzkiej ziemi. Każdy z nich jest 
symbolem: większy – symboli-
zuje pomordowanych i zmarłych 
na Syberii, mniejszy – symboli-
zuje tragedię dzieci zmarłych z 
zimna i głodu, trzeci, leżący u 
dołu, jest złamany – przypo-
mina niszczenie symboli naszej 
wiary”.
W uroczystości odsłonięcia i po-

święcenia pomnika brali udział 
m. in. bp Tadeusz Rybak, ordy-
nariusz diecezji, kapelan Sybi-
raków województwa legnickie-
go – ks. prałat Władysław Józ-
ków, prezes zarządu Wojewódz-
kiego Związku Sybiraków w Le-
gnicy -  Wanda Suchała, człon-
kowie Związku Kombatantów 
RP i byłych Więźniów Politycz-
nych, Związku Inwalidów Wo-
jennych, władze miasta z bur-
mistrzem Kazimierzem Zwie-
rzyńskim, przedstawiciele gmin 
Złotoryja, Pielgrzymka, Zagrod-
no. Honorową wartę przy po-
mniku trzymali harcerze z Hufca 
Złotoryja. Prezes Henryk Hane-
bach podkreślił, że pomnik sta-
nął przy dużym wsparciu insty-
tucji i społeczeństwa Złotoryi. 
„Pragniemy – powiedział tak-
że – ażeby był on symboliczną 
mogiłą ofiar agresji sowieckiej, 
poległych i pomordowanych na 
Wschodzie. Mogiłą wszystkich, 
którzy ginęli bez sądu, bez wy-
roku. Zostali tam na zawsze – 
bez krzyża i bez grobu. Zostali 
w bólu zapomnienia i pogardzie 

za to tylko, że chcieli być i byli 
Polakami. [...] Wiara w Boga i 
Jego Święty Krzyż bardzo po-
mogła nam przetrwać zesłanie, 
łagry i więzienia. Dzięki patrio-
tyzmowi i niewzruszonej wierze 
naszych rodziców w Chrystusa 
i Jego Boską Rodzicielkę Mary-
ję – wróciliśmy”. Gdy ks. Marian ☛

Kult Świętej 

Pomnik ofiar Sybiru
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Mamy nadzieję, że niedługo znów będzie moż-
na bez przeszkód robić takie fotografie, cie-
sząc się obecnością szkolnych kolegów, a 
jeszcze bardziej ukochanych nauczycieli! Te-
raz musimy na razie zapytać o szczegóły do-
tyczące zamieszczonych zdjęć z dawnych lat: 
na tle gmachu jakiej szkoły i mniej więcej kie-

Choć znajdujemy się w środku zabójczej epide-
mii, nie wolno zwątpić w możliwość zrobienia zło-
tych interesów w naszym mieście oraz jego okoli-
cach. Niech przypominają nam o tym widokówki, 
wydane już około dwadzieścia lat temu. Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze umieściło (2003) 
na mapce Śląskiego Eldorada kilka miejscowo-
ści: najstarsza data – 1211 – widnieje oczywi-
ście obok Złotoryi. Polskie Bractwo Kopaczy Zło-
ta (przypuszczalnie, ponieważ brak wydawcy) 
na złotym tle zapytało po prostu: Złoty interes? 
oraz proponowało wysłanie takich kartek uczest-
nikom mistrzostw Polski w płukaniu złota – od-
powiedź twierdząca nasuwała się sama. Agencja 
reklamowa Sowiński zachęcała (1997) do zwie-
dzania Kopalni Złota „Aurelia” u podnóża Góry 
Mikołaja. Nadal aktualne są zarówno tradycje jak 
i lokalne możliwości!

Roman Gorzkowski
▅W książce „Śląsk magiczny. Nie-

samowite miejsca, niezwykli lu-
dzie, niepowtarzalne klima-
ty”, autorstwa Jana Hahna, wy-
danej w 2020 r. przez wydaw-
nictwo KOS S.C., wielokrotnie 
znajdujemy wydarzenia zwią-
zane z naszym regionem. Autor 
podkreśla znaczenie terenu Gór 
Kaczawskich i Pogórza Kaczaw-
skiego dla rozwoju osadnictwa 
i górnictwa złota, prawodaw-
stwa i kultury. Omawia działal-
ność Henryka Brodatego, św. 
Jadwigi, Valentina Trozendorfa i 
Caspara Schwenkfelda, zasługi 
templariuszy i cystersów, dzieje 
okolicznych zamków, legendar-
nego Czarnego Krzysztofa. Wy-
mienia organizacje, które kulty-
wują tradycje Krainy Wygasłych 
Wulkanów. Czytelnik może po-
równać wyjątkowość naszej lo-
kalnej historii z historią całego 
Śląska od prapoczątków aż po 
czasy współczesne.

Roman Gorzkowski
▅

Sobczyk prosił ks. biskupa o po-
święcenie pomnika, chór para-
fialny zaintonował Pieśń Sybi-
raków. Ks. Józków zabrał głos 
w imieniu wszystkich, którym 
pomnik poświęcono. Przecięcia 
wstęgi dokonała Wanda Sucha-

ła, kilka okolicznościowych słów 
powiedział burmistrz K. Zwie-
rzyński.
Drugą częścią uroczystości była 
msza w kościele św. Jadwigi. 
Przewodniczył jej ks. biskup Ta-
deusz Rybak, koncelebrowa-
li ks. ks. Józków i Sobczyk. Bi-
skup legnicki skierował słowo 
także do matek, które wywożo-
ne na bezkresne drogi syberyj-
skie patrzyły na śmierć swoich 
dzieci. Na zakończenie mszy za-
brzmiała pieśń „Boże, coś Pol-
skę”. „Ludzie opuszczający wie-
czorem świątynię klękali przed 
pomnikiem, który tonął w kwia-
tach i płonących zniczach. Zda-
wało się, że duchy pomordo-
wanych w dalekiej tajdze sybe-
ryjskiej unoszą się nad nami i 
przestrzegają, abyśmy zawsze 

byli czujni, byśmy nigdy nie od-
chodzili od wartości chrześci-
jańskich” (T. Kopczak).
Koszt budowy pomnika wyniósł 
47 433 740 zł. Sami sybiracy 
zebrali 20 740 000 zł, wpłaty 
wyniosły 26 693 740 zł (m.in. 

PGP „Bazalt” 
wpłacił 4 mi-
liony). Za-
rząd Koła Sy-
biraków ufun-
dował nagro-
dy w postaci 
książek, któ-
re otrzyma-
li: poseł Lubo-
mir Gliniecki, 
burmistrz Ka-
zimierz Zwie-
rzyński, wójt 
Gminy Złoto-
ryja Maria Le-
śna, dyr. „Ba-
zaltu” Tade-
usz Paliszkie-
wicz, dyr. Za-
kładów Obu-
wia Krzysztof 
Zamojski, pre-
zes Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
Marian Kret. 
Za szczególnie 
hojne wspar-
cie funduszu 
budowy po-
mnika podzię-
kowano Kata-
rzynie Musz-
kat, vicepre-
zesowi Zarzą-
du KGHM „Pol-
ska Miedź” SA 
w Lubinie, oraz 

Sybiraczce Ludmile Julii Buczek, 
stale mieszkającej w USA. Sło-
wa uznania skierowano pod ad-
resem „Gazety Złotoryjskiej” za 
pomoc w rozpropagowaniu idei 
budowy pomnika.
Od tej pory corocznie, w Dniu 
Sybiraka przypadającego 17 
września, członkowie Związku 
Sybiraków oraz przedstawicie-
le złotoryjan spotykają się przy 
Pomniku Ofiar Sybiru. Uroczy-
stości towarzyszą msza św., mi-
nuta ciszy, hołd pocztów sztan-
darowych, warty honorowe har-
cerzy, składanie wiązanek kwia-
tów.  Od 1996 r. sybiracy przy-
chodzą ze swym sztandarem, 
poświęconym przez biskupa le-
gnickiego.

Roman Gorzkowski
▅

☛

dy je wykonano? Czy rozpoznają państwo 
uczniów oraz nauczycieli? Fotografie pocho-
dzą ze zbiorów Krystyny Charytoniuk, ab-
solwentki tejże szkoły, a następnie nauczy-
cielki wychowania fizycznego.

Roman Gorzkowski
Romuald Charytoniuk

▅

Nie ma jak w szkole!

Magiczna 
ziemia
złotoryjska

Historia jednej fotografii

Warto przeczytać

Kącik starej widokówki
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