
Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej: Pielgrzymka - Świerzawa - Wojcieszów - Zagrodno - Złotoryja

IS
SN

 1
89

7-
40

23

Nr 12 (164) 2020

Ce
na

: t
yl

ko
 3

 z
ł



Ostatni miesiąc tego dziwnego roku. 
Niektórzy, szczególnie ci przywiązani 
do magii liczb, wierzą, że wraz z 
końcem 2020 r. przyjdzie odmiana. 
I niech przyjdzie. Wszyscy na to 
czekamy. Ale na razie czekamy na 
Święta. Siłą rzeczy nie będą one takie 
jak zwykle. Trudno będzie wskrzesić 
atmosferę sprzed roku. Do stołu 
wigilijnego nie zasiądą wszyscy, z 
którymi chcielibyśmy celebrować ten 
czas. Nie zaprosimy gości i sami nie 
pójdziemy w odwiedziny. Kilka miesięcy 
pandemii zbudowało w nas nieufność 
do innych, a szczególnie do tych, którzy 
przekraczają próg naszego domu. W 
tym roku dodatkowe nakrycie na stole 
będzie jeszcze bardziej dekoracją niż 
symbolem.
Jednak mimo wszystko te Święta 
powinniśmy ocalić. Może paradoksalnie, 
ten dziwny czas pozwoli nam wrócić 
do źródeł, do istoty świętowania. 
Może warto - zamiast biegać po galerii 
handlowej, gdzie niekoniecznie teraz 
powinniśmy bywać, zamiast polować 
na prezenty, drenując kieszeń, zamiast 
padać na twarz przy pucowaniu okien 
i filetowaniu karpia - poświęcić ten 
czas na bliskość, na wyciszenie, na 
rozmowę (byle nie o polityce). I na 
tę radość, którą nam daje okazja, by 
spotkać się przy jednym stole, nawet w 
kameralnym, rodzinnym gronie.
Ocalmy te Święta dla naszych dzieci. 
Niech w ich pamięci pozostaną takie, jak 
w naszej te z przeszłości. To właśnie od 
nas zależy, czy ich wspomnienia będą 
pachniały piernikami i kompotem z 
suszonych owoców, czy raczej kojarzyły 
się ze zmęczeniem, odsypianiem 
zarwanych nocy i pustką uczuć.
Nie dajmy się pandemii, komercji, 
politycznym sporom. To akurat 
towarzyszy nam na co dzień. A w końcu 
idą Święta. Bądźmy szczęśliwi. Bądźmy 
zdrowi. Bądźmy razem.
P.S. I my, jako Redakcja Echa, tym 
grudniowym numerem wpraszamy się 
do Waszego domu i sami sobie życzymy, 
abyście znaleźli chwilkę, by przeczytać 
to, co dla Was przygotowaliśmy, w 
przerwie między lepieniem uszek a 
dekorowaniem choinki. ☻
Wszystkiego dobrego

Iwona Pawłowska
▇

Kiedy byłem małym chłopcem, wziął mnie ojciec… do cyrku. Cie-
szyłem się, bo podświadomie wiedziałem, że to musi być fajna im-
preza, ale tak naprawdę chodziłem tam tylko po to, żeby zobaczyć 
tygrysy. Ostatecznie mogły być lwy. Inne zwierzęta mnie nudzi-
ły, klauni śmieszyli mnie do ukończenia 10 lat, a już jak wchodzi-
li akrobaci, to rodzice budzili mnie dopiero na koniec. Jako nasto-
latek zdałem sobie sprawę, że cyrk tak naprawdę nigdy mnie nie 
bawił. Do niedawna jawił się dla mnie tylko jako miejsce, z które-
go od czasu do czasu ucieka jakieś dzikie zwierzę i zagubione gi-
nie zastrzelone na ulicach miasta. Później moja fascynacja filma-
mi „kung-fu”, zwłaszcza tymi, w których występował Jackie Chan, 
naprowadziła mnie na trop cyrku chińskiego. To cyrk bez zwie-
rząt, wykorzystujący jedynie ekstremalnie wyćwiczone zdolności 
ludzkiego ciała i nowoczesną technologię. Przede wszystkim każde 
przedstawienie „NCCh” (Narodowego Cyrku Chińskiego) to osob-
na opowieść. Do tego dochodzi niezwykły makijaż i barwne stro-
je. Kiedyś emocjonowano się, jak dwóch rozhuśtanych pod dachem 
cyrku akrobatów, mijając się w locie, łapało odpowiedni trapez i 
już. W cyrku chińskim latanie to jest normalny element przedsta-
wienia. Wiedziałem, że to jest cyrk przyszłości. Koniec z dziwami 
natury, takimi jak: „kobieta z brodą”, „karły”, „siłacze w pasiastych 
podkoszulkach rozrywający łańcuchy”, „cielęta o dwóch głowach” 
czy dzikie zwierzęta, które na żywo, podobno, tylko w cyrku moż-
na zobaczyć. Trochę żałowałem, że taki nowoczesny cyrk to tylko 
Chińczycy mogą stworzyć. Ale czy na pewno? Znacie to powiedze-
nie Konfucjusza, że „Jackie Chan mieszka na sąsiedniej ulicy”? Nie? 
No, może to nie Konfucjusz powiedział, ale ja to wiem. 
Grzegorz Roś (miejsce zamieszkania: Las Vegas, pochodzenie: 
Złotoryja): Od zawsze podobał mi się ruch ekstremalny. Inspiro-
wały mnie filmy z Bruce’m Lee, Ninja etc. Tato zabierał mnie na 
przedstawienia „Cyrku Świata” w katowickim Spodku, jak jeszcze 
mieszkaliśmy na Górnym Śląsku. Pamiętam, że numery ze zwie-
rzętami mnie nudziły i czekałem zawsze na akrobatów. Jak już tra-
fiłem do Złotoryi, chciałem zostać Mistrzem Świata w akroba-
tyce tak jak moi trenerzy, ale nie udało się.
Grzegorz Roś jest artystą w „Cirque du Soleil”. Francuska nazwa 
nie powinna budzić zdumienia w anglofilskim świecie, bo ten cyrk 
powstał w Kanadzie, gdzie ten język jest jednym z dwóch urzędo-
wych. „’Cirque du Soleil’ koncentruje się na najlepszych artystach 
świata i teatralności przedstawień, które mają własną fabułę i te-
mat. Swój repertuar wystawia w ponad 271 miastach na każdym 
kontynencie z wyjątkiem Antarktydy. Przy tworzeniu widowisk pra-

cuje około 4000 osób z ponad 
40 krajów, a zyski przekraczają 
810 milionów dolarów rocznie. 
Liczne spektakle w Las Vegas 
przyciągają co wieczór ponad 9 
tys. osób, a liczba widzów, któ-
rzy wzięli udział w widowiskach 
na całym świecie, przekroczyła 
90 milionów. Ma też gwiazdę na 
Hollywoodzkiej Alei Sławy.”
Grzegorz Roś: Dostrzegając 
moje zainteresowania, tato za-
prowadził mnie na zajęcia z 
akrobatyki. Wcześniej na Gór-
nym Śląsku trenowałem Ju Jit-
su i pewne podstawy akrobaty-
ki miałem opanowane. Do dziś 
pamiętam ten pierwszy dzień, 
kiedy stanąłem w drzwiach sali 
akrobatycznej w złotoryjskim li-
ceum. Ktoś skoczył salto, ktoś 
stawał na rękach, inni budowa-
li piramidy. To było jak odkry-
cie nowego świata. Trener Zyg-
munt Biegaj zaczął w Złotoryi 
coś niesamowitego. Całe szczę-
ście, że jego uczniowie Leszek 
Antonowicz, Wojciech Świe-
cik i Bogdan Zając kontynu-
ują to dzieło. Po zakończeniu 
studiów na AWF i kariery spor-
towej, trafiłem najpierw do te-
atru ‘OCELOT’. To Bogdan Za-
jąc wprowadził mnie w świat 
cyrku. Z Tomkiem Wilkoszem 
opracowaliśmy akrobatyczny 
duet, który mieliśmy szczęście 
zaprezentować w Paryżu na ca-
stingu do przedstawienia ‘Le 
Reve’. Po intensywnej, twór-
czej kreacji w Brukseli z legen-
darnym Franco Dragone, już 
rok później występowaliśmy w 
Las Vegas. To jeszcze nie był 
‘Cirque du Soleil’, ale ta sama 
skala produkcji i poziom arty-
stów. Franco Dragone ukształ-
tował artystycznie ‘Cirque du 
Soleil’, to jest niesamowita po-
stać, geniusz i twórca Nowego 
Cyrku. Występowaliśmy tam z 
Tomkiem 10 lat. Później nasze 
drogi się rozeszły. Tomek trafił 
z ‘Cirque du Soleil’ na Broad-
way a ja pojechałem w tra-
sę z przedstawieniem ‘LUZIA’. 
Do ‘LUZII’ trafiłem również po-
przez casting. Żeby go wygrać, 
trzeba było mieć trochę szczę-
ścia i znaleźć się w odpowied-
nim miejscu i w odpowied-
nim czasie. Reżyser przedsta-
wienia miał pomysł stworzenia 
akrobatycznego kwartetu w kla-
sycznym, starym stylu i akurat 
do tego kwartetu pasowałem. 
W ‘LUZII’ moja rola inspirowa-
na była przez tzw. ‘pachucos’, 

czyli meksykańskich gangste-
rów, którzy działali w USA w la-
tach trzydziestych.
Grzegorz udostępnił mi link do 
polskiego portalu w Kanadzie, 
gdzie bardzo ciekawie opisa-
na jest „LUZIA”. Oto jego frag-
ment: „38. przedstawienie ‘Ci-
rque du Soleil’ jest inspirowa-
ne kulturą i przyrodą Meksyku. 
Ogromny dysk, który na prze-
mian staje się słońcem albo 
księżycem jest głównym punk-
tem scenografii. To natura dyk-
tuje wszystko co dzieje się na 
scenie. Akrobaci są często prze-
brani za zwierzęta: motyle, pta-
ki, żuki, ogromny koń czy le-
opard. Według jednej z mek-
sykańskich tradycji każdy czło-
wiek rodzi się również z du-
szą zwierzęcia, które go chro-
ni i prowadzi przez życie”. Wy-
stępy w takich kreacjach to nie 
tylko akrobatyka, ale także ak-
torstwo. Jak przekazać teatral-
ne uczucia?
Grzegorz 
Roś: Fak-
t y c z n i e 
przejście 
ze sportu 
na scenę 
jest cie-
k a w y m 
doświad-
czeniem. 
M o j a 
transfor-
macja za-
częła się z 
Julianem 
Hasiejem 
w Ocelo-
cie. Pod-
czas kre-
acji ‘Le 
Reve’ mieliśmy prawie rok zajęć 
z różnymi instruktorami tańca i 
gry aktorskiej. Ponadto praca z 
Franco Dragone, reżyserem ‘Le 
Reve’, była świetnym doświad-
czaniem, które owocuje do dziś. 
Teraz treningi to jest walka o 
to, aby utrzymać formę. Kie-
dyś (w latach 90.) mój brat na-
uczył mnie parę chwytów na gi-
tarze i tak sobie razem graliśmy 
na strychu. Obcowanie z muzy-
ką zaowocowało później w ka-
rierze cyrkowej, bo zdarzało mi 
się śpiewać i tańczyć w trakcie 
przedstawień. Podczas kreacji 
mieliśmy też zajęcia ze śpiewu 
oraz gry na instrumentach per-
kusyjnych. W show ‘Le Reve’ w 
jednym z numerów grupowych 
wszyscy musieli tańczyć salsę. 

To było dla mnie trudne.
Czy dbanie o formę można 
pogodzić z życiem rodzin-
nym?
Grzegorz Roś: Na począt-
ku pobytu w Las Vegas skon-
centrowałem się na nostryfika-
cji swojego polskiego dyplomu 
fizjoterapeuty. Zapisałem się 
do lokalnego college’u. Poma-
gałem tez w szpitalu jako wo-
lontariusz, aby trzymać kon-
takt z zawodem. Zaangażowa-
łem się w życie polskiej emi-
gracji w Las Vegas, między in-
nymi zaprzyjaźniłem się ze śp. 
Georgem Kielakiem, powstań-
cem warszawskim, dobrym i 
mądrym człowiekiem. Czasem 
pełnym przygód były później-
sze podróże z przedstawieniem 
‘LUZIA - Cirque du Soleil’. Do-
łączyła do mnie wtedy moja 
żona i podczas tournée urodzi-
ły się nasze dzieci. Najpierw sy-
nek w Atlancie, dwa lata póź-

niej córka  w Orlando. Podró-
żowanie z cyrkiem i rodzi-
ną było piękne. W całym ze-
spole było nas razem ok. 200 
osób, w  tym również inne ro-
dziny z dziećmi. Miło wspomi-
nam zabawy z dziećmi w cyrko-
wym namiocie czy wspólne po-
siłki w cyrkowej kuchni. W każ-
dym mieście spotykaliśmy wielu 
wspaniałych wspierających nas 
ludzi. W wolnym czasie ćwiczę, 
czytam i staram się być dobrym 
rodzicem. 
Jak wygląda praca w cyrku?
Grzegorz Roś: Każde przed-
stawienie było całkiem inne. 
Wszystkie przedstawienia opie-
rają się na połączeniu wielu ro-
dzajów sztuki: tańca, sztuki mi-
micznej, gimnastyki, sztuki cyr-☛

I przyszedł grudzień

Viva Las Vegas!
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☛ kowej, akrobatyki i teatru przy 
wsparciu zaawansowanej tech-
nologii cyfrowej i wizualnej. 
Ważna jest także muzyka. W 
Las Vegas oprócz takich kla-
syków jak ‘Mystere’ czy show 
‘O’,  jest też ‘Love’ z muzyką 
The Beatles czy ‘One’ z muzy-
ką Michaela Jacksona. My je-
steśmy raczej akrobatami, któ-
rzy dostają zadania aktorskie i 
taneczne. Dużym utrudnieniem 
dla akrobacji było to, że np. ‘Le 
Reve’ to przedstawienie z wodą. 
Smarowaliśmy się specjalnym 
klejem, żeby 
nie zrobić so-
bie lub komuś 
krzywdy. Na 
koniec nasze-
go popisowego 
numeru wska-
kiwaliśmy ra-
zem z Tom-
kiem Wilko-
szem do wody, 
uważając żeby 
nie uderzyć 
w płetwonur-
ków, którzy 
tam czekali. 
Płetwonurko-
wie przechwy-
tywali nas, po-
dawali nam 
maski do nur-
kowania, tlen 
i pomagali wy-
płynąć przez 
specjalny tu-
nel za kuli-
sy. Czasem w 
tym ciemnym 
tunelu czułem 
taki klaustro-
fobiczny dys-
komfort.
Gdzie jeszcze występowa-
łeś?
Grzegorz Roś: W Las Vegas 
‘Cirque du Soleil’ miał przedsta-
wienia w każdym większym ka-
synie. ’Le Reve’ to było stacjo-
narne przedstawienie we wspa-
niałym teatrze przy Wynn Re-
sort w Las Vegas. Z ‘Cirque du 
Soleil’ i ‘LUZIA’ miałem okazję 
występować w 17 miastach 
w USA, Kanadzie i Meksyku. 
Ostatnie przedstawienie odby-
ło się w Royal Albert Hall w 
Londynie, na premierze byli 
m.in. Książę William i Księż-
na Kate. Show miało następnie 
zaprezentować się w Moskwie, 
ale wybuchła pandemia….
Upadłość Cyrku ogłoszono w 
czerwcu 2020.

Grzegorz Roś: Kiedy zaczęła 
się pandemia, byłem w Mont-
realu, gdzie jest główna siedzi-
ba ‘Cirque du Soleil’. Zaczynali-
śmy kreację nowego przedsta-
wienia, które miało być otwarte 
w tym roku w Berlinie. Jednak 
koronawirus pokrzyżował nasze 
plany. ‘Cirque du Soleil’ prak-
tycznie z dnia na dzień prze-
stał istnieć. Wszystkie przedsta-
wienia zostały odwołane, nowe 
produkcje wstrzymane, a pra-
cownicy niestety zwolnieni.

Kiedy ‘Cirque du Soleil’ za-
wiesił swoja działalność, wróci-
liśmy z rodziną z Montrealu do 
naszego domu w Las Vegas. Za-
cząłem pracować na pełny etat 
jako fizjoterapeuta w szpitalu. 
Pracuję też na oddziale inten-
sywnej terapii, gdzie rehabili-
tujemy pacjentów z COVID-19, 
więc bywa dosyć ekstremal-
nie.
Pytam, co dalej? Jak będzie 
wyglądała przyszłość nowo-
czesnego cyrku? 
Grzegorz Roś: Przyszłość ca-
łego cyrku kształtuje się mię-
dzy innymi w takich miejscach, 
jak Złotoryja czy Lublin, gdzie 
jest coroczny, fantastyczny fe-
stiwal młodego cyrku „Cyr-
kulacje”. Odbył się nawet w 

tym roku. Wszędzie tam, gdzie 
są młodzi, zdolni ludzie, którzy 
mają tę iskrę i talent, i pasję do 
tego rodzaju sztuki. Cyrk będzie 
musiał odkrywać się na nowo i 
szukać innowacyjnych dróg do-
cierania do publiczności, takich 
jak np. przedstawienia online. 

Tematów do omówienia 
czy rozwinięcia jest oczywiście 
mnóstwo. W ubiegłym roku w 
grudniu młodzi złotoryjanie, 
uczestnicy projektu „Złotoryja 
Tańczy”, mieli okazję zadawać 

pytania online 
Grzegorzowi. O 
co pytali? Pytali 
o tremę na sce-
nie, o kontuzje, 
treningi. 
Grzegorz Roś: 
Cieszę się, że w 
Złotoryi jest peł-
na pasji mło-
dzież, która ma 
marzenia i am-
bicje, i jest zde-
terminowana, 
by je realizować. 
Wraz z moją sio-
stra Olą, jej mę-
żem Michałem i 
moją żoną Mary-
sią założyliśmy 
‘Fundację Roz-
woju Człowieka 
Trood’ między 
innymi po to, 
aby takie zdolne 
dzieci i młodzież 
wspierać. 
Ale to już jest 
całkiem inna 
opowieść…
Grzegorz Roś: 
Historia polskich 
akrobatów w ‘Ci-

rque du Soleil’ sięga samych 
początków powstawania tej fir-
my, czyli lat 80. Wtedy do Ka-
nady wyemigrował trener Zyg-
munt Biegaj. Dołączyli do niego 
jego synowie oraz inni utalento-
wani akrobaci z Jawora, a także 
Bogdan Zając ze Złotoryi. Przez 
lata polscy akrobaci wyrobili so-
bie markę dobrze wyszkolonych 
i ciężko pracujących artystów. 
Można powiedzieć, że przetar-
li szlaki przyszłym pokoleniom 
akrobatów, do których zaliczam 
się również ja. Za to jestem im 
oczywiście bardzo wdzięczny.

Rozmawiał Jarosław Jańta

▇

sieni i zimy. 
Na plenery chodzi sam, bo najle-
piej czuje się w samotności. Ko-
cha ciszę i spokój, gdy fotografu-
je. To też daje mu poczucie bez-
pieczeństwa.
Niedawno dzięki wsparciu Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Złotoryi i Zakładu Aktywno-
ści Zawodowej w Świerzawie Da-
niel wydał album Gmina Świerza-
wa w Obiektywie i tym samym 
jego prace już nie są zamknięte w 
przestrzeni komputerowego dys-
ku, a mogą w materialnej formie 
cieszyć oczy miłośników pejzaży 
Pogórza Kaczawskiego.
Mimo tego debiutu edytorskiego 
Daniel nie zamierza traktować za-
wodowo fotografii. Nigdy nie my-
ślał o zarabianiu na zdjęciach. W 
tym, co robi, kieruje się miłością. 
Mówi o sobie amator, a to słowo 
bynajmniej nie deprecjonuje, tyl-
ko właśnie podkreśla miłość do 

tego, co się robi. Kocham fotogra-
fię jako swoją pasję, jest to dla 
mnie forma rehabilitacji. Gdybym 
traktował ją zarobkowo, przesta-
łaby mnie cieszyć – z całą sta-
nowczością podkreśla Daniel.

Iwona Pawłowska

▇

Daniel Rak mieszka w Świerza-
wie. Mieszkańcom miasta pew-
nie nie trzeba go przedstawiać. 
Pierwsze skojarzenie – człowiek 
z aparatem. Mimo, że fotografuje 
systematycznie dopiero od dwóch 
lat, mocno zaistniał w świado-
mości mieszkańców Świerzawy i 
okolic. Swoje prace publikuje na 
portalu społecznościowym, gdzie 
ma wielu fanów.
Ostatnio jego zdjęcia zaistniały 
również w przestrzeni jak najbar-
dziej realnej i bardzo klimatycz-
nej, bo na dziedzińcu kościoła św. 
Jana i Katarzyny w Świerzawie, 
gdzie Daniel miał swoją pierw-
szą wystawę podczas wrześnio-
wego Jarmarku Rycerskiego. Jak 
Daniel z wdzięcznością podkreśla 
- to dzięki wsparciu miejscowe-
go ośrodka kultury i jego szefo-
wej Magdaleny Figi możliwe było 
pokazanie zdjęć szerszemu gronu 
odbiorców.
Dla Daniela fotografia stała się 
formą terapii. Jak sam przyzna-
je - miał w życiu wiele upadków, 
z których ciężko było mu się pod-
nieść. Wieloletnie uzależnienie od 
alkoholu doprowadziło jego zdro-

wie oraz życie do ruiny. 
Od 2013 r. dzięki pomo-
cy dr. Pawła Majchera ze 
Złotoryi, który wskazał 
mu drogę do trzeźwości, 
jest innym człowiekiem. 
Ten od siedmiu lat niepi-
jący alkoholik zmaga się 
również ze schizofrenią, 
czego nie ukrywa. Robie-
nie zdjęć pozwala mu się 
wyciszyć, nabrać dystan-
su i oddala złe myśli. Pa-
sja daje mu chęci do ży-
cia.
Jego zdjęcia utrwalają 
atrakcje Świerzawy i bli-
skiej okolicy. Dopiero nie-
dawno zaczął dalsze wy-
prawy, bo jak sam mówi 
- musi oswoić lęki. Zresz-
tą od nas nie trzeba da-
leko jechać, by zachwy-
cać oczy. Daniel skupia 
się na pejzażach. Nieob-
ca jest mu też architek-
tura. Szczególną es-
tymą darzy perełkę 
Świerzawy, czyli ko-
ściół św. Jana i Kata-

rzyny. Uważa, że budowla ma 
swoje tajemnice i niecodzien-
ny klimat. Stąd też tak czę-
sto gości na jego fotografiach. 
Daniel jest autorem świerzaw-
skich pocztówek, na których 
miasto promuje ten zabytek. 
Świerzawski fotograf obecnie 
jest w trakcie pracy nad wido-
kówkami z ruinami romańskiej 
świątyni w Nowym Kościele. W 
grafice pomaga mu kolega To-
mek Surma.
Daniel nie bawi się w obróbkę 
graficzną, jego zdjęcia są sau-
té, takie jak wychodzą z ma-
trycy aparatu.
Fotografuje lustrzanką, ale nie 
stroni od zdjęć telefonem, bo 
wbrew pozorom telefon daje 
naprawdę duże możliwości.
Zresztą dobry fotograf nie po-
trzebuje wysokiej klasy sprzę-
tu, by zrobić ciekawe zdję-
cie. Ważna jest wrażliwość na 
piękno i talent. I trochę wiedzy 
technicznej. Daniel jest samo-
ukiem, ale podgląda zdjęcia in-
nych fotografów i czasami są one 
dla niego inspiracją.
Daniel lubi każdą porę roku. Jak 
sam mówi – najbardziej aktywny 
jest wiosną i latem. Ze względu 
na stan zdrowia unika późnej je-

Człowiek
z aparatem
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Zebranie relacji 
od ponad dwu-
dziestu osób nie 
było zadaniem ła-
twym. Nikt chyba 
nie przypuszczał 
jak wiele emocji 
przy tym się uwol-
ni. Mimo to każ-
dy, kto uczestni-
czył w projekcie, 
jest przekonany, 
że warto zosta-
wić po sobie taką 
pamiątkę. Za-
nim publikacja uj-
rzy światło dzien-
ne zachęcam do 
jej poznania za-
mieszczając kilka 
fragmentów:
Krystyna Goz-
dór: Niemiec-
ka okupacja bu-
dzi we mnie bar-
dzo złe wspo-
mnienia. Mimo że 
ciężko pracowa-
łam, wielokrotnie 
byłam bita i za-
mykana w piwni-
cy. Także w piw-
nicy prowadzona 
była popołudniami 
nauka po polsku. 
Rano odbywały 
się lekcje w nie-
mieckiej szkole, 
do której uczęsz-

czałam obowiąz-
kowo. Niemcy nas 
upokarzali, żąda-
jąc na przykład 
polerowania im 
butów na ulicy. I 
nie było to takie 
ot zwykłe czysz-
czenie. Buty mu-
siały błyszczeć. 
Najgorsza była 
chyba niepew-
ność. Nikt nie wie-
dział co spotka go 
dziś, czy kolejne-
go dnia. Pewnego 
razu mnie i mamę 
postawili pod mu-
rem i szykowali 
się do rozstrzela-
nia. Przeżyłyśmy 
tylko dzięki zna-

jomej Ukraince, która bardzo 
długo rozmawiała z niemiecki-
mi żołnierzami i końcu udało jej 
się ich przekonać, by odstąpi-
li od swojego zamiaru. A kiedy 
wojna się skończyła, ukraińskie 
bandy UPA mordowały Polaków 
– chyba nawet więcej niż Niem-
cy. Jedynym ratunkiem był wy-
jazd na Zachód. 
Olga Kaliciak: 85 lat to piękny 
wiek. Jest co wspominać. Tyle 
tego było, że boję się wracać pa-
mięcią do tamtych lat, ale chcę, 
aby pozostał ślad mojej drogi 
życia. Miałam zaledwie 3 latka 
gdy wybuchła wojna. Pewnego 
dnia Niemcy z dużym psem we-
szli do domu, chcieli zabrać tatę 
na roboty, ale on schował się 
w piwnicy. Moja młodsza sio-
stra była przerażona i bardzo 

krzyczała. Tym razem się uda-
ło. Niestety, w niedługim czasie 
dopadli go i wywieźli do obozu. 
Ślad po nim zaginął. Po latach 
znalazłam jego nazwisko na li-
stach zamordowanych w obo-
zie Gross-Rosen. Mama zosta-
ła sama z piątką dzieci. Miesz-
kaliśmy wtedy w Jazowsku 
opodal Nowego Sącza. Wokół 
same zgliszcza. Niemcy spali-
li wszystko. Dobrze się złożyło, 
że mieliśmy kozę. Wystarczy-
ło zdobyć trochę kaszy i dało 
się żyć. Mama ciężko pracowa-
ła w fabryce mebli oraz na fol-
warku w rolnictwie. Zdarzało 
się wielokrotnie, że przychodzi-
ła do domu o 22:00, a my głod-
ne czekałyśmy. Całe szczęście, 
że mamie pomagała siostra 
taty, zawsze coś dała a mama 
sprzedała i kupowała jedzenie. 

Wyprzedaliśmy wszystko co się 
dało, żeby nie umrzeć z głodu.
Zofia Krupa: Nie miałam jesz-
cze ukończonych sześciu lat, 
gdy Ukraińcy zamordowali mo-
jego ojca. Pozostanie w tam-
tych stronach byłoby bardzo 
niebezpieczne, dlatego mama 
postanowiła, że wyjedziemy 
do Lwowa, gdzie mieszkał nasz 
wuj. Podróżując wagonami by-
dlęcymi tułaliśmy się przez kil-
ka miesięcy. Kiedy skończyła 
się wreszcie wojna osiedliłyśmy 
się w Łękach Dolnych koło Dę-
bicy. Mama była nauczycielką. 
Zważywszy, że analfabetyzm 
był niespotykanie duży, mia-
ła sporo pracy, w zasadzie od 
rana do wieczora. My z siostrą 
nie miałyśmy się gdzie podziać, 
dlatego grzeczniutko siedzia-

łyśmy w ostatniej ławce przez 
cały dzień.
Teresa Borek: Niestety, nie 
pamiętam mojej mamy, gdyż 
zmarła młodo. Miałam jeszcze 
troje rodzeństwa i tata musiał 
się bardzo natrudzić, żeby nas 
utrzymać. Mimo że byłam naj-
młodsza, miałam sporo obo-
wiązków. Do siódmego roku ży-
cia wychowywała mnie ciocia. 
Później ojciec założył drugą ro-
dzinę i zamieszkaliśmy nieda-
leko Krynicy-Zdroju. To były 
dla mnie i mojej rodziny bar-
dzo ciężkie czasy. Oczywiście 
uczęszczałam do szkoły, poza 
tym pomagałam w gospodar-
stwie i opiekowałam się młod-
szymi dziećmi. Pranie robiłam 
w zimnej wodzie, tuż przy stud-
ni. 

Grażyna Mosińska: Wraz z ro-
dzicami i rodzeństwem przy-
jechałam do Złotoryi z Czer-
niec koło Lubina. Stało się to 
wczesną wiosną 1957 r. Wów-
czas niewiele jeszcze odbudo-
wano. Miasto było zrujnowa-
ne. Inne były także jego gra-
nice. Przy skrzyżowaniu ulic 
Wojska Polskiego i Hożej stoi 
transformator. Tam kończyło 
się miasto. Będąc dziećmi ba-
wiliśmy się od rana do wieczo-
ra, z kromką chleba w kieszeni. 
Nie wiem dlaczego, ale wytwo-
rzył się taki podział na Złotory-
ję „górną” i „dolną”. Broniliśmy 
swojej części. Jeśli było trzeba 
nawet przy pomocy kamieni. W 
miejscu, gdzie dziś znajduje się 
biblioteka miejska, znajdowało 
się kino „Uciecha”. Chodziliśmy 

tam na poranki. Przy Szkole 
Podstawowej nr 1 działała łaź-
nia miejska. Było to o tyle waż-
ne, że w mieszkaniach łazienek 
raczej nie było. Raz w tygodniu, 
w sobotę, można się było umyć. 
Podglądałyśmy chłopców i od-
wrotnie, ale było uciechy. 
Halina Fulczyńska: Po śmieci 
męża i mamy wszystko się za-
waliło, mój cały dotychczasowy 
piękny i spokojny świat rozpadł 
się na kawałeczki. Byłam w roz-
paczy. Przez kilka miesięcy nie 
mogłam się pozbierać. Teraz 
już jest lepiej. W Klubie Senio-
ra mam nowych znajomych. Są 
przy mnie dzieci i wnuki, któ-
re kocham nad życie. Spędzam 
z nimi dużo czasu, wnoszą ra-
dość do mojego świata. Słoń-
ce powoli wychodzi i dla mnie. 

Klub Senior+, działający przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej, to miejsce spotkań zło-
toryjskich nestorów. Miejsce 
pełne przyjaznej energii, cie-
pła i dobrego słowa. Wystar-
czy przekroczyć próg klubu 
przy ulicy Konopnickiej, by tego 
wszystkiego doświadczyć. Dzie-
je się tak za sprawą osób, któ-
re tu pracują, ale chyba przede 
wszystkim dzięki seniorom któ-
rzy tworzą swoją małą, unikalną 
społeczność. 
Kiedy ludzie w naszym otocze-
niu stają nam się bliscy, rodzi się 
potrzeba dzielenia się tym, co w 
naszym życiu było ważne, tym, 
co dane nam było przeżyć. Se-
niorzy to osoby bardzo doświad-
czone przez los, a doświadcze-
nie jest na wagę złota. Podczas 
licznych spotkań okazało się, że 
mają wiele wspaniałych wspo-
mnień, które warto spisać choć-
by z szacunku do przeszłości. W 
trakcie wielu spędzonych wspól-
nie godzin powstał pomysł spi-
sania wspomnień klubowiczów, 
a kiedy już do tego doszło, ze-
brania ich i przygotowania pu-
blikacji. Tak zrodził się projekt 
„Z szuflady seniora”, stawiający 
sobie za cel ochronę przeszłości 
przed zapomnieniem. Jeśli nic 
nie zakłóci toku prac, w najbliż-
szym czasie możemy spodzie-
wać się, że do naszych rąk tra-
fi niezwykle interesujący tomik. ☛

Z szuflady Seniora
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Zaczynam dostrzegać, że mogę 
żyć i bardzo tego chcę.
Helena Szałas: Miałam kole-
żankę mieszkającą w Świerza-
wie. Pomogła mi znaleźć pracę. 
Mogłam podjąć ją w ambulato-
rium w Nowym Kościele i na-
wet przysługiwało mi „od ręki” 
zakładowe mieszkanie. Tak roz-
poczęła się moja podróż życia. 
Wyjechałam z ukochanego Kra-
kowa. W pociągu jadącym do 
Świerzawy przysnęłam i nieza-
mierzenie wysiadłam w Złoto-
ryi. Myślałam, że to Świerza-
wa. Było to 31 stycznia 1963 r. 

Stałam przez chwilę na Rynku, 
był pięknie oświetlony, przy-
prószony śniegiem, jak z baj-
ki. Niczego nieświadoma zapy-
tałam dwojga napotkanych lu-
dzi gdzie jest ulica Jeleniogór-
ska. Pociąg do Świerzawy mia-
łam dopiero rano o godz. 4.00. 
Nie miałam co ze sobą zrobić. 
Przez krótki okres mieszkałam 
u koleżanki w Świerzawie, ale 
myślami wracałam do Złoto-
ryi. Któregoś dnia przyjechałam 
do Wydziału Zdrowia po skiero-
wanie do pracy. Dowiedziałam 
się, że mam dobre wykształce-
nie, a tu w szpitalu jak raz po-
trzebują pielęgniarki. Nie dosta-
łam skierowania do pracy w No-
wym Kościele, jak planowałam. 
Usłyszałam: „Potrzebujemy 
pani tutaj”. Uznałam to za cu-

w Prusicach. Pochodzę z rodziny 
wielodzietnej. Było nas w domu 
pięcioro. Ojciec pracował w le-
sie, mama zajmowała się do-
mem. Zawsze ją podziwiałam, 
była bardzo pracowitą i zaradną 
kobietą. Ja te cechy odziedzi-
czyłam. Jestem osobą wszech-
stronną. Moja mama należa-
ła do Koła Gospodyń Wiejskich 
w Prusicach. Zabierała mnie na 
spotkania. Tam nauczyłam się 
gotować, piec i szyć. Mama szy-
ła ręcznie sukienki wykrajane 
z papierowych form i filcu, który 
przynosił do domu mój tata. On 
był głową rodziny i bardzo dbał 
o to, żeby mama nauczyła nas 
wszystkiego, co będzie nam po-
trzebne w życiu.
Genowefa Kozera: Moi rodzi-
ce pochodzą z Małopolski. Na 
Zachód, czyli Ziemie Odzyska-
ne, przyjechali za chlebem w 
1956 r. Zamieszkali we wsi Wy-
szonowice. Tam pracowali i wy-
chowywali mnie i brata. Również 
tam skończyłam szkołę podsta-
wową. W 1978 r. rozpoczęłam 
pracę na poczcie we Wrocławiu, 
gdzie zastał nas stan wojenny. 
To był ponury czas, nasz urząd 
został zmilitaryzowany, wszyscy 
żyliśmy w strachu. Ale w tych 
trudnych czasach, konkretnie 
w 1982 r., poznałam mojego 
przyszłego męża. Rok później 
wzięliśmy ślub i jesteśmy szczę-
śliwym małżeństwem do dziś. 
Doczekaliśmy się trzech synów.
Stefan Jackowski: Pracowa-
łem od najmłodszych lat. Bar-
dzo chciałem się uczyć, ale nie 
miałem takiej możliwości. Do 
Złotoryi przyjechałem za pracą. 
Dostałem ją w PZGS, gdzie pre-
zes zobowiązał mnie do ukoń-
czenia szkoły. Bardzo mnie cie-
szyło takie rozwiązanie, ponie-
waż moim marzeniem była edu-
kacja. W domu rodzinnym nikt 
nie dbał o moje wykształcenie, 
nie dostawałem nawet pienię-
dzy na niezbędne podręczniki. 
Wspólnie z kolegą wynająłem 
mieszkanie obok budynku Sta-
rostwa. Pracowałem i uczyłem 
się jednocześnie. 

Materiał opracował 
Andrzej Wojciechowski

▇

downe zrządzenie losu. Skiero-
wano mnie do pracy w Szpita-
lu Powiatowym przy ulicy Szpi-
talnej i tak rozpoczęłam pra-
cę jako pielęgniarka. Sądzę, że 
byłam dobrym pracownikiem. 
Często brałam dyżury, zosta-
łam dostrzeżona przez ordyna-
tora - doktora Peszkę. Po 3 mie-
siącach odważyłam się poprosić 
o mieszkanie. Udało się. 
Krystyna Nowak: Moja mama 
była zesłana na przymusowe 
roboty do Austrii. Dużo mi opo-
wiadała o tym, jak pracowa-
ła tam na roli. Mój ojciec tak-

że był zesłańcem. Z Syberii tra-
fił do polskiego wojska. Po woj-
nie rodzice spotkali się w Sę-
dziszowej koło Świerzawy. 
Tam, w 1948 r., przyszłam na 
świat. Miałam czworo rodzeń-
stwa, jako najstarsza pomaga-
łam w ich wychowaniu. Opodal 
naszego domu znajdowały się 
Organy Wielisławskie, ulubio-
ne miejsce naszych zabaw. Na 
szczycie Wielisławki odbywa-
ły się harcerskie biwaki. Słysza-
łam, że dawniej na szczycie była 
restauracja, z której do naszych 
czasów pozostały tylko ruiny. 
Pod Wielisławką znajdują się tu-
nele -  słyszałam, że tam poszu-
kiwano złota. Obecnie odbywa-
ją się tam imprezy, np. „pusz-
czanie wianków” w czerwcu. W 
pobliżu mojego domu był młyn 

do którego przyjeżdżali rolnicy 
z okolicznych wsi, sama wozi-
łam tam zboże na specjalnym 
wózku. Teraz znajduje się tam 
restauracja „Młyn Wielisław”.
Grażyna Mosińska: Otwarty 
był Kościół p.w. św. Jadwigi, pa-
miętam starszego księdza któ-
ry nie miał pięt. Nie pamiętam, 
jak się nazywał, ale był dobrym 
człowiekiem. [Mowa zapewne 
o księdzu Onufrym Stankiewi-
czu.] Na wspomnienie pysznych 
lodów „U Studenta” przy ulicy 
Chopina do dziś cieknie mi ślin-
ka. Jadłam je tonami. Oczywi-

ście najpierw mu-
siałam na nie zaro-
bić, zbierając ma-
kulaturę i butel-
ki. Niestety, które-
goś dnia zatrułam 
się i tak lody poszły 
w zapomnienie. 
Maria Aksam-
ska: Rodzice mieli 
nieduże gospodar-
stwo w miejscowo-
ści Marszałki w wo-
jewództwie wielko-
polskim, tam też 
ukończyłam szko-
łę podstawową. 
Przez długi czas 
byłam jedynaczką, 
dopiero gdy mia-
łam 13 lat urodzi-
ła się moja siostra. 
Ojciec bardzo cięż-
ko pracował na go-
spodarstwie. W tej 

pracy wspomagał się tylko jed-
nym koniem. Z czasem i mnie 
zaczęła ciekawić praca na roli. 
Dlatego, gdy przyszedł mo-
ment wyboru drogi zawodo-
wej, rozpoczęłam naukę w Pań-
stwowym Technikum Rolniczym 
w miejscowości Przygodzice 
koło Ostrowa Wielkopolskie-
go. Przez jakiś czas mieszkałam 
w internacie, co bardzo miło 
wspominam. W 12 osób miesz-
kaliśmy na parterze, a nad nami 
była usytuowana duża sala gim-
nastyczna, gdzie nierzadko były 
organizowane różnego typu im-
prezy. Jedyne, co mi wówczas 
wadziło, to dobiegający stam-
tąd hałas, który przeszkadzał 
mi w nauce. 
Maria Kicińska: Urodziłam się 

„Czasem czło-
wiek ma prze-
błysk pomysłu, 
który nie daje 
mu potem spokoju. 
Przez rok, dwa, a czasem i 
dłużej.
Przecież już w filmie Incepcja, 
Cobb przekonywał, że nic tak w 
człowieku nie siedzi na zawsze 
„jak jedna mała idea”.
I ta książka była tego przykła-
dem.
Moją ideą, pomysłem, swędze-
niem pod palcami była chęć 
uratowania Smoka Wawelskie-
go. Dlaczego? Bo jakoś nigdy 
nie byłem przekonany, że warto 
go było po prostu otruć. 
Wiecie, że Chińczycy odwiedza-
jący Kraków w ogóle nie rozu-
mieją dlaczego go zabiliśmy? 
Nie rozumieją, że mogliśmy tak 
potężną i mądrą postać zwy-
czajnie otruć zamiast, w zamian 
za opiekę Krakowa przed wro-
gami dogadać się z nim.
I tak powstawała ta książka, na 
pomysł której wpadłem 5 lat 
temu, spacerując po dziale dzie-
cięcym w pewnym niebiesko-
żółtym sklepie meblowym grze-
biąc w maskotkach. W wielkim 
koszu leżały one - smoki. Wzią-
łem jednego z nich do ręki i już 
wiedziałem, że napiszę o nim, o 
naszym Wawelskim książkę. Nie 
wiedziałem tylko, że opieka nad 
nowo narodzonym dzieckiem, 

własna firma i 
życie codzien-
ne rozciągną 
to na 5 lat.
Gdyby nie 
pandemia, książka właśnie 
wchodziłaby na półki, wydana 
przez Bardzo Duże Wydawnic-
two Na Literę A. Szczęście tej 
książki polega jednak na tym, 
że na dwa dni przed podpisa-
niem umowy Polska zamknę-
ła się po raz pierwszy i wszy-
scy ruszyli kupić makaron i pa-
pier toaletowy, a Wydawnictwo 
wstrzymało książkę bez wizji na 
przyszłość.
Teraz przyszedł czas wziąć 
wszystko w swoje ręce i z po-
mocą osobistych i zupełnie nie-
znanych przyjaciół wydać ją sa-
memu. Społecznościowo. Na 
zasadach przedsprzedaży.
A że jest to bajka podróżni-
cza dowodzi nie tylko przygo-
dy Smoka w spotkaniu z kolej-
nymi, nowymi kulturami i pew-
nym Kotem, ale i to, że niemal 
połowę napisałem na dachu ho-
telu w marokańskim Tarudant.”

Robb Maciąg

Naszym 
Czytelnikom, 
Miłośnikom i 
Sympatykom  

zdrowych 
i wesołych 

Świąt Bożego 
Narodzenia, 

spokoju i refleksji 
nad codziennym 

zabieganiem, 
wszelkiej 

pomyślności w 
Nowym Roku 

życzy 
Zarząd TMZZ

☛
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Cztery lata temu pewnej zim-
nej, wrześniowej nocy, miesz-
kańcy bloku w Nowej Ziemi zo-
stali bez dachu nad głową. Po-
żar wybuchł nagle i błyska-
wicznie strawił najwyższe kon-
dygnacje budynku, a woda ze 

strażackich gaśnic zalała to, 
czego nie pochłonęły płomienie. 
Pogorzelcy, którzy stracili do-
słownie wszystko, co material-
ne, znaleźli tymczasowe miesz-
kania w innych wsiach gminy i 
powiatu. Nie wiedzieli, czy kie-
dykolwiek wrócą do swojego 
bloku w Nowej Ziemi. Dziś już 
wiadomo, że gmina stanęła na 
wysokości zadania i odremonto-

zili do pustego, pachną-
cego nowością mieszka-
nia meble, sprzęt AGD i 
rozmaite bibeloty, a po-
tem skręcali szafy, sto-
ły, krzesła. W niewielkim 
mieszkaniu ledwie mie-
ściła się ekipa „paczko-
wych” Mikołajów. Praca 
była żmudna, a przy tym 
dość trudna, bo w blo-
ku nie ma jeszcze podłą-
czonego prądu, więc od-
bywała się przy prowizo-
rycznym oświetleniu. Na 
dodatek, po tym wszyst-
kim trzeba było jeszcze 
wypucować mieszkanie 
na przyjęcie gości. 😊
Dzień przed Finałem wo-
lontariusze zadzwonili do 
pani Janiny, by w nie-
dzielę rano przyjecha-
ła z całą rodziną do swo-
jego nowego mieszkania, 
bo wolontariusze mają 
dla nich kilka rzeczy do 
podarowania. Już wte-
dy kobieta zdziwiła się, 
że w ogóle dostaną jakiś 
prezent. Jeszcze nie wie-
działa, jak piękna to bę-
dzie niespodzianka.
W niedzielę rano wolon-
tariusze przywieźli jesz-
cze dziesiątki pudeł z 
prezentami i wtargali je z 
mozołem na drugie pię-
tro bloku, artystycznie 
ustawili w największym, 
dziecięcym pokoju i z 
niecierpliwością czekali 
na rodzinę, zastanawia-
jąc się, jak to wszystko się po-
toczy, jaka będzie reakcja dzie-
ci i ich rodziców.
Kiedy pod blok podjechała ro-
dzina, wolontariusze poczu-
li tremę, lekki niepokój, czy na 
pewno przyszli gospodarze tego 
mieszkania ucieszą się z tego, 
co dostali.
Za chwilę okazało się, że ich 
obawy były bezpodstawne. 
Pani Janina, gdy tylko weszła 
do mieszkania, rozpłakała się 
ze szczęścia, łez nie krył też 
jej mąż, choć lekko wstydził się 
emocji. Na ten widok „spociły 
się” też oczy wolontariuszek .😊 
Tylko mężczyźni zachowali fa-
son i opanowanie. 😊
Pani Janina, patrząc na urzą-
dzone mieszkanie, piękne me-

wała budynek. Niebawem więk-
szość z jego dawnych miesz-
kańców będzie mogła wrócić 
do starego/nowego miejsca. 
Jednak niektórzy z nich z róż-
nych powodów nie chcą powra-
cać do domu, który kojarzy im 

się z tą wrześniową nocą. Wolą 
pozostać tam, gdzie przed czte-
rema laty rzucił ich los. Ale to 
szansa dla tych rodzin z gminy 
Złotoryja, które szukają swoje-
go mieszkania, bo blok w No-
wej Ziemi ofiaruje dla nich kilka 
lokali. Takie szczęście spotkało 
rodzinę pani Janiny, bo wraz z 
mężem i trójką dzieci mogą wy-
prowadzić się z mieszkania w 
innej wsi, które dzielili z bratem 

belki w dziecięcym pokoju, stos 
paczek z kokardami, nie mogła 
opanować emocji. Nie spodzie-
wałam się takich prezentów. 
W ogóle nie spodziewałam się, 
że ktoś nam pomoże, bo prze-
cież jest tylu innych, którzy są 
w potrzebie – zdołała powie-
dzieć przez łzy. Pan Karol, za-
chęcony przez Ewelinę, zabrał 
się za rozpakowywanie pude-
łek. Na pierwszy ogień poszły te 
z prezentami dla dzieci. Szcze-
gólne zainteresowanie wzbu-
dziły u najmłodszej z rodziny, 
trzyletniej Julki. Kiedy znalazła 
wśród pudełek różowego koni-
ka i dziecięcą kuchenkę, usia-
dła na podłodze i zaczęła go-
tować obiad. W tym czasie jej 
dwaj bracia pomagali dzielnie 
tacie i zrywali świąteczny papier 
z kartonów, z których wydoby-

kobiety, co wiązało się z wielo-
ma niedogodnościami i konflik-
tami.
Pani Janina, jej mąż Karol i tro-
je dzieci zostali w tym roku włą-
czeni do projektu Szlachetnej 
Paczki. Paweł i Ewelina – wolon-
tariusze, zajmujący się tą rodzi-
ną, stwierdzili już po pierwszym 
spotkaniu, że tym młodym lu-
dziom trzeba pomóc. Urzekła 
nas atmosfera domu, ciepło, ja-
kie płynęło ze strony gospoda-
rzy, otwartość i entuzjazm dzie-
ciaków – mówi Ewelina. Wolon-
tariusze uznali, że skoro ci lu-
dzie już dostali szansę na nowe 
życie w nowym miejscu, to trze-
ba im to mieszkanie urządzić. 
W tajemnicy przez przyszłymi 
lokatorami postanowili zabawić 
się w Nasz Nowy Dom w wer-
sji „paczkowej”. Paweł Zabłot-
ny – lider rejonu i Ewelina Pie-
karska przekonali do swojego 
pomysłu znajomych i rodziców 
przedszkolaków z „Pępka świa-
ta”, zebrali pieniądze i kupili to, 
co trzeba, by rodzina pani Ja-
niny mogła już w styczniu, gdy 
budynek oficjalnie zostanie od-
dany do użytku, zamieszkać w 
komfortowych warunkach, jak-
że odmiennych od tych, w któ-
rych obecnie przebywa.
Zakupy mebli, sprzętów, ubrań 
i zabawek dla dzieci to była cza-
sochłonna, ale niezwykle ra-
dosna praca – twierdzi Eweli-
na. Kilka dni jeździliśmy po róż-

nych sklepach, ale mieliśmy na-
dzieję, że to będzie piękna nie-
spodzianka dla tej rodziny. Li-
czyłam, że w dzień Finału, kiedy 
zobaczą to, co zrobiliśmy, będą 
wzruszeni.
Do pomocy zaangażowali się też 
pozostali wolontariusze Szla-
chetnej Paczki z rejonu Złotory-
ja oraz grupa sympatyków pro-
jektu. Poświęcając kilka dni, a 
nawet zarywając noce, przywo-

wali wóz policyjny, dino-
zaura na baterie, ksią-
żeczki i przybory szkol-
ne. Julka na chwilę ode-
rwała wzrok od kuchen-
ki, gdy jej mama wycią-
gnęła z paczki piżam-
ki i pościel z Minnie. Już 
chciała kłaść się do łóż-
ka, ale co dziwne - nie do 
swojego, tylko na piętru-
sa chłopaków, choć nie-
wątpliwie jej było bar-
dziej „kobiece”. 😊
Kiedy dzieci zajęły się 
swoimi podarunkami, ro-
dzice wyjmowali coraz to 
nowe rzeczy: ubrania dla 
siebie i maluchów, ko-
smetyki, środki czysto-
ści, produkty spożywcze, 
a nawet zestaw porce-
lany na sześć osób. Gdy 
już pudła były puste, za-
czął się obchód reszty 
tego niewielkiego miesz-
kania. Paweł wyjaśnił go-
spodarzowi, że w przy-
szłym tygodniu przywie-
zie jeszcze pralkę, a tak-
że pomoże mu w powie-
szeniu szafek kuchen-
nych i żyrandoli, kiedy 
tylko zostanie podłączo-
ny prąd. Rodzina z rado-
ścią patrzyła na kanapę 
oraz pachnące nowością 
stół i krzesła w ich po-
koju.
Pani Janina wyjęła z to-
rebki trzy serca – laur-
ki namalowane przez 
dzieci dla tych, którzy 

uszczęśliwili rodzinę.
Kiedy wolontariusze już żegna-
li się z rodziną, mała Julka, któ-
ra do tej pory skakała z radości 
po łóżku, zabrała ze sobą różo-
wego konika i parę innych zaba-
wek i ruszyła za nimi do drzwi. 
Po niespełna godzinie zosta-
wiliśmy rodzinę w jej nowym 
mieszkaniu, by poukładali sobie 
prezenty i ochłonęli, zanim wró-
cą do dotychczasowego miesz-
kania, w którym przyjdzie im 
spędzić jeszcze kilka tygodni.
Jednak na pewno będą to już 
inne dni, kiedy w perspektywie 
mają swoje nowe życie w No-
wej Ziemi.

Iwona Pawłowska

▇
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Grudzień zjawił się jak co roku po 
dwunastu miesiącach, chociaż za 
każdym razem odnoszę wrażenie, 
że nastaje on zupełnie nieoczeki-
wanie. A przecież przychodzi stale, 
dokładnie o tej samej porze. Przy-
był bez mrozu na policzkach, ale 
z przymrozkiem o poranku, który 
sprawia, że płuca wypełnia powie-
trze tak rześkie, jak nigdy wcze-
śniej, pomimo maseczki zaciągnię-
tej na buzi. Grudzień to mój ulu-
biony miesiąc, zazwyczaj pełen re-
fleksji oraz retrospekcji do zda-
rzeń, które minęły bezpowrotnie. 
Lubię gdzieś w głębi duszy podsu-
mować sobie rok, co czynię zawsze, 
w grudniu właśnie i traktuję niczym 
rytuał, który pozwala mi uwolnić się 
od tego, co było niekorzystne, zo-
stawić w tyle to, co nakreśliło bli-
zny, wybaczyć tym, którym trzeba, 
a zapamiętać to, co dobre oraz wy-
ciągnąć z mijającego roku niezbęd-
ne dla siebie lekcje, chociaż zdaję 
sobie sprawę, że dla większości z 
nas bieżący rok to jedna wielka lek-
cja życia. Niemniej jednak kocham 
grudzień za swojego rodzaju magię 
i tę nietuzinkowość w małych cu-
dach, które dzieją się gdzieś obok, 
niekoniecznie na naszych oczach. 
Wkrótce święta. I chociaż dla wie-
lu ludzi zapowiadają się inaczej niż 
dotychczas, mam nadzieję, że będą 
na swój sposób wyjątkowe. Obfite 
w zdrowie, gdyż to o nie toczymy 
nieustanną walkę z niewidzialnym 
wrogiem. Spokojne dla duszy, lecz 
bogate w radość i małe wzruszenia, 
gdyż kiedy, jak nie w święta zasłu-
gujemy na tak bezcenne prezenty? 
Pragnąc wprowadzić czytelników 
w iście świąteczny nastrój i odcią-
gnąć na chwilkę od bieżących wyda-
rzeń, postanowiłam sprawdzić, czy 
współczesne wyobrażenia dzieci na 
temat świąt oraz wiary w Święte-
go Mikołaja, który pod osłoną nocy 
przynosi prezenty, różnią się od 
tych sprzed kilkunastu lat. Na swo-
ich rozmówców wybrałam, rzecz ja-
sna- dzieci oraz kilkoro dorosłych, 
którzy specjalnie dla mnie udali się 
w grudniową podróż w czasie, aby 
przypomnieć sobie święta, kiedy oni 
sami byli dziećmi. Zaskakujące, że 
pomimo różnic pokoleniowych ten 
model świąt nie zmienił się aż tak 
bardzo, jak sądziłam, chociaż ze-
tknęłam się z pewnymi ciekawost-

ła się u babci i tam miała miejsce 
uroczysta kolacja wigilijna. Oczeki-
wanie na przyjście Świętego Mikoła-
ja było dla niej i jej młodszego bra-
ta nie lada wydarzeniem. Noc przed 
odwiedzinami starszego pana z siwą 
brodą pisali listy, które potem pozo-
stawiali dla niego na oknie. We Wło-
szech Mikołaj odwiedza dzieci tyl-
ko raz, w noc wigilijną. Nie obchodzi 
się tam „mikołajek”. Sara wiedziała, 
że otrzyma prezent tylko wówczas, 
gdy będzie spać. Nigdy nie myśla-
ła, aby spróbować spotkać się z Mi-
kołajem na żywo. Zawsze posłusz-
nie kładła się do łóżka dużo wcze-
śniej niż zazwyczaj, a rano znajdo-
wała prezent pod choinką, która z 
kolei w okresie Bożego Narodzenia 
stała... w kuchni. Obecnie nie pisze 
już listów, ale nadal wierzy w ma-
gię wigilijnej nocy. Zapytana o tego-
roczne życzenie, bez większego za-
stanowienia odpowiada: „ogrzewa-
nie do świąt!”, gdyż wraz z rodziną 
kupili niedawno dom, kompletnie do 
remontu i obecnie są na etapie wy-
miany wszelkich rur oraz instalacji, 
a temperatura za oknem nie nastra-
ja przecież zbyt optymistycznie i na 
ten moment w domu jest zwyczaj-
nie zimno. Wierzy jednak, że z po-
mocą dobrych ludzi, którzy kilka dni 
temu obiecali zrobić, co w ich mocy, 
w wieczór wigilijny będzie u niej już 
ciepło i przyjemnie.

Teraz...
Olek ( 4,5 l)

Gdy proszę Olka o rozmowę na te-
mat świąt i prezentów, w jego 

oczach dostrzegam iskry radości. Z 
ogromnym entuzjazmem odpowia-
dał mi na pytania dotyczące prze-
biegu świąt w jego domu. Krótko 

przed wizytą Mikołaja wraz z mamą 
i młodszym bratem pieką pierniki. 

Gdy zapytałam, czy lubi piec pierni-
ki, odpowiedział: „Bardzo lubię, ale 

wiesz, pani..., z mamą fajnie się 
piecze, ale Wiktor jest jeszcze za 
mały i wszystko demoluje i ciągle 
wariuje!”. Na szczęście za każdym 
razem pierniki udaje się przygoto-
wać, a po ich upieczeniu następu-
je dekorowanie. Kolejnym etapem 
są listy do Mikołaja, tworzone z po-

mocą mamy. Zasiadają wspólnie 
przy stole i piszą bądź rysują Mi-
kołajowi to, o czym marzą, a listy 
wraz z upieczonymi pierniczkami 

oraz szklanką pełną mleka pozosta-
wiają na parapecie okna i kładą się 
spać. Według wierzeń Olka Miko-
łaj zakrada się nocą, gdy wszyscy 
śpią i cicho zostawia prezenty pod 

kami oraz zabawnymi wypowiedzia-
mi, które wywołały na mojej twarzy 
uśmiech. 

Kiedyś...
Matylda (31 lat)

Pamięta, że gdy była małą dziew-
czynką, magię świąt odczuwała w 
domu dopiero w dzień wigilii. To 
wtedy mama od samego rana ozda-
biała dom, wieszając świąteczne 
akcenty, a do salonu przynoszono 
choinkę, którą wspólnie z domow-
nikami upiększano w rożnego ro-
dzaju łańcuchy, bombki oraz lamp-
ki. Następnie Matyldę wyprasza-
no z pokoju pod pretekstem pomo-
cy w kuchni, a gdy wracała...pod 
pięknie przystrojoną choinką leżały 
już prezenty, które otworzyć moż-
na było dopiero po kolacji. Wiara w 
Gwiazdora, który magicznym spo-
sobem odwiedza domy w wigilię, 
była dla Matyldy tak oczywista, ni-
czym oddychanie i zupełnie nie pa-
mięta momentu, w którym dowie-
działa się, że prezenty pod choinkę 
sprytnie podkłada mama. Do kola-
cji zasiadano wspólnie z domowni-
kami, tuż po tym, gdy na niebie po-
jawiła się pierwsza gwiazdka, którą 
Matylda odkąd pamięta miała za za-
danie wypatrzeć, jako najmłodsza z 
rodziny. Kolację wigilijną rozpoczy-
nano odświętnie ubranym od dzie-
lenia się opłatkiem, wspólnego wy-
powiadania życzeń oraz od czytania 
treści zawartych w Piśmie świętym, 
co czyniła zawsze najstarsza senior-
ka bądź najstarszy senior. Na stole 
znajdowało się istotnie kilka trady-
cyjnych potraw oraz napojów: czer-
wony barszcz z uszkami, pierogi z 
kapustą oraz grzybami, kapusta z 
grochem, ziemniaki z rybą, sałatka, 
krokiety, a także kompot z suszu. 
Nigdy nie było to dwanaście potraw, 
jak nakazuje tradycja, gdyż rodzi-
na była dość mała. Podczas kolacji 
wszyscy jedli, rozmawiali, biesia-
dowali, śmiali się, a nierzadko śpie-
wali kolędy. Dla Matyldy najwięk-
szą atrakcją było rozpakowywanie 
prezentów i ten zachwyt, gdy oka-
zywało się, że dostała dokładnie to, 
co chciała dostać. Uśmiecha się na 
to wspomnienie i dodaje: „Kiedyś 
dzieciaki nie miały tak wygórowa-
nych życzeń, jak obecnie. Nasze po-
kolenie cieszyły pomarańcze i duża 
ilość kolorowych pisaków w ładnym 
opakowaniu, które trudno było do-

poduszkami. Twierdzi, że za każ-
dym razem, gdy się budzi, zauwa-
ża, że miejsce po listach jest pu-

ste, szklanka opróżniona, a pod po-
duszką jest prezent. Wierzy, że śla-
dy swej obecności pozostawia nikt 
inny jak Mikołaj, gdyż: „rodzice, ja 
i Wiktor przecież śpimy!”. W tym 
roku chciałby dostać robota. Jed-

nak nie takiego zwyczajnego: „Sze-
fa wszystkich robotów, pani! Jesz-

cze takiego nie mam!”.
Dagmara (5 lat)

Gdy podchodzę do Dagmary i py-
tam, czy zechciałaby porozmawiać 
ze mną o świętach i Mikołaju, jej 
oczy z miejsca stają się równie sze-
rokie, jak uśmiech, obok którego nie 
sposób przejść obojętnie. Nie czeka 
na moje pytanie, tylko z prędkością 
maszyny wyrzuca z siebie słowa. 
Ochoczo opowiada, jak lubi ubie-
rać choinkę, wieszać bombki i, że: 
„to nic jak się jakaś stłucze, bo w 
pepco jest ich dużo”. Całą procedu-
rę dotycząca pisania listów wyjaśnia 
mi bardzo dokładnie. Robi to za-
wsze wspólnie z bratem. Pomaga im 
mama. Brat pisze, a Dagmara rysu-
je, gdyż pisać dopiero się uczy. Wy-
jaśnia mi, że prezent, o który prosi 
w liście, dotrze albo na „mikołajki”, 
albo znajdzie się dopiero pod cho-
inką w noc wigilijną, jednak zawsze 
znajduje dla siebie i brata jakiś upo-
minek, nawet jeśli nie jest to, o co 
prosili w swych listach. Listy wkłada-
ją do kopert i wrzucają do skrzynki 
przy najbliższej poczcie. Dla Mikoła-
ja zawsze przygotowują jakieś sma-
kołyki i mleko, które pozostawiają 
przy kominku. Dagmara z figlarnym 
uśmieszkiem przysuwa się do mnie i 
mówi: „ często zastawiamy na niego 
pułapki, ale...jakoś nigdy nie udało 
nam się go złapać, bo zawsze za-
sypiamy...”. Uśmiecham się i pytam, 
czego sobie życzy w tym roku. Oka-
zuje się, że życzeniem Dagmarki w 
tym roku jest otrzymanie lalki Bar-
bie, która jest syreną...

Adam (3 lata)
Adaś jest dość nieśmiałym chłop-
cem, ale na propozycję rozmowy 
reaguje delikatnym uśmiechem. 
Podchodzi, siada obok mnie i sły-
sząc wcześniej, o czym rozmawia-
łam z jego koleżanką Dagmarą, sam 
zaczyna wyjaśniać, że lubi ubierać 
choinkę razem z rodzicami, a listy 
do Mikołaja pisze razem z tatą. Po-
dobnie jak pozostałe dzieci, przygo-
towuje ciasteczka i szklankę pełną 
mleka. Całość pozostawiają z tatą 

stać. Teraz jest tego masa...”. Ma-
tylda bardzo miło wspomina dzie-
ciństwo i tę wyjątkowość wieczo-
ru wigilijnego w swoim rodzinnym 
domu. Zapytana o to, czego życzy-
łaby sobie w nadchodzące święta, 
odpowiada: „żeby to wszystko się 
już skończyło...”.

Alicja (25 lat)
Pamięta, że święta organizowano w 
domu babci, gdzie gromadziła się 
cała rodzina: „gdy babcia jeszcze 
żyła...”- zaczęła. W Wigilię, gdy na 
niebie rozbłysnęła pierwsza gwiazd-
ka, jak w większości domów, naj-
pierw dzielono się opłatkiem, a na-
stępnie zasiadano do wspólnego po-
siłku oraz do odpakowywania pre-
zentów. Aby dostać to, o czym ma-
rzyła, Alicja pisała listy do Świętego 
Mikołaja, który zjawiał się szóstego 
grudnia lub do Gwiazdora. Ten z ko-
lei miał przybywać w noc wigilijną. 
Jej nieustannym celem było przyła-
panie któregoś z nich na gorącym 
uczynku, lecz nigdy Jej się to nie 
udało. Tata każdego roku robił sobie 
z tego tytułu żarty, krzycząc z poko-
ju, gdy Alicja przebywała w innym 
pomieszczeniu: „Mikołaj! Mikołaj!”, 
na co mała Ala biegła ile sił w no-
gach, aby stanąć twarzą w twarz z 
postacią, którą znała jedynie z opo-
wieści, lecz za każdym razem spo-
tykała się jedynie ze śmiechem taty, 
któremu po raz kolejny udało się Ją 
nabrać. Prezenty ostatecznie znaj-
dowała albo obok łóżka, albo pod 
choinką, nie zdając sobie sprawy, 
że to także sprawka jednego z ro-
dziców. Pamięta, że przeżyła swoje-
go rodzaju szok, gdy pewnego dnia 
postanowiono wyznać jej prawdę o 
tym, iż starszy pan z workiem pre-
zentów nie istnieje, a oznajmio-
no jej to w aucie podczas powrotu 
Alicji ze szkoły. Na to wspomnienie 
dorosła już Ala ze śmiechem odpo-
wiada: „Byłam zdziwiona! Nawet mi 
tego nie wytłumaczyli! Nie byłam na 
to przygotowana!”- krzyczy rozen-
tuzjazmowana, a w jej oczach po-
jawiają się iskry. Gdy zapytałam, 
czego życzyłaby sobie obecnie, od-
powiada: „ Niech remont domu się 
już kończy. Chcę móc już normalnie 
mieszkać bez tego ciągłego bałaga-
nu i urządzania.”

Sara (27 lat)
Sara wychowała się we Włoszech, 
więc jej święta, gdy była małą dziew-
czynką, wyglądały odrobinę inaczej 
niż w Polsce, gdzie aktualnie miesz-
ka. Wspomina, że rodzina spotyka-

na parapecie. W tym roku marzy o 
małym samochodzie marki Honda. 
Ciekawi mnie, czy Adaś wie, w jaki 
sposób Mikołaj dostaje się do domu 
i czy kiedykolwiek udało Mu się zo-
baczyć starszego pana z workiem 
prezentów na żywo. Chłopiec patrzy 
na mnie podejrzliwie, ale po chwi-
li odpowiada: „Normalnie. Wchodzi 
przez drzwi, a prezent zostawia mi 
w kuchni. Pod krzesłem...”. Nigdy 
nikogo nie widział, gdyż śpi za każ-
dym razem, gdy prezent jakimś ta-
jemniczym sposobem pojawia się w 
domu.
Tym magicznym akcentem pra-
gnę jedynie udowodnić, że chociaż 
świat istnieje już tyle wieków, nikt 
nie wzbudza takiego zachwytu w 
oczach dziecka, jak postać w czer-
wonym kostiumie, a grudzień bez 
względu na wiek to bez wątpienia 
jeden z najbardziej wyjątkowych 
miesięcy w roku. Patrzmy na gru-
dzień oczami dziecka i spróbujmy 
uwierzyć w to, że wszystko wkrót-
ce będzie dobrze, dokładnie z taką 
samą mocą, z jaką wierzyliśmy w 
Mikołaja jako dzieci. Z tego miejsca 
pragnę dodać również coś od siebie 
i złożyć Państwu najserdeczniejsze 
życzenia z okazji nadchodzących 
świąt. Niechaj najbliższe tygodnie 
będą okraszone radością, nadzieją 
na lepszy czas oraz spokojem du-
cha. Niechaj odpoczynek sprawi, że 
naładują Państwo swoje akumulato-
ry na nadchodzący rok, ale także w 
ciszy i spokoju dacie Państwo sobie 
szansę na odmienienie siebie i wła-
snych serc. Życzę Państwu, abyście 
spędzili czas w towarzystwie osób, 
które są ważne i bliskie Państwa du-
szy. Życzę miłości: cierpliwej i ła-
skawej, która uskrzydla i naucza, 
która być może zrani, ale w rezul-
tacie zespoli jeszcze bardziej; miło-
ści prawdziwej, szczerej, na zawsze 
i na wieczność. Życzę przyjaźni z 
ludźmi, którzy będą nieodłącznym 
elementem Państwa życiowej ukła-
danki. Będą jak balsam na umysł, 
schron podczas burzy i słońcem po 
deszczu. Życzę Państwu umiejęt-
ności pielęgnowania relacji z inny-
mi oraz zdrowia, gdyż tego jednego 
nie można kupić ani za uśmiech, ani 
za żadne pieniądze świata. Niechaj 
Państwa nie opuszcza! I bądźmy dla 
siebie dobrzy. Wszyscy...
Zdrowych Świąt oraz wszystkiego 
dobrego w nadchodzącym Nowym 
Roku!

Joanna Siembida

Święta ponad czasem



Jesteśmy zmuszeni posługiwać 
się podstawowym programem 
Excel. Statystyki zawierają bar-
dzo szczegółowe dane włącznie 
z adresem i peselem, z podzia-
łem na chorych, ozdrowieńców, 
hospitalizowanych, itp. Opraco-
wanie sprawozdań, które mamy 
obowiązek raportować, zajmuje 
wiele godzin, a trzeba to robić 
codziennie. W skali kraju wszy-
scy posługują się systemem 
EWP i tam po wpisaniu danych 
przez pracowników Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, pracow-
ników laboratorium wykonują-
cych badania i lekarzy POZ gro-
madzi się i przetwarza informa-
cje o epidemii.
Ile jest numerów telefonów 
do złotoryjskiego sanepidu?
O, teraz jest ich sporo! Podsta-
wowe trzy numery (stacjonar-
ne), no i mamy służbowe ko-
mórki. Miesiąc temu otrzyma-
liśmy  dodatkowo 12 telefonów 
komórkowych wraz z opłaco-
nym abonamentem. Ja wiem, 
że ludzie się skarżą, że nie moż-
na się do nas dodzwonić. Mimo 
tych kilkunastu numerów prze-
cież jeszcze muszą być ludzie do 
odbierania rozmów. A pracow-
ników nie przybyło, jest nas cią-
gle tyle samo. A telefonów rze-
czywiście jest bardzo dużo, jed-
nak i tak mniej niż w innych po-
wiatach. Ludzie dzwonią w bar-
dzo różnych sprawach, nawet 
takich, które zupełnie nie doty-
czą naszej działalności. Tak było 
zwłaszcza  na początku epide-
mii, gdy nikt tak naprawdę nie 
wiedział, z czym mamy do czy-
nienia.
W jaki sposób dowiadujecie 
się o zakażonych? 
Źródeł informacji jest wiele. 
Głównym jest telefon od osoby 
chorej, mimo że nie ma takie-
go obowiązku. Ludzie się zgła-
szają, gdy otrzymają wynik do-
datni testu. Innym źródłem są 
dane z wymienionego przeze 
mnie wcześniej systemu EWP. 
Naszym zadaniem jest codzien-
ne przeglądanie tych raportów 
i wyłapywanie osób „pozytyw-
nych” z naszego powiatu. Jest 
to proste, aczkolwiek żmudne. 
Niekiedy laboratoria przysyłają 
wyniki bezpośrednio do nas. 
A lekarze informują was?
Nie, od lekarzy nie mamy żad-
nych danych. W obowiązują-
cych procedurach  lekarze nie 
mają obowiązku przekazywania 

dzaliśmy wywiady epidemiolo-
giczne. Przy tej epidemii robi-
my dokładnie to samo, tylko te-
raz skala jest większa i sposób 
postępowania inny. Po przepro-
wadzeniu dokładnego wywia-
du epidemiologicznego decy-
dujemy o konieczności nałoże-
nia izolacji na osobę chorą – tak 
było na początku epidemii ( te-
raz robi to lekarz) i kwarantan-
ny na osoby, które miały kon-
takt z osobą chorą.
Żaden żyjący człowiek na 
całej kuli ziemskiej wcze-
śniej nie doświadczył cze-
goś takiego jak pandemia. 
Jak pani zareagowała na 
oświadczenie WHO?
Każdy z  pracowników sanepi-
du wie, że epidemie mogą się 
zdarzać i my zostaliśmy wy-
posażeni  w odpowiednią wie-
dzę na ten temat. Jednak nikt 
z nas nie zdawał sobie sprawy, 
że epidemia będzie przebiegać 
tak gwałtownie i będzie tak wie-
le zachorowań. Zostaliśmy rzu-
ceni na głęboką wodę. Pracuje-
my na wytycznych ministerstwa 
zdrowia i rządowych rozporzą-
dzeniach, które ulegały zmia-

ich nam.
I co dalej? Jakie są kolejne 
działania sanepidu?
Następnie dane osoby zakażo-
nej wpisujemy do wywiadu epi-
demiologicznego, którego for-
mularz sami sobie w naszej sta-
cji opracowaliśmy, bowiem nie 
było wzorów ze szczebla cen-
tralnego. O, to jest ten formu-
larz: WYWIAD EPIDEMIOLO-
GICZNY Z OSOBĄ CHORĄ. Są 
tu dane chorego, miejsce pra-
cy (nauki), stan zdrowia (dobry, 
średni, ciężki), okres i miejsce 
izolacji oraz dane osób wspólnie 
zamieszkujących. Często dosta-
jemy informację o osobie zaka-
żonej bez podania nam jej nu-
meru telefonu. Jest to duży kło-
pot, ale na szczęście w tak ma-
łej społeczności jak nasza radzi-
my sobie i z tym. Tutaj liczy się 
przede wszystkim czas. Osobę z 
kontaktu trzeba jak najszybciej 
poddać izolacji, aby nie rozno-
siła ewentualnego wirusa. Wie-
my, że nie namierzymy wszyst-
kich osób z kontaktu, jednak li-
czymy na rozsądek i odpowie-
dzialność naszych obywateli. 
Kto kontroluje, czy oso-
by prawidłowo przechodzą 
kwarantannę?
Powiatowa Inspekcja Sanitar-
na informuje osoby z kontak-
tu, na czym polega kwarantan-
na i czym grozi nieprzestrzega-
nie naszych zaleceń. Następnie 
do komendy powiatowej policji 
przekazujemy adresy i numery 
telefonów osób pozostających 
na kwarantannie, a funkcjona-
riusze we własnym zakresie je 
kontrolują. My tego nie robimy.
Na początku epidemii ludzie 
byli zdezorientowani w za-
kresie procedur i długości 
kwarantanny, zwłaszcza że 
ze strony rządowej docho-
dziły sprzeczne informacje. 
Jak to jest obecnie?
Na początku pandemii była nar-
racja pt.: „Masz problem? Za-
dzwoń do sanepidu”. I ludzie 
dzwonili w bardzo różnych spra-
wach. Teraz osoby pozostają-
ce na kwarantannie mają pełną 
świadomość konieczności prze-
strzegania zaleceń. Jednak lu-
dzie nadal mają mnóstwo py-
tań. Np. jednym z wielu pytań 
było, „kto wyprowadzi mojego 
psa na spacer?” Wtedy kierowa-
liśmy zainteresowanych do po-
mocy społecznej lub sugerowa-
liśmy pomoc znajomych. Wo-

nie prawie co dwa ty-
godnie. O, proszę zo-
baczyć, jaki gru-
by segregator. To są 
wszystkie rozporzą-
dzenia od początku 
pandemii. My musi-
my ich się błyskawicz-
nie uczyć, aby wpro-
wadzać w życie. 
Czyli sanepid nie 
walczy z epidemią, 
jak – dajmy na to 
– lekarze. Wy reje-
strujecie dane. 
Nasza walka z epide-
mią polega na jak naj-
szybszym dotarciu do 
osoby podejrzanej o 
zachorowanie lub oso-
by chorej w celu prze-
prowadzenia wywia-
du epidemiologiczne-
go, następnie kieru-
jemy osoby zakażone 
i z kontaktu na kwa-
rantannę bądź na izo-
lację. To są działania 
typowo administra-
cyjne. Kluczowe jest 
tu przerwanie łańcu-
cha zakażeń.
Zdaje sobie pani 

sprawę, że ludzie nie mówią 
całej prawdy?
Dlatego nasi pracownicy pod-
czas wywiadów muszą się wy-
kazywać ogromnym profesjo-
nalizmem i dociekliwością. Sto-
sują też elementy psycholo-
gii. Jednak muszę powiedzieć, 
że ludzie chętnie z nami współ-
pracują. Przede wszystkim tłu-
maczymy konieczność  naszych 
działań, na czym polega choro-
ba, czego można się spodzie-
wać. Wyjaśniamy, że odbycie 
kwarantanny jest konieczne, 
aby powstrzymać  rozprzestrze-
nianie się wirusa. 
Pamięta pani pierwszą oso-
bę zakażoną koronawiru-
sem?
Tak, to była kobieta z okolic 
Wojcieszowa, zaraz na począt-
ku pandemii. W szpitalu w Jele-
niej Górze było ognisko korona-
wirusa. Pracowało w nim sporo 
wojcieszowian. 
W jaki sposób rejestrujecie 
dane?
Mimo że od początku pande-
mii minęło dziewięć miesię-
cy, nie mamy programu kom-
puterowego do opracowywa-
nia danych przeznaczonego tyl-
ko dla osób chorych na covid. ☛

bec trudności ze skontaktowa-
niem się z lekarzem pierwsze-
go kontaktu osoby często do 
nas dzwonią po pomoc. My wte-
dy przypominamy, że jesteśmy 
urzędnikami, a nie lekarzami, a 
tylko lekarz może udzielić pora-
dy lekarskiej.
Nie chce mi się wierzyć, że 
ludzie przestrzegają kwa-
rantanny i rzeczywiście nie 
wychodzą z domu przez 
dziesięć dni. Wiedzą, kie-
dy kontroluje policja i poza 
tymi godzinami spokojnie 
wychodzą z domu. 
Chcę powiedzieć, że istnieje coś 
takiego jak donos obywatelski. 
Jest to bardzo częste zjawisko. 
Sąsiedzi telefonują, że na przy-
kład „pan na kwarantannie wy-
szedł na papierosa o dziesiątej 
wieczorem”. Czasami są telefo-
ny o osobach, które wychodzą 
z domu i już odbyły kwarantan-
nę, a sąsiedzi o tym nie wiedzą. 
Ale my mamy swoje zapiski i je-
steśmy w stanie zweryfikować, 
czy to jest legalne.
Czy spotkała się pani osobi-
ście ze strony złotoryjan z 
oznakami niechęci czy nie-
zadowolenia z waszej pra-
cy?
Osobiście nie, ale były różne 
nieprzyjemne sytuacje w trak-
cie rozmów telefonicznych. 
Wtedy używaliśmy swoich ar-
gumentów w sposób bardzo fa-
chowy i arbitralny. Nic nie po-
radzimy, że są takie przepisy. 
My, jako jednostka państwowa, 
mamy obowiązek ich przestrze-
gać. Poza tym nie mamy żadne-
go wpływu na to, dlaczego ten 
przepis jest taki, a nie inny. 
Mieliście w waszej placów-
ce przypadki zachorowania 
na covid?
Były tylko dwa przypadki za-
chorowania pracowników na co-
vid. Na szczęście źródłem zaka-
żenia nie była nasza stacja, co 
zostało potwierdzone. Z powo-
du pandemii zreorganizowa-
liśmy naszą pracę i podzielili-
śmy się na dwie zmiany, przy 
czym jedna zmiana z drugą się 
nie spotyka. Między zmiana-
mi mamy półgodzinną przerwę 
na dezynfekcję pomieszczeń, a 
szczególnie starannie są dezyn-
fekowane powierzchnie biurek. 
Wszyscy zawsze mamy na twa-
rzach maseczki i podczas pracy 
przestrzegamy półtorametro-
wego odstępu od siebie nawza-

Z Ewą Cwynar, Państwo-
wym Powiatowym Inspek-
torem Sanitarnym i dyrekto-
rem Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w 
Złotoryi rozmawia Agniesz-
ka Młyńczak.
W zbiorowej świadomości 
ludzi sanepid kojarzy się z 
badaniem czystości wody 
czy tropieniem zarazków w 
zakładach gastronomicz-
nych. Ale jest jeszcze druga 
część waszej działalności, ta 
epidemiologiczna.
Wszystkie choroby zakaźne, ja-
kie istnieją, są pod naszym sta-
łym nadzorem. Zajmuje się tym 
sekcja epidemiologii. Chcę po-
wiedzieć, że takie choroby, jak 
zapalenie wątroby typu B i C, 
odra lub grypa, wymagają in-
nych procedur postępowania niż 
przy zakażeniu wirusem SARS 
-CoV-2. Kiedyś występowały na 
dużą skalę, lecz teraz w zasa-
dzie nie mamy z nimi do czy-
nienia, a przypadków salmonelli 
jest znacznie mniej. Nasza pra-
ca z chorobami zakaźnymi po-
legała na tym, że zbieraliśmy 
dane statystyczne i przeprowa-
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jem. I, odpukać, na razie jeste-
śmy wszyscy zdrowi. Może dla-
tego, że poprzednio w tym bu-
dynku były siostry zakonne i to 
jakoś nas chroni? 
Jak informują media, od 24 
listopada 2020 r. sanepidy 
zaprzestają publikowania na 
swoich stronach interneto-
wych danych na temat koro-
nawirusa. Mają być one te-
raz  prezentowane wyłącz-
nie na szczeblu centralnym. 
Może to pani jakoś skomen-
tować?
No tak… Tak zdecydowało mi-
nisterstwo i na pewno wyni-
kło to z rozbieżności danych. 
My u siebie wiemy, co raportu-
jemy i bierzemy odpowiedzial-
ność za dane. Jeszcze nam się 
nie zdarzyło, by nasze raporty 
były rozbieżne z tym, co podaje 
wojewoda. Jednak chcę powie-
dzieć, że bardzo często zmie-
niano nam odgórnie sposób po-
dawania danych. Pracę w każ-
dym dniu trzeba było zaczynać 
od zebrania, aby zapoznać się z 
nowymi sposobami raportowa-
nia, aby następnie prawidłowo 
podawać dane wyżej.
Czy sanepid złotoryjski w 
czasie pandemii nałożył na 
kogoś karę grzywny?
Tak. Właśnie szukam w segre-
gatorach tych danych… było ich 
kilka. O, na przykład decyzja o 
nałożeniu kary grzywny w wy-
sokości 7 000 złotych za nie-
przestrzeganie warunków kwa-
rantanny dla mieszkańca po-
wiatu złotoryjskiego. Dzieje się 
to tak, że policja sprawdza, czy 
osoba przebywa pod adresem 
wskazanym na odbycie kwa-
rantanny, a jeśli jej nie ma, in-
formuje nas o tym. Wtedy my 
na tej podstawie wydajemy de-
cyzję administracyjną  o nało-
żeniu kary grzywny. Można się 
od tego odwołać. W sumie karą 
grzywny zostało ukaranych 11 
osób na łączną kwotę 61 tysię-
cy złotych.
Jak sobie radzicie z waszymi 
dotychczasowymi zadaniami 
w czasie pandemii?
W Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Złoto-
ryi pracują 32 osoby. Oprócz 
pracowników merytorycznych 
mamy jeszcze laboratorium, 
jedno z nielicznych, które osta-
ło się w województwie dolnoślą-
skim w Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Cały czas badamy 

wodę do spożycia. W Oddziale 
Nadzoru Bieżącego pracuje 12 
osób. Obecnie cały nadzór zaj-
muje się zwalczaniem epidemii, 
a do nich dołączyły również nie-
które osoby z laboratorium i ad-
ministracji. To jest teraz naj-
ważniejsze. W sumie epidemię 
zwalczają 22 osoby.
Chcę powiedzieć, że przybyło 
nam wiele zadań związanych z 
pandemią, a pracowników cią-
gle jest tyle samo. Do tego na-
sze dotychczasowe zadania, 
jak nadzór nad żywnością, ap-
tekami, musimy nadal realizo-
wać. Nikt nas z tego nie zwolnił. 
Mamy sekcję higieny pracy, zaj-
mującą się warunkami pracy za-
trudnionych (hałas, oświetlenie, 
inne warunki) oraz sekcję hi-
gieny szkolnej dzieci i młodzie-
ży. Przeprowadzamy też prelek-
cje edukacyjne dla dzieci, mło-
dzieży i dla dorosłych, zajmuje-
my się zapobiegawczym nadzo-
rem sanitarnym (kontrole przed 
oddaniem budynku do użytku). 
Już nie wspomnę o ekshuma-
cjach, cmentarzach czy nadzo-
rze nad czystością śmietników 
komunalnych. 
Czy pracownicy sanepi-
du dostali jakieś podwyż-
ki, dodatki do wynagrodzeń 
za wytężoną pracę w czasie 
pandemii?
Niestety nie. Nasz budżet na 
ten rok nic się nie zmienił.
Co by pani chciała powie-
dzieć na zakończenie?
Chciałabym na zakończenie po-
chwalić załogę, z którą mam 
przyjemność pracować. Mamy 
w Sanepidzie bardzo młodą eki-
pę, która świetnie sobie radzi z 
problemami. Pracownicy anga-
żują się mocno w swoją pracę 
i są w każdym calu profesjona-
listami. Reagują bardzo szybko 
w przypadku wykrycia ogniska 
zakażenia. Cała załoga pracu-
je często po godzinach. Mamy 
sobotnie i niedzielne dyżury, 
za które nikt nie otrzymuje do-
datkowego wynagrodzenia, tyl-
ko wolne dni, których w czasie 
pandemii i tak nie można ode-
brać. Jednak pracownicy sami 
chętnie się zgłaszają. Jestem 
pełna podziwu dla pracowników  
stacji za zaangażowanie i dobrą 
wolę i za to im serdecznie dzię-
kuję.
Dziękuję za rozmowę.

▇

Ostatni czas jest bardzo niedobry 
dla branży turystyczno-gastrono-
micznej. Sytuacja, w jakiej obec-
nie się znajdujemy, nie zosta-
ła nazwana co prawda oficjalnie 
lockdownem, ale de facto mamy z 
nim do czynienia, jeśli chodzi mie-
dzy innymi o hotelarstwo i restau-
racje.
Właściciele lokalnych pensjonatów 
nie kryją irytacji. Znowu zapadły 
decyzje, których nie rozumieją. 
Na dodatek zapadły - jak mówi 
Krzysztof Rozpędowski, właściciel 
Villa Greta – z dnia na dzień, tuż 
przed weekendem, kiedy zrobili-
śmy tradycyjnie większe zakupy. 
Właściciele pensjonatów i restau-
racji „wtopili” w to mnóstwo pie-
niędzy. Aneta Gola z Młyna Wieli-
sław mówi, że po decyzji premie-
ra na usta cisnęły jej się niecen-
zuralne słowa. Nie jestem osobą, 
która nadużywa wulgaryzmów, 
ale czasami człowiek nie wytrzy-
muje. Uważam, że ten rząd do 
niczego nie jest przygotowany. 
Było tyle czasu, żeby się przygo-
tować do drugiej fali i czas przez 
nich został zmarnowany. A jesz-
cze jak słyszę, że będzie weto bu-
dżetu unijnego, gdzie są przewi-
dziane środki na odbudowę go-
spodarki po pandemii, to wulgary-
zmy same cisną się na usta nie-
stety – irytuje się pani Aneta.
Krzysztof Rozpędowski ze smut-
kiem stwierdza, że nastał czas na 
przejadanie oszczędności. Mimo 
że jest optymistą z natury, uwa-
ża, że długo tak się nie da żyć. To 
samo mówi Aneta Gola. Uważa-
ją, że jeśli będzie jakieś wsparcie, 
to może 2-3 miesiące. Przy czym 
wsparcie jest konieczne już, a nie 
po miesiącu czy dwóch.
Oboje podkreślają ten sam pro-
blem – jako pracodawcy muszą 
zadbać nie tylko o własne bez-
pieczeństwo finansowe, ale też o 
swoich pracowników. Nie chcieliby 
nikogo zwalniać. Krzysztof do tej 

pory zre-
zygnował 
z zatrud-
nienia jed-
nej oso-
by, która 
pracowała 
najkrócej. 
Aneta Gola 
b a r d z o 
c h c i a ł a -
by zatrzy-
mać swoja 
załogę. Na 
razie cały 
czas pra-
cują. Może 

troszkę w mniejszym wymiarze 
godzin, ale staramy się tak ukła-
dać grafik, żeby każdy z nich miał 
co robić. Nie możemy pozbyć się 
dobrej załogi, a im pieniądze też 
przecież są potrzebne. Tym bar-
dziej, że idą święta. A jak ich zwol-
nimy, to gdzie potem znajdziemy 
tak zgraną ekipę? – mówi.
Był promyk nadziei, że branża się 
odrodzi po wiosennym lockdow-
nie, bo turyści tłumnie ruszyli w 
Polskę. W Kaczawskich też było 
tłocznie. Potwierdza to właściciel-
ka Młyna: Turyści dopisali bardzo. 
U nas zwłaszcza w restauracji. 
Szczerze mówiąc nie nadążaliśmy 
z produkcją dań, zwłaszcza naszej 
gęsiny. Mój mąż (bo on robi więk-
szość dań z gęsiny) codziennie i 
po nocach przygotowywał gęsinę, 
a i tak zdarzało się, że brakowało.
Latem i w Młynie, i w Willa Greta 
było pełno ludzi. Pozwoliło to wła-
ścicielom pensjonatów na chwilę 
komfortu psychicznego, choć wią-
zało się z ich ciężką pracą. Hote-
larze i gastronomicy pracy się nie 
boją, byleby tylko mogli ją wyko-
nywać.
Krzysztof Rozpędowski zauważa, 
że zamknięcie branży turystycz-
nej przekłada się też na brak ru-
chu u ich znajomych (miedzy in-
nymi w Dobkowie), którzy żyją z 
prowadzenia warsztatów eduka-
cyjnych. Aneta Gola dodaje: Nie 
wszystko da się przeprowadzić 
on-line. Współdziałamy na na-
szym terenie w Kaczawskiej Sieci 
Współpracy i wszyscy ci ludzie są 
dzisiaj załamani, bo okazuje się, 
że nie będzie turystyki w święta i 
nie będzie też ferii. Jak się utrzy-
mać, z czego żyć? Krzysztof Roz-
pędowski dodatkowo martwi się 
o przyszłość Sudeckiej Zagrody 
Edukacyjnej, która praktycznie 
od marca nie ma ruchu. Nie przy-
jeżdżają wycieczki szkolne, któ-
re generowały zyski. Nawet, gdy 
przez chwilę było nauczanie sta-
cjonarne, to żaden nauczyciel nie 
miał odwagi na taką formę zajęć 
dla swoich uczniów. Zagroda stoi 

pusta, ale za utrzymanie budynku 
trzeba płacić. A jako, że jest pro-
wadzona przez organizację poza-
rządową, nie mogła do tej pory li-
czyć na wsparcie z tarczy.
Straty liczy pani Aneta z Młyna: 
Nie mieliśmy przez 2 miesiące go-
ści, a zatem nie mieliśmy żadnych 
przychodów. Nie robiliśmy dań na 
wynos, nie wiedzieliśmy, jak dłu-
go to potrwa i nawet nie próbo-
waliśmy wyjść z taką propozy-
cją. Żadnych przychodów przez 
2 miesiące, a koszty nie zniknę-
ły. Opłaty trzeba było robić, kre-
dyty trzeba było spłacać. Nie nad-
robiliśmy tego czasu, mimo że li-
piec i sierpień były bardzo dobre. 
Maj, który jest zazwyczaj bardzo 
już dobrym miesiącem, niestety 
zakończyliśmy na stracie.
Ani Krzysztof Rozpędowski, ani 
Aneta Gola nie mogą zrozumieć 
decyzji o skumulowaniu ferii w 
jednym terminie i zaleceń, by 
dzieci i ich rodzice siedzieli w do-
mach. Nikt nie bagatelizuje tu za-
grożenia chorobą, ale właściciele 
pensjonatów robią wszystko, by 
pobyt u nich był bezpieczny. Od 
maja do września przez ich po-
koje i restauracje przewinęły się 
setki gości i nikt się tu nie zara-
ził. O żadnym takim przypadku 
nie zostali powiadomieni, a prze-
cież gdyby doszło do zakażenia w 
pensjonacie, sanepid by tego nie 
ukrywał.
Na środki do dezynfekcji gospo-
darze przeznaczają niemałe środ-
ki. Pokoje po pobycie każdego go-
ścia ozonujemy. Zakupiliśmy ozo-
nator, co małym kosztem nie jest. 
Środki do dezynfekcji są u nas na 
każdym piętrze, w każdej toale-
cie. Zarówno my dezynfekujemy, 
jak i goście mogli z tych środków 
korzystać – dodaje pani Aneta.
Krzysztof Rozpędowski uważa, że 
najgroźniejszym skutkiem tej epi-
demii będą zaburzenia psychiczne 
u ludzi, którym kazano siedzieć w 
domach. Gdyby dzieciakom i ich 
rodzicom pozwolono na spędzenie 
ferii w oderwaniu od domu, który 
teraz jest więzieniem, mogłoby to 
zadziałać in plus na psychikę. Nie 
chodzi o to, by ludzie gremialnie 
rzucili się na pensjonaty, bo zda-
je sobie sprawę, że to i tak się nie 
wydarzy w takich kameralnych 
miejscach, jak Dobków czy Sędzi-
szowa. Jednakże położenie tych 
małych pensjonatów na wsiach, 
z dala od kurortów jest niewąt-
pliwie zaletą dla turystów w dobie 
pandemii. A w zasadzie mogłoby 
być, bo nikt nie dał szansy ani tu-
rystom, ani ich gospodarzom.
Z jednej strony położenie z dala 
od miasta jest zaletą ich pensjo-
natów, z drugiej mankamentem. 

Z powodu odległości od miast Wil-
la Greta nie zdecydowała się na 
sprzedaż posiłków z dowozem. 
Wydają tylko weekendowo jedze-
nie na wynos. Inaczej z Młynem 
Wielisław, który położony jest rap-
tem 15 km od Złotoryi. Właścicie-
le wyszli z ofertą dań na wynos i 
na dowóz. Dowozimy w promieniu 
15km, a więc cała gmina Świerza-
wa, Wojcieszów no i oczywiście 
Złotoryja. Trochę dalej też nam 
się zdarza dowozić, chociażby do 
Rokitnicy – wyjaśnia Aneta Gola. 
Jednak restauracja działa na pół 
gwizdka. Posiłki kupują na szczę-
ście też sąsiedzi ze wsi, za co re-
stauratorzy są bardzo wdzięczni. 
Podobnie jak w Willa Greta, wy-
dają więcej posiłków w weekendy 
na wynos dla turystów i wyciecz-
kowiczów. Jednak jest to kropla w 
morzu potrzeb. Pani Aneta wyraża 
nadzieję, że sezon wigilijno-świą-
teczny przyczyni się do większego 
ruchu w kuchni, bo już stworzyli 
ofertę dań dla zapracowanych go-
spodyń domowych.
Rząd, wydając decyzję o zamknię-
ciu hoteli i pensjonatów, zosta-
wił furtkę między innymi dla po-
dróży służbowych. Czy kaczaw-
skie pensjonaty mogą na nich li-
czyć? W Młynie Wielisław tacy go-
ście zwykle rzadko szukali nocle-
gu, teraz pojawiają się sporadycz-
nie, a w weekendy nie ma ich w 
ogóle. I tak naprawdę bijemy się z 
myślami, czy nie wyłączyć całko-
wicie pensjonatu na ten czas. Li-
czyć tylko na gości biznesowych i 
utrzymywać w gotowości niemały 
obiekt jest nieopłacalne. Z drugiej 
strony ci ludzie też muszą praco-
wać i w związku z tym gdzieś no-
cować. A są to często już stali go-
ście. I tak sami nie wiemy, co ro-
bić – mówi Aneta Gola.
Krzysztof Rozpędowski zwraca 
uwagę na jeszcze jeden fakt. Do 
tej pory, przed pandemią, przyjeż-
dżały do pensjonatu grupy szkole-
niowe. Odbywały się tam konfe-
rencje, więc obłożenie było peł-
ne. Teraz podróż służbowa to po-
jedynczy goście. Najczęściej tacy, 
którzy prowadzą własną działal-
ność.
Optymizm Krzysztofa każe mu 
jednak widzieć i walory takiego 
stanu rzeczy: Wiesz, jak cieszą 
nas teraz drobiazgi? Na przykład 
to, że przyjeżdża gość, mimo że 
musimy zejść z ceny, by go przy-
jąć. 
Właściciele pensjonatów mają na-
dzieję, że decyzja, podjęta tak po-
chopnie, szybko zostanie cofnięta. 
Szczególnie, kiedy zbuntują się 
górale – śmieje się Krzysztof.

Iwona Pawłowska

▇
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27 listopada 2020 odszedł od nas 
nasz Kolega i  Przyjaciel 

Krzysztof Staronka 
Był nietuzinkowym  człowiekiem. Emanował 
wrażliwością artysty i wewnętrzną  dobrocią, 
Wspierał  TMZZ w różnych projektach, angażując 
swój czas i zdolności. Będzie nam Krzysia 
brakowało.

Serdeczne wyrazy współczucia  dla żony 
Grażyny i Dzieci - Mili i Kasjana                                 

     Zarząd TMZZ

Tyle się obecnie słyszy o zabie-
gach SPA, odnowie biologicz-
nej, kuracjach borowinowych 
czy solankach. Chcemy prze-
dłużyć swoją młodość, walczy-
my z przemijającym tak szybko 
czasem. Dbamy o swoje zdro-
wie, uprawiamy sport, wyjeż-
dżamy na kuracje do uzdrowisk, 
a wystarczy sięgnąć w zakamar-
ki w zasadzie nieodległej histo-
rii i dowiedzieć się, że 100 lat 
temu żył pewien lekarz, który, 
jako jeden z pierwszych, w na-
turze i prostocie widział obroń-
ców przed starością. A zdrowie 
uważał za najcenniejszy nasz 
skarb.

Niniejszym artykułem chciał-
bym rozpocząć cykl publikacji 
dotyczących uzdrowisk dolno-
śląskich. Będę starał się przed-
stawić kurorty w dwóch odsło-

nach: przed-
wojennej i po 
1945 r. Chciał-
bym zapoznać 
Państwa z hi-
storią oraz kul-
turą uzdrowi-
skową dolno-
śląskich zdro-
jowisk. Na po-
czątek jednak 
pragnę przed-
stawić kluczo-
wą postać lecz-
nictwa uzdro-
w i s k o w e g o , 
która zapocząt-
kowała na zie-
miach polskich, 
lecz w grani-
cach przedwo-
jennych, przy-
rodo l eczn i c -
two. To doktor 
Apolinary Tar-
nawski, które-
go metody le-
czenia prze-
trwały do na-
szych czasów, 
również w dol-
nośląskich ku-
rortach. 

*

Na przełomie 
XVIII i XIX wieku oraz przez cały 
wiek XIX do uzdrowisk udawała 
się głównie arystokracja i boga-
te mieszczaństwo. Uzdrowiska 
miały odpowiednio zaplanowany 
schemat przestrzenno-urbani-
styczny. Spośród budynków na-
leżących do zdrojowiska można 
było wymienić główny budynek, 
stylizowany na pałac, położony 
na rozległym terenie w otocze-
niu parku. Park oddzielał teren 
uzdrowiska od zabudowań wiej-
skich czy miejskich w zależno-
ści, gdzie znajdowało się uzdro-
wisko. Poza domem uzdrowi-
skowym znajdowały się nastę-
pujące budynki: pijalnia wód 
mineralnych, sala balowa i sala 
koncertowa. Uzdrowiska często 
stawały się miejscem spotkań 
ludzi z tzw. towarzystwa, miej-

scem, gdzie młoda, niezamężna 
kobieta mogła znaleźć kandyda-
ta na męża. Dlatego też, niejed-
nokrotnie, ich funkcja uzdrowi-
skowa była tylko dopełnieniem, 
spadając na dalszą pozycję, a 
wyprzedzały ją takie funkcje jak 
zabawa, flirt czy rozrywka. 

Część lekarzy, która nie mogła 
się utrzymać z praktyki prywat-
nej, szukała dodatkowego za-
robku. Była to funkcja lekarza 
uzdrowiskowego, który prakty-
kował w powstałych zdrojowi-
skach. Uzdrowiska, które od XIX 
wieku cieszyły się bardzo dużą 
popularnością wśród społeczeń-
stwa, swój rozkwit na ziemiach 
polskich przeżywały w I połowie 
XX wieku. Interesująca nas po-
stać doktora Tarnawskiego nie 
do końca pasowała do tego mo-
delu, gdyż dla naszego bohatera 
zasada „w zdrowym ciele zdro-
wy duch” była najważniejsza, a 
kwestia własnego zarobku dru-
gorzędna. 

Apolinary Tarnawski to fascynu-
jąca postać dla znawców medy-
cyny uzdrowiskowej. Jego za-
sługą było utworzenie zdrojowi-
ska na przełomie XIX i XX wie-
ku w Kosowie na Kresach Połu-
dniowo-Wschodnich. Ośrodek 
Tarnawskiego stał się jednym z 
najbardziej znanych uzdrowisk 
w okresie II Rzeczpospolitej. 

Co zwróciło uwagę dra Tarnaw-
skiego na leczenie w obrębie 
medycyny uzdrowiskowej? Otóż 
trzeba sięgnąć do biografii bo-
hatera. Od dzieciństwa Apoli-
nary Tarnawski był chorowity i 
często zapadał na zdrowiu. W 
związku z tym korzystał z ku-
racji hydroterapeuty, dra Se-
bastiana Kneippa. Zakład wo-
doleczniczy Kneippa znajdował 
się w miejscowości Wörishofen 
na terenie Niemiec. Fenomen 
dra Kneippa polegał na tym, że 
wyleczył się z gruźlicy jeszcze 
przed wynalezieniem penicyli-
ny. Choroba ta w XIX wieku była 
w zasadzie śmiertelna. Metoda 
niemieckiego doktora polegała 
na zastosowaniu szoku termicz-
nego. Ciało pacjenta poddawa-
no działaniu na przemian zimnej 
i ciepłej wody. Uważał, że wszel-
kie zabiegi wodne, gimnastyka 

i pływanie bardzo dobrze wpły-
wają na ludzki organizm. Apo-
linary Tarnawski zauważył, że 
po takich zabiegach jego samo-
poczucie i stan zdrowia znacz-
nie się poprawiły. Postanowił za-
tem zmodyfikować metody nie-
mieckiego odkrywcy, dostoso-
wując je do realiów polskich, i 
otworzył własny Zakład Przyro-
doleczniczy w Kosowie zwanym 
Huculskim.

Apolinary Tarnawski uważany 
jest obecnie za pioniera przy-
rodolecznictwa oraz geriatrii w 
Polsce. Współcześnie mu żyjący 
ludzie mówili o nim (popadając 
ze skrajności w skrajność): „ge-
niusz” lub „szarlatan”. Do jego 
innowacyjnych metod należały: 
częste wietrzenie pomieszczeń, 
w których znajdował się pa-
cjent, sen przy otwartym oknie, 
ubieranie się w tkaniny prze-
wiewne i „lekkie”, odpowiednia 
dieta, głodówka, gimnastyka na 
świeżym powietrzu czy chodze-
nie boso po rannej rosie.

Kosowska lecznica położona 
była w południowo-wschodnich 
Karpatach, gdzie dominował 
łagodny klimat. Temperatu-
ra roczna wynosiła od 9 do 10 
stopni Celsjusza. Lecznica urzą-
dzona była bardzo skromnie. 
Tarnawski uznawał to za walor, 
gdyż zbytnie rozpieszczanie ku-
racjuszy spowoduje u nich tylko 
spadek ich woli w leczeniu cho-
ciażby otyłości, w którym spe-
cjalizował się zakład doktora. 

Tarnawski zalecał przebywanie 
na świeżym powietrzu (spanie 
przy otwartym oknie, w szała-
sach żaluzjowych, poranną gim-
nastykę na świeżym powietrzu), 
umiarkowanie w jedzeniu, a co 
za tym idzie odpowiednią dietę, 
jedzenie surowych pokarmów, 
codzienną gimnastykę, kąpie-
le powietrzne i słoneczne, le-
czenie wodą, masowanie ciała, 
zwalczanie złych przyzwyczajeń 
i nałogów. 

Do lecznicy nie przyjmowano 
pacjentów chorych na gruźlicę, 
choroby zakaźne oraz gorączku-
jących i obłożnie chorych. Wy-
kluczeni zostali również pacjen-
ci z epilepsją i chorobami umy-
słowymi. Cała terapia trwała 

sześć tygodni. 

W kosowskiej lecznicy dużą po-
pularnością cieszyła się kuchnia 
jarska, którą przygotowywa-
ła Romualda Tarnawska, żona 
doktora. W lecznicy podawa-
no potrawy mięsne, ale różni-
ły się one od tradycyjnego spo-
sobu przyrządzenia: bez przy-
praw korzennych, ostrych, soli i 
octu. Potrawy miały być proste 
i pożywne. Zalecano trzy po-
siłki w ciągu dnia. Dieta elimi-
nowała alkohol i inne „podnie-
ty spożywane”, które były szko-
dliwe dla układu pokarmowe-
go. W kosowskiej kuchni można 
było spotkać tłuszcze roślinne, 
takie jak oliwa czy masło ko-
kosowe. Posiłki przygotowywa-
ne były również w specjalnych 
naczyniach glinianych lub żeliw-
nych, wpływających bez mała 
na ich smak, aromat i wartości 
odżywcze. Kuracjusze spożywa-
li zupy ciepłe i zimne, budynie, 
sosy, leguminy, jarzyny, potra-
wy z jaj, opiekanki (zapiekan-
ki), kompoty. Menu było podzie-
lone na okresy, w zależności od 
pory roku.

Do lecznicy wiodła okazała bra-
ma, a na niej widniał napis, jak-
że wymowny: Władaj sobą. To 
hasło było naczelną ideą dra 
Tarnawskiego, aby walczyć z 
„tłuszczem i otyłością”, które 
były przyczynami zawałów ser-
ca. Innowacyjne metody, cho-
ciażby stosowane w kosowskiej 
kuchni, były w tamtym czasie 

bardzo rewolucyjne i odbijały 
się szerokim echem pośród spo-
łeczeństwa polskiego. 

Metody i zalecenia Apolinare-
go Tarnawskiego są stosowane 
we współczesnych sanatoriach. 
Śmiało można stwierdzić, że 
jego sposób postępowania był 
w tamtym czasie  innowacyjny. 
A jego samego można nazwać 
prekursorem w dziedzinie przy-
rodolecznictwa i geriatrii na zie-
miach polskich.  

Tomasz Szymaniak
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3.. Korczyński, Początki i ewolucja 
balneoterapii, „Pamiętnik Polskie-
go Towarzystwa Balneologicznego” 
1930, t. 9.

4. M. Migała, Rozwój terapii balne-
oklimatycznej na Górnym Śląsku w 
aspekcie leczenia gruźlicy (II poło-
wa XIX i pierwsza połowa XX wieku), 
Opole 2009.

5. Pod red. B. Płonki-Syroki, A. Ka-
zimierczak, Kultura uzdrowiskowa na 
Dolnym Śląsku w kontekście europej-
skim, t. I, Wrocław 2013.

6. Pod red. B. Urbanek, Zawód leka-
rza na ziemiach polskich w XIX i XX 
wieku, Warszawa 2009.

7. R. Tarnawska, Kuchnia jarska sto-
sowana w lecznicy Dr. Apolinare-
go Tarnawskiego w Kosowie, Lwów 
1901.

8. S. S. Nicieja, Kresowa Atlantyda, 
t. III, Zaleszczyki, Kosów, Chodorów, 
Kałusz oraz Abacja, Opole 2013.

▇

Szarlatan, uczony, geniusz
Rzecz o doktorze Apolinarym Tarnawskim
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W powojennej Złotoryi wielokrotnie rozbierano po-
jedyncze kamienice lub większe fragmenty uliczek i 
placów. Zawsze, tylko z nielicznymi wyjątkami, po-
jawiały się wkrótce w tym miejscu nowe budyn-
ki, choć czasami niestety odbiegające kształtami od 
wcześniejszych. Wyjątkiem są dzieje ulicy Staromiej-
skiej. Prawie wszystkie jej kamienice zniknęły w po-
łowie lat 60. XX w. i przez następne pół wieku nic się 

nie działo, nie licząc pijalni 
piwa („pod batem”), targo-
wiska, parkingu oraz pawi-
lonu handlowego.
Przypomnijmy najpierw 
okoliczności, w których po-
wstała nasza ulica oraz jej 
kolejne nazwy. Możemy się 
tutaj odwołać do artykułu 
Moniki Jóźwiak, która pro-
wadziła badania archeolo-
giczne, oraz książki o na-
zwach złotoryjskich ulic i 
placów*.
Jak pisze M. Jóźwiak, 
pierwsza wzmianka  w źró-
dłach pisanych na temat 
dzisiejszej ulicy Staromiej-
skiej pojawia się w 1608 
roku. Złotoryjski kronikarz 
David Namsler wymienia 
ją pod nazwą  Neugasse: 
„niemiecki rzeczownik  „die 
Gasse” oznacza „wąską 
uliczkę”,  której przestrzeń 
ograniczają znajdujące się 
po obu stronach budyn-
ki.  Natomiast pierwsza 
część nazwy ulicy, to nie-
miecki przymiotnik „neue” 
–  w tym przypadku tłu-
maczony jako „nowa”, tak 
więc w wolnym tłumacze-
niu „Neugasse” oznacza 
„uliczkę Nową”. Jak  więc 
sama nazwa wskazuje, 
musiała ona zostać wyty-
czona później niż inne ów-
czesne ulice Złotoryi, co z 
pewnością  należy  wiązać  
z budową  nowych murów 
miejskich  wznoszonych w 
latach 1300/1330-1357 r., 
które zastąpiły dotychcza-
sowe drewniano-ziemne 
umocnienia obronne ota-
czające miasto. Biegła ona 
wzdłuż murów miejskich i 
jej przebieg dostosowany 

został do owalnego kształtu obwarowań”. Trzeba za-
uważyć, że od wschodu graniczyła ona z siedzibą tu-
tejszego zakonu rycerskiego joannitów, przybyłego 
tutaj w XIII wieku. Naukowcy przypuszczają, że ul. 
Nową zasiedlili średniozamożni mieszczanie. „Nale-
ży zwrócić  także uwagę na wygląd ulicy Neugasse 
przedstawionej na rysunku  F.B. Wernera z 1747 r., 
która istotnie z dwóch stron  była zabudowana  przy-
legającą do siebie zabudową kamieniczną. Poszcze-
gólne domy raczej nie odróżniały się od siebie archi-
tektonicznie, są to budynki jednopiętrowe, zbudowa-
ne na planie prostokąta na osi N-S, o dwuspadowych 
dachach,  ustawione szczytami do ulicy. Prawdopo-
dobnie szczyty domów mogły być wzniesione w kon-
strukcji  szachulcowej [drewniany szkielet składa się 
z pionowych słupów i poziomych belek i wypełniony 
jest cegłą lub gliną - RG], co było dość popularnym 
rozwiązaniem przyniesionym z terenów niemieckich 
wraz z napływającą stamtąd ludnością w XIII i XIV 
wieku”. Bardzo możliwe, że po zniszczeniach podczas 
bitwy o Złotoryję w 1813 r. odbudowane dachy ka-
mieniczek zostały zwrócone swoimi kalenicami (fasa-
dami) do ulicy Staromiejskiej.
Zapewne najwcześniej na przełomie XIX i XX wie-
ku nastapiła zmiana nazwy na trochę poważniejszą: 
Neustraße, ktora istniała do 1933 r. Gdy do władzy 
doszli faszyści, uznali widocznie, ze bardziej wyrazi-
ście brzmieć bedzie nazwa Komturstraße, czyli uli-
ca Komturska. W ten sposob jedocześnie jednak na-
wiazano do tradycji joannickich – komturzy stali na 
czele zakonów rycerskich, a tutejsza komturia znaj-
dowała się nieopodal.
W 1945 r. nadano naszej ulicy nazwę  Nowy Świat. 
Bardzo chcielibyśmy wiedzieć, kto konkretnie ją za-
proponował, bo stała się rzecz ciekawa: z jednej 
strony nawiązano w jakiś sposób do nazwy niemiec-
kiej, istniejącej kilkaset lat, a z drugiej, być może, 
pomyślano o jednej z dzielnic Warszawy. Złotoryja-
nie mieszkali na Nowym Świecie jedynie kilka lat. 
Na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej 24 mar-
ca 1948 r. radny Rubin Reuzmann w imieniu Komi-
tetu Żydów Polskich w Złotoryi, w związku z rocz-
nicą powstania w getcie warszawskim, zgłosił wnio-
sek o przemianowanie ul. Nowy Świat na ul. Joze-
fa Lewartowskiego, „przywodcy Getta w okresie 
walk zbrojnych”. Po krotkiej dyskusji, „uznając, że 
nazwa ulicy Nowy Świat jest niewłaściwa z uwagi na 
jej położenie”, MRN postanowiła jednogłośnie przy-
chylić się do propozycji wnioskodawców. Jak widać, 
rzeczywiście nieco peryferyjne usytułowanie, a może 
raczej wygląd kamienic, w żaden sposób nie mogły 
być Nowym Światem.
W 1958 r. władze miejskie opracowały plan obcho-
dow 1000-lecia Państwa Polskiego i 750-lecia Zło-
toryi (1211-1961). Znalazł się w nim m. in. postu-
lat przywrócenia starych historycznych nazw ulicom 
i placom w mieście. Musimy oddać władzom, że był 
to pierwszy przypadek powiązania zmian nazw ulic 
z jubileuszem miasta. Oto rezultat, czyli fragmenty 
uchwały MRN z 26 listopada 1959 r. (weszła w życie 
1 stycznia 1960): „§ 1. W związku ze zbliżającymi się 
obchodami 750-lecia nadania praw miejskich miastu 
Złotoryi przyjmuje się i zatwierdza przedłożony przez 
Prezydium wniosek zmian niektorych ulic w mieście 
Złotoryja. § 3. Zobowiązuje się Prezydium do ozna-
kowania tablicami wszystkich ulic w okresie miesią-
ca grudnia br. z tym, że przy ulicach, które otrzymu-
ją nową nazwę należy pozostawić jeszcze stare ta-
blice (ze starymi nazwami) do czasu wejścia w ży-
cie niniejszej uchwały”. To wówczas m.in. ulica Gu-
stawa Morcinka otrzymała nazwę ul. Bolesława Chro- ☛

Jesienią 2005 r. ks. proboszcz 
Stanisław Śmigielski oraz bur-
mistrz Ireneusz Żurawski podję-
li myśl odsłonięcia w centralnym 
punkcie miasta pomnika papie-
ża Jana Pawła II. Duchownym 
kierowała myśl, że „tak wiel-
ki człowiek, jakim był Jan Pawel 
II, zasługuje na to, żeby zosta-
ła po nim trwała pamiątka. Tym 
bardziej, że nasza miejscowość 
w jakimś stopniu jest związa-
na z Papieżem – jesteśmy jedy-
ną parafią w diecezji, która ma 
obraz Jezusa Miłosiernego po-
święcony przez Ojca Świętego w 
czasie konsekracji Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego. Przyszłe 
pokolenia mieszkańców Złoto-
ryi nigdy nie darowałyby nam 
tego, że tak wielkiemu człowie-
kowi w historii świata i nasze-
go kraju nie oddaliśmy należ-

nej czci i nie uhonorowaliśmy 
go. Ten pomnik będzie wyrazem 
naszej wdzięczności za ponty-
fikat, a jednocześnie pamiątką 
dla następnych pokoleń”. Bur-
mistrz został honorowym pa-
tronem całego przedsięwzięcia. 
Według szacunków proboszcza 
– okolicznościową cegiełkę ku-
piło ok. 5% złotoryjan.
 Pomnik ustawiono 13 
maja 2006 r. w 25. rocznicę za-
machu na Jana Pawła II. Po-
mnik przywiózł z podpoznań-
skich Komornik Zygmunt Wi-
domski, jeden z członków komi-
tetu budowy pomnika.19 maja 
został wmurowany akt erekcyj-
ny: „Dnia 16 października 1978 
roku po raz pierwszy w dwuty-
sięcznej historii Kościoła kato-

lickiego papie-
żem został Po-
lak – kardy-
nał Karol Woj-
tyła z Krako-
wa. Po wybo-
rze na Stoli-
cę Piotrową 
przyjął imię 
Jana Pawła 
II. W hołdzie 
wdzięczności 
dla najwięk-
szego z rodu 
Polaków oraz 
ku pamięci 
dla przyszłych 
pokoleń, które będą zamiesz-
kiwać zotoryjską ziemię został 
postawiony pomnik. Idea budo-
wy pomnika została zainicjowa-
na po śmierci Papieża w kwiet-

brego, ul. Bolesława Limanowskie-
go – Kolejowej, Kolejowa – Dwor-
cowej, Michała Drzymały – Sol-
nej, Ciemna – Szkolnej, Baszto-
wa – Kowalskiej, pl. Władysława 
Reymonta – pl. Basztowego, War-
szawska – Górniczej.
Dla naszego tematu najważniej-
sze było, że w 1960 r. zamiast ul. 
Jana Lewartowskiego pojawiła się  
ul. Staromiejska.  W 2020 r. mija 
więc 60 lat, odkąd istnieje nazwa 
ul. Staromiejska.
W 1960 r. najprawdopodobniej 
nikt się jeszcze nie spodziewał, 
że tylko kilka lat staromieszczanie 
cieszyć się bedą z nowej nazwy. 
Wzdłuż ulicy gęsto przecież sta-
ły jednopiętrowe kamienice, two-
rzące jednolitą, szeregową zabu-
dowę. Tylko jedna ze środkowych 
kamienic została zniszczona pod-
czas działań wojennych w 1945 r. 
Nie wiadomo dokładnie, kiedy za-
padła decyzja o likwidacji ulicy – 
najważniejszy okazał się zły stan 
techniczny budynków. Rozbiórki 

rozpoczęły się najprawdopodob-
niej już w 1962 r., a ostatnie ka-
mienice zniknęły jesienią 1966 r. 
Kilku lat tylko trzeba było, aby ro-
zebrać je do poziomu fundamen-
tów, a ich piwnice zasypać.

Roman Gorzkowski
* M. Jóźwiak, Ulica Staromiejska 
w świetle badan archeologicznych, 
„Echo Złotoryi” kwiecień 2015 s. 
10-11; Nazwy ulic, placów i osie-
dli w Złotoryi od średniowiecza do 
2012 r., pod red. R. Gorzkowskie-
go, Złotoryja 2014.

Nowy Świat, Lewartowskiego, Staromiejska Pomnik Jana Pawła II
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Był sobie na pewnej ulicy niezbyt stary (zapew-
ne z XVIII-XIX w.) budynek, często odwiedzany 
przed i po 1945 r. Właściwie kilka 
razy dziennie zasiąść tam można 
było w dość twardych siedzeniach, 
aby przeżyć kulturalną przygo-
dę. Potem z jednej strony wyro-
sła temu miejscu konkurencja, z 
drugiej pogarszał się jego stan, 
a na generalny remont brakowa-
ło pieniędzy. Wobec tego najpierw 
zamknięto przybytek, który tam 
funkcjonował, a jakiś czas potem 
postanowiono  prawie w całości 
przebudować budowlę, ale (jak 
niektórzy twierdzą) zachować jej 
fasadę z uwiecznionym właśnie 
na fotografii zwieńczeniem (były 
takie dwa). Podczas prac budow-
lanych tak jednak osłabiono pozo-
stawioną frontową ścianę, że (po-

oprócz organizacji wielu roz-
maitych imprez, wydawano 
również książki, albumy, pa-
miątki, proporczyki oraz wi-
dokówki. Czasami ukazywały 
się całe serie okolicznościo-
wych pocztówek, składają-
ce się z kilkudziesięciu sztuk, 
a nawet takie, które doku-
mentowały autentyczne wy-
darzenia. Tak właśnie było 
w roku... . Mamy nadzie-
ję, że czytelnicy, przygląda-
jąc się zaledwie trzem z ów-
czesnych widokówek zorien-
tują się, o jaki jubileusz cho-
dzi. A może nawet rozpozna-
ją fakty i odtworzone posta-
ci? Nawiasem mówiąc, pod-
czas kolejnych rocznic, na-
wiązujących do 1211 r., nie 
ukazał się już nigdy tak licz-
ny zbiór widokówek. Zachę-
camy do odpowiedzi na pyta-
nia, które padają w różnych 
rubrykach Echa. Wszystkich 
autorów poprawnych odpo-
wiedzi nagradzamy wydaw-
nictwami TMZZ.

Roman Gorzkowski

☛ Jeszcze w księgarniach 
znaleźć można Marka 
Perzyńskiego „Tajemni-
czy Dolny Śląsk – region 
odkrywców. Przewodnik 
dla dociekliwych” (Wro-
cław 2015, Wrocław-
ski Dom Wydawniczy). 
Wędrujemy z autorem 
przez kilkadziesiąt dol-
nośląskich miejscowo-
ści, ale lekturę możemy 
rozpocząć od rozdzia-
łów, poświęconych Zło-
toryi („Miasto w gorse-
cie”, czyli głównie o mu-
rach obronnych oraz ich 
pozostałościach), Cza-
plom („Tu witają czaple 
i żmija” – także o inicja-
tywach nieodżałowane-
go Zenona Bernackie-
go) oraz Jerzmanicom-
Zdrój („Pamiątki bitwy i 
pikniku historycznego” 
– o odkrywaniu wyda-
rzeń, związanych z woj-
nami 1813 r., bitwie nad 
Kaczawą, inicjatywach 
Cezarego Skały oraz in-
nych pasjonatów, po-
mniku odsłoniętym w 
2013 r., biwakach na-
poleońskich). Jak szyb-
ko mija czas - to wszystko już za nami, umykają wydarzenia, od-
chodzą przyjaciele. Dobrze, że są autorzy, którzy je dokumentują, 
pomagają poznawać lokalną historię i nie ustawać w działaniach.

Roman Gorzkowski

dobno) przypadkowo runęła... Prosimy czytelni-
ków o umiejscowienie opowieści na konkretnej 
ulicy i powiązanie z konkretną kamienicą oraz in-
stytucją. A może ktoś uzupełni lub sprostuje po-
wyższą historię?

Roman Gorzkowski

W swej już ponad osiemset-
letniej historii (swoją dro-
gą ciekawe, czy ktoś uczci 
w jakiś sposób 810-lecie?) 
kilkakrotnie bardzo uroczy-
ście obchodziła Złotoryja 
okrągłe rocznice otrzymania 
praw miejskich. Z tej okazji, 

niu 2005 roku przez burmistrza Irene-
usza Żurawskiego oraz Proboszcza Para-
fii Narodzenia N.M.P. ks. Stanisława Śmi-
gielskiego. Honorowy patronat objął bur-
mistrz Ireneusz Żurawski. Społeczny ko-
mitet budowy pomnika tworzyli: Ks. Sta-
nisław Śmigielski, pan Marian Gratkowski 
i pan Zygmunt Widomski. Projekt pomni-
ka wykonał prof. Jacek Kucharski – Re-
daktor Akademii Sztuk Pięknych we Wro-
cławiu. Odlew w brązie został wykonany 
w pracowni pana Emila Kosickiego w Po-
znaniu. Pomnik został sfinansowany jako 
wotum wdzięczności wobec Ojca Święte-
go przez mieszkańców Złotoryi. Dnia 19 
maja 2006 roku uroczystego poświęcenia 
pomnika i wmurowania aktu erekcyjnego 
dokonał J.E. ks. Biskup Stefan Cichy – Bi-
skup Legnicki, Burmistrz Miasta Złotoryja 
Ireneusz Żurawski oraz Proboszcz Parafii 
Narodzenia N.M.P. Ks. Stanisław Śmigiel-
ski.” Po mszy wieczornej, gdy odsłaniano 

pomnik, zabrzmiały pieśni: 
„Barka” oraz „Do Wadowic 
wróć”, a następnie zgroma-
dzeni udali się korowodem 
nad zalew, gdzie w nastep-
nych dniach odbyły się mi-
strzostwa w płukaniu złota.
Monument ma 4, 16 m wy-
sokości i 2, 25 m szeroko-
ści. Figura z brązu waży bli-
sko 900 kg. Pomnik nosi in-
skrypcję:

JAN PAWEŁ II
PAPIEŻ

18 V 1920 – 2 IV 2005
W czerwcu 2006 r. przed 
pomnikiem odbył się start 
I Kryterium Kolarskiego im. 
Jana Pawła II, które zorga-
nizował LUKS Baszta Zło-

toryja przy wsparciu urzędu miejskiego 
oraz Starostwa Powiatowego.  Pomysło-
dawca imprezy, Grzegorz Wybraniec, mó-
wił: „ Chciałem uczcić  pamięć papieża-
Polaka, który zawsze wspierał młodzież i 
sportowców”. W listopadzie 2006 r. złoto-
ryjskie przedszkolaki złożyły pod pomni-
kiem kwiaty w barwach papieskich i za-
paliły białe oraz czerwone znicze, czcząc 
w ten sposób święto odzyskania niepod-
leglości przez Polskę. 
Wizerunki Jana Pawła II zobaczyć moż-
na jeszcze w kościołach św. Jadwigi (wi-
traż z 1991 r., obraz Adama Grocholskie-
go z 2015 r.)  oraz NNMP (witraż z 1994 r. 
w nawie poprzecznej). W świątyni jadwi-
żańskiej znajdują się od 2015 r. jego re-
likwie oraz herb papieski wyszyty przez 
Marię Gawlik. W ogrodzie dydaktycznym 
obok Nadleśnictwa rośnie dąb im. Jana 
Pawła II (wyrósł z żołędzi pobłogosławio-
nych w 2004 r. przez Papieża, a posadzo-
nych w 2006 r.). Poświęcił on także ka-
mień węgielny kościoła św. Józefa na Ko-
paczu, podczas swojego pobytu w Legni-
cy w 1997 r.

Roman Gorzkowski

Jak znikają ciekawe 
miejsca

Z okazji 
jubileuszu

Historia jednej fotografii

Kącik 
starej 
widokówki
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