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Skończył się rok dwóch dwudziestek. Rok 
przestępny, a w gruncie rzeczy przeklęty dla wielu z 
nas. Ale nie ma co wracać do łez, leku, przerażenia. 
Nie ma co karmić się złymi emocjami, trzeba liczyć, 
że złe chwile już niebawem będą za nami, bo ile 
można siedzieć w bagnie. Trzeba wierzyć, że życie 
jest jak sinusoida, raz na szczycie, raz na dnie.
Żeby iść do przodu, nie warto oglądać się wstecz, 
bo można się poturbować. Choć przeszłość daje nam 
mądrość doświadczeń, to trzeba umieć jak przez 
sito przesypać te, które warto ze sobą dźwigać. Zbyt 
duży balast nie sprzyja wędrowaniu w przyszłość.
Nowy rok jest czasem magicznym, bo daje nam 
nadzieję na nowe otwarcie. Mamy wrażenie, że da 
się grubą kreską przekreślić, co było, zrzucić starą 
skórę jak wąż wylinkę i być nowym sobą.
Służą temu noworoczne postanowienia: Nauczę 
się robić na drutach, podszlifuję niemiecki i włoski, 
zrzucę 5 kilo, nie będę się przejmować bzdetami, 
będę bardziej asertywna, odpocznę… Co roku ten 
sam kabaret. A po kilku tygodniach przychodzi 
świadomość, że znowu zawiodłam, że nowa skóra, 
jest taka sama jak stara. Nie mogę być nikim więcej 
niż sobą. Taką sama jak rok temu czy pięć. To nic, 
że na karku pół wieku, na twarzy zmarszczki, na 
głowie siwe nitki. Wewnętrznie ciągle dawna ja.
I chyba trzeba to zaakceptować. Ewentualnie 
pomyśleć sobie, że w kolejnym rozdaniu, innym 
życiu będzie się kimś innym, na przykład leśniczym, 
podróżnikiem lub Wajrakiem, królową życia czy 
zwycięzcą „Milionerów”.
Ja z biegiem lat odpuszczam sobie planowanie. Bo 
co tak naprawdę można zaplanować? Kiedy ktoś 
snuje dalekosiężne wizje, mam wrażenie, że grzeszy 
pychą i od razu przypomina mi się dialog Berlioza z 
Wolandem z pierwszych stron powieści Bułhakowa.
Zaplanować to mogę sobie co najwyżej dzień, pod 
warunkiem, że nie zbudzę się z obezwładniającym 
bólem kręgosłupa ☺. Ale planowanie tygodnia, 
miesiąca czy wakacji wykracza poza moje 
kompetencje. Dlatego nie lubię pytań: gdzie jedziesz 
na urlop? Szczególnie gdy ktoś mi je zadaje w 
okolicach Wielkanocy.
Ten rok pokazał nam wszystkim, co to znaczy, gdy 
los ma wobec nas swoją koncepcję. Udowodnił, jak 
śmieszni jesteśmy w tym poczuciu sprawczości.
Kto z nas rok temu przeczuwał taki finał 2020?
Dlatego chyba lepiej żyć chwilą, przynajmniej nie 
będzie rozczarowań. Zamiast wybiegać myślami 
wprzód, korzystniej jest smakować Tu i Teraz. Ale 
do tego trzeba dojrzeć. Być może kiedyś mi się uda. 
Czego sobie na ten rok życzę.
A Wam, Drodzy i Niezawodni Czytelnicy - dużo 
zdrowia, bo to ono okazało się największą wartością.

Iwona Pawłowska

✎

Integracyjna drużyna piłki siatkowej na siedząco „Gwarek Wil-
ków Sitting Volleyball” istnieje od 7 grudnia 2019 r., kiedy to 
po raz pierwszy zagrała turniej w czasie XII Międzynarodowe-
go Integracyjnego Turnieju  „SiaDkarskaIntergacja 2019”.  Za-
czynali od ośmiu osób, obecnie jest ich w drużynie piętnaścio-
ro. Są tu zarówno mężczyźni, jaki i kobiety w różnym wieku (24 
-56 lat), ale tak naprawdę to wiek, płeć, zawód, wykształcenie 
czy sprawność ruchowa, nie mają tu żadnego znaczenia. Liczy 
się pasja do siatkówki, chęć przynależności do grupy oraz do-
bra zabawa. Dla „niepełnosprytnych” (bo tak wolą, aby o nich 
mówić) jest to również możliwość rehabilitacji poprzez sport.
Trenerka drużyny Monika Sokołowska tak mówi o jej po-
czątkach: 
Podczas turnieju w Oleśnicy z okazji 50-lecia „START” Wro-
cław (Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnospraw-
nych „START”) zrodziła się myśl o powołaniu drużyny Sit-
tingVolley na terenie powiatu złotoryjskiego. Nie ma u nas 
rozwiniętego sportu dla osób niepełnosprawnych, a Złoto-
ryja i okolice słyną z siatkówki od bardzo dawna. Ponie-
waż w Wilkowie istniał już klub sportowy MUKS „Gwarek 
Wilków”, który w swoim statucie wpisaną ma działalność 
na rzecz osób niepełnosprawnych, zdecydowano o utwo-
rzeniu takiej sekcji właśnie przy wilkowskim Klubie. Dzie-
ci i młodzież z „Gwarka” stykały się już wcześniej z osoba-
mi niepełnosprawnymi, pracując jako wolontariusze pod-
czas turnieju organizowanego dla takich osób. Historia po-
wstania sekcji w ramach „Gwarka” rozpoczęła się w Le-
gnicy, gdzie Zbigniew Delmaczyński brał udział w trenin-
gach siatkówki na siedząco w legnickim „Lwie”. Zbyszek to 
były zawodnik reprezentacji Polski, grał w „START” Wro-
cław oraz „LEW” Legnica. Związany z siatkówką na siedząco 
od 1998r., obecnie jest kapitanem naszej drużyny. Do tej ak-
tywności zachęcił również innych zawodników z bliskich oko-
lic Złotoryi: Karola Szewczyka, Dariusza Szymczaka, Krzyszto-
fa Domzalskiego i Annę Dzierżę - obecnie reprezentantkę pol-

skiej Kadry Kobiet w siatków-
ce na siedząco. Po pewnym 
czasie zaczęliśmy myśleć o 
utworzeniu samodzielnego 
zespołu. Pojawienie się siat-
kówki na siedząco na tere-
nie Złotoryi i Wilkowa jest za-
sługą uporu, pracy oraz po-
szukiwań nowych możliwo-
ści Pawła i Jolanty Choczajów. 
W ich dorocznym Turnieju In-
tegracyjnym bardzo chętnie 
uczestniczą drużyny „niepeł-
nosprytne” z obszaru całego 
naszego kraju. Paweł Choczaj 
zaproponował nowo powsta-
łej drużynie „Gwarek Wilków” 
udział w grudniowym turnie-
ju integracyjnym. Słynny tur-
niej, zwany też często miko-
łajkowym, jest już od trzyna-
stu lat organizowany w Złoto-
ryi przez małżeństwo sporto-
wych pasjonatów, Pawła i Jo-
lantę. Byliśmy bardzo szczę-
śliwi, że mogliśmy zagrać 
pierwszy mecz jako „Gwarek 
Wilków” właśnie podczas tej, 

ważnej dla nas, integracyjnej im-
prezy sportowej. 
Co jest Waszym celem?
Naszym głównym celem jest re-
habilitacja przez sport, aktywiza-
cja osób niepełnosprawnych, moż-
liwość spotykania się w grupie, za-
bawa oraz integracja. Jesteśmy 
jedną z sekcji Międzyszkolnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Gwarek Wilków”, który przede 
wszystkim organizuje życie sporto-
we uczniów szkoły. Organizuje za-
jęcia nauki i doskonalenia pływania, 

piłki siatkowej, a od kilku lat upo-
wszechnia sporty zimowe, takie jak 
narty biegowe i jazda na łyżwach. 
W roku 2020 nasza drużyna została 
zakwalifikowana do projektu „Go-

towi na START”, finansowanego ze 
środków PFRON (Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych). Z tych pieniędzy za-
kupiliśmy sprzęt oraz stroje dla za-
wodników. 
Z czym wiąże się nazwa druży-
ny „Gwarek”? 
Nazwa „Gwarek Wilków"  zwią-
zana jest z tradycjami gór-
niczymi naszego terenu.  
W Wilkowie do początku lat 70. ist-
niała kopalnia miedzi „Lena”, któ-
ra obejmowała swoim patronatem 
między innymi Szkołę Podstawo-
wą w Wilkowie, gdzie Klub ma swo-
ją siedzibę. Nazwa Klubu nawiązu-
je do tych tradycji. W naszym logo 
widnieją symbole górnicze. 
Kto tworzy skład drużyny?
W skład drużyny, oprócz osób „nie-
pełnosprytnych”, wchodzą również 
osoby pełnosprawne, taka jest idea 
powstawania zespołów integracyj-
nych. Trzon drużyny to ludzie z nie-
pełnosprawnością ruchową (brak 
obu kończyn dolnych lub jednej z 
nich), taki jest wymóg dla druży-
ny chcącej wziąć udział w Mistrzo-
stwach Polski.
Oprócz wymienionych wyżej osób, 
do drużyny należą także: Daniel 
Staszak - wielokrotny  Mistrz Pol-
ski w tenisie stołowym na wózku; 
Mirosław Zymek – były zawodnik 
„SIMET” Jelenia Góra w siatków-
ce na siedząco; Katarzyna Krajniak 
– Kuś; Adrian Marczuk; Jacek In-
glot – zawodnik głuchoniemy (naj-
głośniejszy na boisku), to także za-
wodnik  „ŚWIT”  Wrocław  w   siat-

 kówce 
osób  

niesłyszą-
cych; Jo-

lanta Cho-
czaj i Paweł 

Choczaj. 
Trenerką 

jestem ja. 
Wspiera-

ją nas rów-
nież wo-

lontariusz-
ki, pełnią-
ce bardzo 

ważną rolę 
w drużynie, 

w której
zawodnicy mają problemy rucho-
we. Są to Katarzyna Pawlik i Elżbie-
ta Domzalska. 
Jak wyglądają wasze treningi? 

Jak znajdujecie na to czas?
Trening siatkarski „niepełnospryt-
nych” nie różni się niczym od siat-
kówki na stojąco. Treningi odby-
wają się w każdą środę i piątek w 
szkolnej sali gimnastycznej. Wszel-
kie zadania techniczne i założe-
nia taktyczne są takie same. Róż-
nica polega na tym, że każdy ele-
ment siatkarski wykonywany jest 
na siedząco, a siatka jest zawie-
szona na wysokości 115 cm, za-
miast na 242 cm. Najtrudniej-
szym elementem gry jest oczy-
wiście poruszanie się po boisku  
w pozycji siedzącej. Gra jest bardzo 
dynamiczna, więc szybkość i zwin-
ność w poruszaniu się jest najważ-
niejsza i na te umiejętności kładzie 
się największy nacisk. Podstawowe 
elementy siatkarskie można dość 
szybko wyćwiczyć, ale najtrudniej 
jest opanować nawyk przemiesz-
czania się siedząc. Czas na sport 
i treningi zawsze się znajdzie, jak 
to mówią „chcieć to móc”. Wszyscy 
pracujemy i rzadko zdarza się, że 
ktoś opuści trening. Dla nas to inte-
gracja, relaks, ucieczka od codzien-
ności, ale jak wspomniałam wcze-
śniej, również rehabilitacja. Takie 
połączenie przyjemnego z poży-
tecznym dla ciała i ducha.
Jaka jest Twoja rola?
Jestem trenerką już od dawna, tę 
funkcję pełniłam jeszcze w Legni-
cy, więc wychodzi na to, że mija już 
5 lat od rozpoczęcia tej przygody. 
Staram się nie grać, bo nie ukry-
wam, że dla osoby pełnosprawnej 
to nie lada wyczyn (nigdy nie wiem, 
co zrobić z nogami). Uczę wycho-
wania fizycznego w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Złotoryi i od zawsze 
pracuję z siatkarzami obu płci. Ko-
cham to, co robię, a siatkówka była 
i jest całym moim życiem. Fakt, że 
z dziećmi, na stojąco, pracuje mi 
się łatwiej. Trening dla „niepełno-
sprytnych” to gimnastyka dla mo-
jej kreatywności. Staram się wciąż 
rozwijać. Analizuję dotychczasowe 
ćwiczenia, wyciągam wnioski oraz 
ciągle poszukuję nowych, interesu-
jących rozwiązań.
W jaki sposób pandemia wpły-
nęła na działalność drużyny w 
minionym roku?
W czasie szczytu pandemii prze-
rwaliśmy treningi stacjonarne z po-
wodu zamknięcia szkoły. Nie chcie-
liśmy jednak, aby wszystko to, co 
wypracowaliśmy do tej pory, poszło 
na marne. Każdy dostał do domu ☛

Ku nowemu

Niezwykła drużyna
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☛ piłkę oraz zestaw ćwiczeń. Zaję-
cia odbywały się online prawie tak, 
jak w szkole, ale bez sprawdzania 
obecności i wpisywania ocen do e-
dziennika. Jako trenerka liczyłam 
na obowiązkowość, pracowitość i 
rzetelność zawodników. Oczywiście, 
nie zawiodłam się na swojej druży-
nie. Zajęcia wznowiliśmy 4 czerwca 
2020, trenując przez okres waka-
cyjny trzy razy w tygodniu, po wa-

kacjach spotykamy się dwa razy w 
tygodniu.
Z jakimi trudnościami się bory-
kacie i w jaki sposób próbujecie 
je pokonywać?
Największy problem mamy z dojaz-
dami na zawody, są bardzo kosz-
towne i odbywają się na obszarze 
całej Polski. Do Polic, Łodzi i Wro-
cławia pojechaliśmy, korzystając z 
własnego transportu. Niejednokrot-
nie finansujemy je samodzielnie, 
również czasem pomaga nam za-
rząd MUKS „Gwarek Wilków”, za co 
jesteśmy bardzo wdzięczni. Liczy-
my, że 1% pozyskany z podatków 
naszych darczyńców będziemy mo-
gli na ten cel przeznaczyć. 
Czy bycie członkiem drużyny 
zmieniło coś w życiu każdego z 
was, zwłaszcza osób niepełno-
sprawnych?
Niech sami odpowiedzą na to pyta-
nie:
Zbigniew: „Bycie członkiem spor-
towej społeczności wiele zmieniło w 
moim życiu. W drużynie siatkówki 

na siedząco funkcjonuję już od lat. 
Zaczynałem najpierw we Wrocławiu, 
potem kontynuowałem treningi w 
Legnicy i wreszcie w Wilkowie. Ko-
ledzy i koleżanki z zespołu są moją 
drugą rodziną. Spotykamy się nie 
tylko na treningach i zawodach, ale 
również prywatnie. Obecnie nie tre-
nujemy, byliśmy zmuszeni zawiesić 
spotkania do 17 stycznia. Zarów-
no brak ruchu, jak i kontaktu z dru-

żyną działa na mnie 
depresyjnie.”
Anna: „Nauczyłam 
się tego, że moż-
na, a nawet trzeba 
przyjmować pomoc 
od innych osób i że  
to wcale nie kosztu-
je. To jest gra zespo-
łowa i każdy z nas 
ma wpływ na całą 
drużynę, jedna oso-
ba nie jest w stanie 
stworzyć takiej eki-
py.” 
Karol: „Poznałem 
wielu nowych, wspa-
niałych ludzi, mogę 
być aktywny sporto-
wo mimo niepełno-
sprawności.” 
Jakie macie osią-
gnięcia?
Zdobyliśmy II miej-
sce w Turnieju „SiaD-

karska Integracja 2020” w Złoto-
ryi. Walczyliśmy tam z zespołami 
„START” Wrocław, „INVICTUS” i Ka-
drą Kobiet. Zajęliśmy też VI miej-
sce w Turnieju Mistrzostw Polski we 
Wrocławiu oraz IX miejsce w Tur-
nieju Pucharu Polski w Łodzi. Tak 
naprawdę to nasz pierwszy sezon, 
więc cieszy nas każdy udział w za-
wodach i każdy wynik. Oczywiście 
rozwijamy się dalej, ciężko trenu-
jąc, aby piąć się w górę.
Ale najważniejszym osiągnięciem 
jest to, że jesteśmy….
Jakie macie marzenia, plany na 
przyszłość jako drużyna? 
Formy i chęci, tego życzymy so-
bie w Nowym Roku. W przyszłości 
chcielibyśmy się jeszcze bardziej 
rozwinąć siatkarsko, nie martwić 
się tym, czy pojedziemy na zawo-
dy, czy też nie. Nie myśleć o pie-
niądzach, zdobywać wyższe lokaty 
na zawodach i trenować, trenować, 
trenować… 

Rozmawiała Beata Jańta

✎

Ależ ten czas szybko leci! Ale żeby 
od razu 80 lat? No nie tak od razu. 
Od kiedy Alfred Michler, pod koniec 
lat sześćdziesiątych, przyjechał 
wraz z małżonką Marysią do Złoto-
ryi, upłynęło ponad 50 lat. I od sa-
mego początku dał się poznać jako 
aktywny nauczyciel LO, aktywny 
dyrektor LO, prezes ZNP, inspektor 
oświaty, wychowawca. Miał wiele 
pomysłów organizacyjnych, anga-
żował się i inicjował różne przed-
sięwzięcia. Był prezesem Okręgo-
wego Związku Akrobatyki Spor-
towej w Złotoryi. Jest współzało-
życielem Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej oraz współza-
łożycielem chóru nauczycielskiego 
„Bacalarus”. Stworzył projekt i zor-
ganizował dla młodzieży szkolnej i 
dorosłych Bieg Pietroszka, ulicami 
Złotoryi. Bardzo aktywny jest Al-
fred w działalności TMZZ-tu. Naj-
pierw jako prezes, a później jako 
członek Towarzystwa, ściągnął do 
Złotoryi przedstawicieli Funda-
cji Współpracy Polsko-Niemieckiej 
z Warszawy, a następnie znaczne 
środki finansowe, które pozwoli-

ły stworzyć Ośrodek Dokumen-
towania i Opracowywania Dzie-
jów Ziemi Złotoryjskiej, wyko-
nanie znacznej części remontu 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Złotoryi i wybudowanie pałacy-
ku nad zalewem. 
Alfred Michler jest bardzo płod-
nym autorem książek, wyda-
wanych w ramach biblioteczki 
TMZZ. Najważniejsza dla mia-
sta to „Dzieje Złotoryi”, któ-
rej jest współautorem. Jest au-
torem monografii Gminy Zło-
toryja oraz - pisanej wspólnie 
z mieszkańcami - historii po-
szczególnych miejscowości. Au-
torem „Trozendorf – nauczyciel 
Śląska” i „Aurimontanie, Gold-
bergerzy, Złotoryjanie”, napi-
sanej wspólnie z żoną Marią, 
i wielu, wielu innych książek, 
których wydawcami były Urząd 
Miasta, Urząd Gminy i TMZZ.  
Alfred spopularyzował w Złoto-
ryi wielką sentencję: „Jeśli każ-
dy człowiek na całym świecie 
zrobi mały krok, to można zmie-
nić oblicze świata”. Bezustan-

nie mobilizował nas swo-
imi pomysłami do rozwią-
zywania, realizowania po-
mysłów służących Złotoryi                                                               
i mieszkańcom miasta. 
Działacze OZAS działali, bo 
to był nasz związek, zdo-
bywaliśmy tytuły mistrzów 
świata, chórzyści śpiewa-
li przez 30 lat, działacze 
TMZZ-tu budowali Ośrodek 
DiODZZ, bo to był ich Ośro-
dek. Uczestniczyliśmy w or-
ganizowaniu Biegu Pietrosz-
ka, pracowaliśmy w Rokitni-
cy, w Prusicach, w Jerzmani-
cach Zdroju i w Rzymówce; 
budowaliśmy ścieżki piesze, 
rowerowe. My – to działa-
cze, organizatorzy, wolon-
tariusze, samorządowcy, 
mieszkańcy. Czy zdołaliśmy 
zmienić choć trochę oblicze 
Złotoryi?
Przez te lata wszyscy wspie-
raliśmy Cię w Twoich pomy-
słach i działaniach. Ale Pa-
nią wójt Marię Leśną wy-
mienić trzeba koniecznie. 
I właśnie Alfred Michler ob-
chodził 10.01.2021 Jubile-
usz 80-lecia!
Przyszliśmy do Ciebie wszy-
scy: działacze TMZZ-tu, i z 
chóru „Bacalarus”, i z Pru-
sic, i z Rzymówki, i z Bie-
gu Pietroszka, i z Liceum 
Ogólnokształcącego, i Zło-
toryjskiego Ośrodka Kultury 

i Rekreacji, i Twoi wychowan-
kowie, i Twoi Koledzy. 
Bo ten Jubileusz Alfreda Mi-
chlera to jest także nasz jubi-
leusz! To nasz narodowy jubi-
leusz! Te całe Jego pięćdziesiąt 
kilka lat w Złotoryi to także na-
sze pięćdziesiąt kilka lat. Po-
szliśmy zaśpiewać Mu sto lat, 
życzyliśmy zdrowia; bo pomy-
słów Alfred ma do następnego 
Jubileuszu moc! Dużo zdrowia 
życzymy Ci Alfredzie, abyś dłu-
go mógł patrzeć i cieszyć się, 
jak Twoje dokonania służą na-
szemu miastu.  
A z ludzi, którzy tak jak Ty te-
raz, pracowali dla Złotoryi w 
przeszłości – był z nami rektor 
Valentin Trozendorf – Twój do-
bry znajomy, bo Ty nas zapo-
znałeś z jego i Złotoryi dawny-
mi sukcesami. 
Sto lat, sto lat. Niech żyje nam.

✎ Magdalena Przydryga
Aleksander Borys

27. - 28.11.2020 r. zbiórka żywności „Mikołajkowy Ani-
mus”. Zebrano 114,37 kg żywności, dla 32 osób.
28.11.2020 r. w 101 rocznicę otrzymania przez kobie-
ty praw wyborczych w Polsce, w Złotoryi odbył się ko-
lejny „Marsz Kobiet” .
28.11.2020 r. w Hali „Tęcza” w Złotoryi odbył się tur-
niej piłki siatkowej w ramach Dolnośląsko-Lubuskiej III 
Ligi Kobiet.
30.11.2020 r. ZOKiR oraz Teatr im. Heleny Modrzejew-
skiej w Legnicy zorganizowały spektakl online „Wier-
na wataha”.
1.12.2020 r. ze stanowiska Komendanta Powiatowego 
Policji w Złotoryi został odwołany dotychczasowy wie-
loletni Komendant insp. Jacek Bandyk.
5.12.2020 r. przez powiat złotoryjski przeszła wichura.
5. - 6.12.2020 r. w złotoryjskiej Hali „Tęcza” rozegrano 
turniej piłki siatkowej „siaDkarska integracja”.
6.12.2020 r. najmłodsi zawodnicy Sportowej Akade-
mii Taekwon-do wzięli udział w mikołajkowych zma-
ganiach.
7.12.2020 r. w ramach projektu pn. „XIV Kaczaw-
ski Jarmark Bożonarodzeniowy” Stowarzyszenie LGD 
Partnerstwo Kaczawskie, ogłosiło konkurs online „Ka-
czawskie przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia” 
11.12.2020 r. Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdol-
nień przyznała stypendium w XX edycji konkursu 
„zDolny Śląsk” Mai Siwik z SP nr 1.
12. - 13.12.2020 r. finał akcji „Szlachetna Paczka”. W 
rejonie Złotoryja 11 rodzin otrzymało pomoc o warto-
ści ponad 60 tys. zł.
12. - 14.12.2020 r. odbył się Wojewódzki Turniej Teni-
sowy Skrzatów (do 12 lat) o Puchar Burmistrza Złoto-
ryi. Zmagania zorganizowało Złotoryjskie Towarzystwo 
Tenisowe.
15.12.2020 r. Złotoryja przystąpiła do stowarzyszenia 
„Rzeczpospolita Samorządna”.
16. - 24.12.2020 r. Muzeum Złota zorganizowało „Jar-
mark Bożonarodzeniowy” online,  udostępniając swój 
profil muzealny do reklamy produktów potencjalnych 
wystawców.
17. - 29.12.2020 r. z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
Muzeum Złota zorganizowało konkurs online „Zdjęcie 
Swojej Domowej Choinki”.
22.12.2020 r. Cztery uczennice Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Złotoryi otrzymały największe w Polsce wyróż-
nienie dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w 
nauce, jakim jest stypendium Prezesa Rady Ministrów.
24.12.2020 r. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji 
przygotował Wigilię w Rynku w wersji filmowej.
30.12.2020 r. dzięki współpracy Gminy Świerzawy z 
czeskim miastem Chrastava, romański kościół św. Jana 
i Katarzyny w Świerzawie został wzbogacony o nowe 
zewnętrzne oświetlenie.
4.01.2021 r. osiem uczennic technikum logistyczne-
go w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi otrzymało 
stypendium w ramach projektu „Dolnośląski Program 
Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych.
15.01.2021 r. w całym kraju rozpoczęły się zapisy na 
szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób, które skoń-
czyły 80 lat.
20.01.2021 r. pierwszy w 2021r. Dyskusyjny Klub Książ-
ki organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Złotoryi, odbył się w parku przy al. Miłej.

✎ Opracował Jarosław Jańta

Jubileusz

Kronika
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4 stycznia 2021 roku odszedł do wieczności pan Stefan Jackowski. Miał 81 lat i jeszcze 
wiele niezrealizowanych planów i marzeń. Jego biogram ukazał się w 2011 roku w książ-
ce M. i A. Michlerów "Aurimontanie, Goldbergerzy, Złotoryjanie”. Wtedy też udzielił wy-
wiadu dla „Echa Złotoryi” na temat swojego życia i osiągnięć sportowych. Należał do 
Stowarzyszenia Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „Wilkołak”. Zdobył liczne medale 
mistrzostw świata i Polski w swoich kategoriach wiekowych. Jego marzeniem było, aby 
w wieku 80 lat być zdrowym i podnosić minimum 50 kilogramów. Los zadecydował jed-
nak  inaczej. 

Na jego twarzy stale gościł uśmiech. Był pełen werwy, zawsze chętny do pracy i pomo-
cy. Działał aktywnie w kilku lokalnych stowarzyszeniach. Od momentu wstąpienia do  To-
warzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, tj. od 2013 roku, włączał się we wszystkie re-
alizowane działania. Często dzwonił i pytał: „Co mam zrobić?”. Wszyscy pamiętamy przy-
gotowywane przez niego ogniska na rajdach Jadwiżańskich, odnawiał ścieżkę św. Jadwi-
gi, pomagał przy organizacji wielu imprez TMZZ. Miał dobry kontakt z młodzieżą. Brał 
czynny udział w wielu inicjatywach Stowarzyszenia „Nasze Rio”: akcjach charytatywnych, 
Dniach Życzliwości, gotował wspólnie z Kołem Gospodyń Miejskich, a formą fizyczną za-
wstydzał wszystkich razem wziętych. Był również długoletnim członkiem Koła Diabety-
ków w Złotoryi. 

Za ofiarną, społeczną i aktywną działalność na rzecz osób chorych i potrzebujących po-
mocy uhonorowany był srebrną odznaką ,,Za zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków”. Chętnie uczęszczał na zajęcia Klubu Senior +, gdzie pozostawił po sobie pa-
mięć melodii granych na organkach.

Pozostanie w naszej pamięci.

Moje przygotowania do wyjazdu na 
święta Bożego Narodzenia 2020 do Nie-
miec rozpoczęły się już przed końcem li-
stopada. W tym czasie pandemia koro-
nawirusa szalała, i wcale nie zamierzała 
ustępować. A wszak zbliżał się czas wie-
czerzy wigilijnej, łamania się opłatkiem 
i spotkań rodzinnych. Zwykłych ludzkich 
kontaktów.

– No bo jeśli zachorujesz na covid, gdy 
przyjedziesz na święta, i nie daj Boże, 
znajdziesz się w szpitalu pod respirato-
rem, to lepiej będzie udowodnić, że je-
steś ubezpieczona – przekonywała mnie  
moja córka Magdalena, od piętnastu lat 
mieszkająca w Niemczech. – Dlatego 
musisz wystąpić do polskich instytucji o 
wydanie europejskiej karty ubezpiecze-
nia zdrowotnego. Wszystko znajdziesz 
w internecie.

O, to było proste. Po polsku, pisane ję-
zykiem urzędowym, który dobrze zna-
łam i rozumiałam. Weszłam na stro-
nę NFZ, znalazłam odpowiednie infor-
macje, pobrałam wniosek, wypełniłam, 
po czym wysłałam mailem. Po tygodniu 
karta EKUZ przyszła pocztą. Wtedy ja, w 
swojej nieskończonej naiwności, stwier-
dziłam, że jestem już przygotowana na 
pobyt w Niemczech, w strefie Schengen 
zresztą. Spokojnie zajęłam się przygo-
towaniem tradycyjnych polskich uszek 
oraz innych potraw na polską Wigilię w 
niemieckiej rodzinie mojej córki. Zaczę-
łam pakować prezenty pod choinkę. Nie 
mogłam przypuszczać, że wkrótce cze-
kają mnie zmagania z potężną machiną 
drobiazgowej i skrupulatnej, żeby nie 
powiedzieć pedantycznej, niemieckiej 
biurokracji. 

Gdy z początkiem grudnia pandemia 
przybrała na sile i całą Polskę, ze wzglę-
du na wielką ilość zakażeń, zaliczono 
do tak zwanej strefy czerwonej, kanc-
lerz Angela Merkel wydała szereg za-
rządzeń mocno utrudniających wjazd 
do Niemiec osobom z Polski. Ale „gra-
nic nie zamykamy”, o nie! Nawet „kon-
troli nie będzie, tylko wyrywkowa”, ale 
nie wiadomo gdzie konkretnie. Media 
polskie podawały sprzeczne informacje 
o sposobach przekraczania granicy pol-
sko-niemieckiej. Przy tym należy pamię-
tać, że Niemcy to kraj związkowy i jeśli 
na granicy w Szczecinie (graniczącym z 
Meklemburgią) nie obowiązuje kwa-
rantanna, to już na granicy w Zgorzelcu, 
graniczącym z landem saksońskim, mo-
gło to wyglądać zupełnie inaczej.

Już nic nie było wiadomo. Powoli zaczy-
nałam się przygotowywać psychicznie 
do spędzenia pierwszej Wigilii w swoim 
życiu samotnie. Nie było to przyjemne 
doznanie.

Ja do córki – Messenger 10.12.2010, 
godz. 15.07:
– Dzwoń po dwudziestej, 
zrobimy naradę wojenną 
na temat mojego przy-
jazdu na święta.

Podczas tej rozmowy, a po-
tem jeszcze wielu innych 
ustaliłyśmy, że trzeba 
poszukać w sieci wiary-
godnych informacji na 
temat przekraczania gra-
nicy z Saksonią w czasie 
pandemii. Moja cór-
ka przekopała inter-
net i znalazła. Niestety, 
to było przerażające. 
Córka do mnie – Mes-
senger 21.12.2010, 
godz. 14.30:
– Tutaj mu-
sisz wy-
pełnić de-
klarację, 
c h o l e r a 
j a s n a , 
wjazdu 
do Nie-

miec… Spróbujesz? Strona 
jest po polsku. Są wymaga-
ne dokumenty do wpuszczenia 
cię do Saksonii. Cholera!

Deklaracja nie dotyczyła cholery, tylko 
pandemii covid, ale to przecież wszyst-
ko jedno.
Spróbowałam. Naprawdę się starałam 
wypełnić deklarację. Google przełożył, 
co prawda, tekst z niemieckiego na pol-
ski, lecz zawiódł z tłumaczeniem języka 
urzędowego, a ja poległam na bełkocie 
języka informatycznego.
Ja do córki – Messenger 21.12.2010, 
godz. 14.45:
– Magda, ratuj! Od razu wy-
skoczył mi jakiś błąd.

Córka do mnie – Messenger 21.12.2020, 
godz. 14.48:
– Nie ma sprawy, tylko będą 
mi potrzebne twoje dane i 
różne głupie numery. Siedzę 
przy kompie, wysyłaj. 

Córka do mnie – Messenger 21.12.2020, 
godz. 15.30:
– Wysłałam ci mailem doku-
ment. Oraz zalecenia. Boże, 
jakie to durne. Wydrukuj 
sobie, przekopiuj na komór-
kę i na tablet. Musisz mieć 

ten dokument przez cały 
czas podróży – teraz to 
już muszą cię wpuścić.

I tak oto zostałam dumną posia-
daczką Digitale Einreisean-
meldung, czyli Elektronicznej 
Rejestracji Podróży, na któ-
rej widniała data wjazdu do 

Saksonii, adres docelowy 
i personalia. Moje oba 
imiona, nazwisko, nazwi-
sko panieńskie, data uro-

dzenia i adres zostały zapi-
sane w przepastnych cze-
luściach różnych urzę-

dów nie-
mieckich, 
a w zasa-
dzie sak-
sońsk ich . 

Na za-
w s z e . 
Czułam 
się jak 
b o h a -

terka filmu 
s-f, której 

tożsamość moż-
na z łatwością 

wymazać lub przerobić na inną. Fakt, 
że dokument obligował mnie do odby-
cia dziesięciodniowej kwarantanny w 
Niemczech, a po pięciu dniach podda-
nia się testowi na obecność koronawi-
rusa, już nawet mnie nie zdenerwował. 
Córka do mnie – mail 21.12.2020: 
– Czyli kwarantannę masz, 
chyba że uda się wytargować 
skrócenie, jeśli będziesz 
miała negatywny wynik te-
stu. Cmok!!!

Przyjęłam to z pokorą.
Została jeszcze sprawa wyrywkowej 
kontroli na granicy. A co, jeśli mnie za-
trzymają i zasypią gradem pytań? Co 
zrobię??? Boże miłosierny, dopomóż! 
Ja do córki – Messenger 20.12.2020, 
godz. 11.16:
– Mam taki pomysł odno-
śnie przekraczania granicy: 
otóż przetłumaczysz mi ta-
kie podręczne rozmówki, ja 
je sobie wydrukuję i nauczę 
się. Już wysyłam ci moje 
propozycje. Myślę, że to 
dobry pomysł, jak sądzisz?

Córka do mnie – Messenger 20.12.2010, 
godz. 11.18:
– Bardzo dobry! Wła-

śnie wysłałam ci 
tłumaczenia.

Rozmówki mam mieć przy 
sobie podczas przekracza-
nia granicy. Na przykład: 
Ich komme aus Polen, ich 
spreche kein Deutsch. (Je-
stem Polką, nie mówię po 
niemiecku.) lub: Ich fah-
re zu meiner Tochter nach 
Görlitz zu Weihnachten. 
(Jadę do mojej córki w Gör-
litz na święta.).
Moją bronią ostateczną 
miało być zdanie: Ich rufe 
jetzt meine Tochter an, sie 
wird dolmetschen. (Za-
dzwonię do mojej córki, a 
ona przetłumaczy).
Córka do mnie – mail 
20.12.2020, godz. 11.33:
– Najlepiej czytaj 
z kartki. Będziesz 
bardziej auten-
tyczna.

I tak oto po wielu dniach in-
tensywnej wymiany infor-
macji zostałam przygoto-
wana do przekroczenia gra-
nicy – he, he, he, w stre-
fie Schengen, gdzie w za-
łożeniu miała być swoboda 
przemieszczania się. Byłam 
uzbrojona w niezbędne do-
kumenty: kartę EKUZ, Ein-
reiseanmeldung oraz pod-
ręczne rozmówki polsko-
niemieckie. 
W dniu mojego wyjazdu pa-
dał deszcz, po polach snuły 
się gęste mgły, a we mnie 
zaczął narastać bunt. A dla-
czego to JA mam tłumaczyć 
się po niemiecku? Nie, nie, 
nie! Jeśli chcą mnie zatrzy-
mać, niech mówią po pol-
sku. No bo co, kurde, tak?  
Gdy przejeżdżałam przez 
granicę na przejściu w Ra-
domierzycach, na Nysie 
mgła jeszcze bardziej zgęst-
niała i wypełzła na pobli-
skie łąki. Zrobiło się czarno 
i ciemno, ani człowieka, ani 
samochodu. Wyrywkowej 
kontroli też nie było. Ode-
tchnęłam z ulgą. 
Jechałam na Wigilię do 
swojej rodziny. 

tekst i rysunek: 
Agnieszka Młyńczak

✎

Człowiek odchodzi – pamięć pozostaje… 
Z głębi serca dziękujemy Wszystkim, którzy w tak trudnych dla nas 
chwilach - dzielili z nami smutek po odejściu naszego ukochanego Męża, 
Taty i Dziadka - śp. Krzysztofa Staronki 
Wasze życzliwe rozmowy, szczere wyrazy współczucia, wsparcie i ciepłe 
wspominanie...
Wasza obecność - zarówno fizyczna,  jak i duchowa, na ostatniej ścieżce 
ziemskiego pielgrzymowania  śp. Krzysztofa - bardzo wiele dla nas 
znaczą…
Wdzięczni - żona Grażyna i dzieci:  Emilka i Kasjan z Rodzinami  

Schengen 
z pandemią w tle
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Jest taki moment w naszym ży-
ciu, jak słup graniczny: to nasza 
osiemnastka, symboliczne i for-
malne przejście w dorosłość. Nie-
którzy ostrożnie nazywają ten 
moment pełnoletnością, mając 
na myśli to, że dorosłość przy-
chodzi znacznie później, wraz z 
bogatym bagażem doświadczeń.
Niezależnie od tego człowiek, któ-
ry kończy osiemnaście lat, może 
czuć się dorosłym. Czy przekro-
czenie tej granicy między dzieciń-
stwem i dorosłością, otrzymanie 
dowodu osobistego, w rzeczywi-
stości zmienia coś w jego życiu? 
Pokusiłam się zapytać o to swoich 
licealistów, dla których 2021 rok 
jest momentem osiągnięcia przez 
nich pełnoletności.
Jak się czują z tą świadomością, 
że za moment będą traktowani 
jak dorośli, a nie jak dzieci?
Myśląc o dorosłości i wymarzo-
nej osiemnastce, jeszcze parę lat 
temu byłam zachwycona, w koń-
cu mówi się, że osiemnastka, 
czyli ten start w dorosłe życie, 
jest pewnym przełomem i rozpo-
częciem nowego rozdziału w na-
szym życiu. Jednak będąc coraz 
bliżej dnia urodzin jestem też co-
raz bardziej przerażona. Jeszcze 
parę lat temu, nieświadoma ni-
czego, bawiłam się z przyjaciółmi 
na podwórku w chowanego, ber-
ka czy podchody. Razem ze zna-
jomymi nawet nie myśleliśmy o 

urodzin. Skończyło się na tym, że 
żadna z nas nie świętowała. Ona 
- ze względu na pandemię, ja - bo 
mi się nie chce i z upływem lat 
okazało się, że nie lubię imprez.
Natomiast Michał Ziemak, my-
śląc o osiemnastce, snuje pew-
ne ostrożne plany i przypuszcze-
nia. Dla niego dorosłość jest furt-
ką do samodzielności i wolno-
ści (pod warunkiem, że skończy 
się pandemia): Jeśli chodzi o pla-
ny na moją pełnoletność to pew-
nie nie ma ich zbyt wiele. Nieste-
ty ciągle panuje pandemia covi-
du i nigdy do końca nie wiado-
mo, czy w końcu zdejmą część 
obostrzeń, czy jednak zaostrzą. Z 
tego powodu nie organizuję wol-
nego czasu za bardzo. Mam kilka 
punktów w głowie, które chciał-
bym w tym roku zrealizować, 
ale nie do końca może wszystko 
wyjść tak, jakbyśmy chcieli, ja i 
wszyscy moi rówieśnicy. Chciał-
bym ciekawie i przyjemnie spę-
dzić swoją osiemnastkę, wspólnie 
z najbliższymi przyjaciółmi, acz-
kolwiek zważając na to, że będzie 
stosunkowo szybko, bo za około 
3 miesiące, niestety nie ma sen-
su za bardzo się na to nastawiać. 
Następny punkt - po zakończe-
niu roku szkolnego może poszu-
kam pracy, aby trochę zarobić i 
następnie, wspólnie z gronem 
znajomych, spędzić je - miejmy 
nadzieję - wyjątkowo. Jeśli cho-
dzi jeszcze o czas wakacyjny, to 
na pewno chciałbym pojechać na 
obóz sportowy z mojego klubu, 
gdyż jest to jeden z lepszych mo-
mentów, pomimo że dostajemy 
ostro w kość. Na ten moment nie 
planuję więcej ze względu na za-
istniałą sytuację.
Tegoroczni osiemnastolatkowie 
wybiegają już myślami wprzód i 
projektują swoją dorosłość. Jedni 
mają mocno wyklarowaną ścież-
kę życiową, inni – co zrozumia-
łe – wciąż szukają swojej drogi. 
Każdy z nich wie, że marsz w do-
rosłe życie otwiera egzamin doj-
rzałości. Mówi o tym Michał: Na 
pewno ja, jak i moi rówieśnicy, 
chcemy skończyć liceum, napi-
sać maturę i dostać się na wy-
marzone studia. Jednak z wybo-
rem studiów może być już pierw-
szy problem - nie do końca jesz-
cze wiem, co chcę w życiu robić. 
Dziś chcę pójść na AWF, a jutro 
może zmienię zdanie o 180 stopni 
i będę chciał robić absolutnie coś 

tym, co będzie za parę lat, a tym 
bardziej o dorosłości i planach na 
przyszłość: szkoła, matura, pra-
wo jazdy - to były rzeczy, które 
mało nas interesowały. Podejrze-
wam, że po upragnionej osiem-
nastce niezbyt wiele się zmieni, 
będę jedynie musiała brać pełną 
odpowiedzialność za swoje czy-
ny, powoli będę musiała zacząć 
myśleć o swojej przyszłości: po 
wakacjach czeka mnie klasa ma-
turalna, a co za tym idzie - stu-
dia. Jaki kierunek wybrać? Co 
chcę robić w życiu? Z czym wią-
żę plany i marzenia? Te pytania 
pojawiają się w mojej głowie na-
prawdę często. – mówi Wiktoria 
Mardyła.
Z pewną ostrożnością, a nawet z 
obawami, o swej dorosłości mówi 
Oliwia Maciejewska: 
Ogromnie trudno jest mi stwier-
dzić, czym jest dorosłość, ponie-
waż w życiu jeszcze tego nie do-
świadczyłam,☺ znam tylko z opo-
wieści, co to tak naprawdę jest 
dorosłe życie. Jedyne, co mogę 
sobie wyobrazić, to to, jak może 
wyglądać dorosłość. Moim zda-
niem jest to pewne usamodziel-
nienie się i wstąpienie w nowy 
etap, który spowoduje przełom w 
naszym życiu. Wtedy będziemy 
musieli wybrać kierunek studiów, 
który zaważy na naszej przyszło-
ści, oraz żyć na własny rachunek. 
Dorosłość to wielka odpowiedzial-

innego. Po ukończeniu studiów 
chciałbym spróbować swoich sił w 
przedstawieniach lub spektaklach 
akrobatycznych. Mam kilku zna-
jomych, którzy występują w Pol-
sce i zagranicą zwiedzając świat, 
i przy tym zarabiają pieniądze ro-
biąc to, co kochają.
Dziewczyny w swoich planach na 
przyszłość, poza karierą zawo-
dową, uwzględniają też życie ro-
dzinne.
Studia planuję rozpocząć we 
Wrocławiu i tam wynająć małe 
mieszkanko, w międzyczasie zna-
leźć pracę, która pozwoli zarobić 
mi przysłowiowe „parę groszy’’ 
na zapewnienie sobie podstawo-
wych potrzeb. Wiem, że nie bę-
dzie to proste, jednak trzeba się 
z tym zmierzyć, jeżeli za parę lat 
chcę założyć rodzinę i mieć peł-
ną zdolność do utrzymania jej, bo 
nikt inny przecież tego za mnie 
nie zrobi. Chciałabym znaleźć 
pracę zgodnie z kierunkiem stu-
diów, a planuję taki, który zwią-
zany jest z marketingiem i mena-
dżerstwem. Dorosłość to - jakby 
nie patrzeć - kolejny etap życia 
tuż po dzieciństwie i dojrzewa-
niu, w którym wszystko się może 
zdarzyć. – puentuje swoją wypo-
wiedź Wiktoria.
Z nadzieją na dobre życie mówi 
też Zuzia Lipińska: Jak każdy, tak 
i również ja mam dużo pomysłów 
i planów dotyczących wkroczenia 
w dorosłe życie. Chciałabym nie 
tylko się usamodzielnić, ale także 
studiować psychologię, o której 
myślę od dobrych kilku lat. Do-
rosłość wyobrażam sobie w naj-
prostszy sposób. Chciałbym mieć 
szczęśliwą i zdrową rodzinę z mę-
żem i dziećmi, mieć swój dom, 
zwierzęta oraz pracę, która mnie 
zadowala i do której będę chodzić 
z uśmiechem na buzi. Wiem, że 
życie dorosłego może być cięż-
kie i będę musiała sobie poradzić 
z wieloma problemami, lecz aby 
dojść do postawionych sobie ce-
lów jest długa droga i mam na-
dzieję, że się spełni to, co zakła-
dam.
Z kolei Marcelina ma głowę peł-
ną rozmaitych pomysłów i świa-
domość, że to jeszcze nie koniec 
jej kreatywności: Do tej pory my-
ślałam: po co mi plan, wszystko 
przyjdzie z czasem. Teraz wiem, 
że jednak warto mieć jakiś po-
mysł na siebie. W mojej głowie 
rodziły się najróżniejsze plany: od 

ność oraz 
samodziel-

ne podejmo-
wanie swoich 

decyzji.
Marcelina 
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wzbudzały we mnie zachwyt i od-
liczałam minuty do czasu, kiedy 
będę mogła ich użyć, mówiąc o 
sobie. Teraz na samą myśl ogar-
nia mnie panika, bo tak naprawdę 
nie jestem gotowa na to, co mnie 
niedługo czeka. Matura, wybór 
studiów, wyprowadzka, pierwsza 
praca - to wszystko brzmi strasz-
nie, ale przed tym nie ucieknę, 
muszę stawić temu czoła i już za-
cząć myśleć o moim życiu za kil-
ka lat. Marcelina dostrzega też 
pewne zalety bycia dorosłą: Je-
żeli chodzi o pełnoletność, któ-
ra czeka mnie już za dziesięć dni, 
(gdy ten tekst pójdzie do publika-
cji pewnie będę już osiemnasto-
latką, więc wszystkiego najlep-
szego dla mnie) to nie mam żad-
nych obaw, nie czuję się wyjątko-
wo i jakoś niecodziennie. Przyno-
si mi to pewne korzyści, jak moż-
liwość załatwienia wszystkiego 
bez rodzica, czy nawet to najbar-
dziej wyczekiwane przez więk-
szość nastolatków pokazanie do-
wodu w sklepie, ale jakoś mnie to 
nie cieszy. Podczas kwarantanny 
nauczyłam się wiele o sobie, wy-
doroślałam, bo porównując samą 
siebie sprzed roku a teraz, wi-
dać ogromną różnicę. Może dla-
tego ta osiemnastka nie wywołu-
je u mnie wielkich emocji. Pamię-
tam, jak kilka lat temu planowa-
łyśmy z moją przyjaciółką nasze 
przyjęcia z okazji osiemnastych 

pracy jako anestezjolog, po ak-
torkę i pogodynkę na Hawajach. 
Nigdy nie wiadomo, może kiedyś 
uda mi się to zrealizować, aczkol-
wiek wolałbym mieć jakiś pew-
niejszy plan B. W tym momen-
cie jest to oceanologia, chociaż 
znając mój temperament i wy-
obraźnię, jeżeli ktoś zapyta mnie 
za dwa tygodnie, co chcę robić w 
życiu, powiem coś całkiem inne-
go, w ogóle nie nawiązującego do 
poprzedniego kierunku, jaki wy-
brałam. Studia to czas w moim 
życiu, na który czekam najbar-
dziej, ale jednocześnie najbar-
dziej się go boję. Tak samo mó-
wiłam o liceum, ale pandemia po-
krzyżowała mi plany na moje ide-
alne, licealne życie rodem z “High 
School Musical”. Staram się teraz 
dawać z siebie wszystko i ciężko 
pracować, abym miała jak naj-
większe możliwości po skończe-
niu liceum, abym nie zatrzyma-
ła się w pewnym momencie i po-
wiedziała sobie: “to nie było sto 
procent twoich możliwości”. Tego 
boję się najbardziej, nie chce za-
wieść innych, ale najbardziej nie 
chcę zrobić tego samej sobie.
       Przyszłość to jedno z najbar-
dziej intrygujących i przerażają-
cych słów. Gdybym miała możli-
wość zobaczenia mojej przyszło-
ści, nie zrobiłabym tego. Wolę 
poczekać i - mimo czasów, w ja-
kich przyszło mi żyć - cieszyć się 
moim nastoletnim życiem.
Być może, czytając te młodzień-
cze plany, przypomnieliście sobie, 
Drodzy Czytelnicy, swój wstęp 
do dorosłości, swoje osiemnast-
ki, swoje plany na dojrzałe ży-
cie. Dziś, z perspektywy czasu, 
wszyscy możemy zweryfikować, 
co nam z tej młodzieńczej fanta-
zji zostało. Jeśli chcielibyście się 
Państwo podzielić takimi przemy-
śleniami z redakcją i czytelnikami 
„Echa”, czekamy na listy, z chęcią 
je opublikujemy.
A naszym młodym rozmówcom 
i ich rówieśnikom życzę spełnie-
nia marzeń, dobrej, mądrej oraz 
szczęśliwej dorosłości i wielu 
życzliwych ludzi wokół.
I zachowajcie ten numer „Echa” 
na przyszłość, bo kiedyś z senty-
mentem przeczytacie, kim byli-
ście w wieku 18 lat. 😊

Iwona Pawłowska

✎
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Mam nadzieję, że z niegasnącą wia-
rą w lepszą przyszłość oraz nadzie-
ją w serduchu wchodzą Państwo 
w ten nowy rok. Pierwszy raz nie 
tworzę żadnej noworocznej listy, 
jak to miałam w zwyczaju, gdyż 
2020 pokrzyżował mi realizację po-
przedniej, a smak rozczarowania 
był dość ciężki do zniesienia. Mam 
oczywiście, jak większość ludzi, kil-
ka ukrytych w swoim wnętrzu pra-
gnień, które zdecydowanie są inne 
niż cele stawiane sobie z roku na 
rok. Patrząc na to z boku, uważam, 
że są bardziej wartościowe niż co-
roczne: „schudnę”- powtarzane 
sobie w głowie na przestrzeni po-
przednich lat. Pragnę jedynie. żeby 
znów było normalnie. Chcę znowu 
rozdawać uściski i muśnięcia w po-
liczek bez obaw, że łamię jakiekol-
wiek zasady. Chcę się trzymać za 
ręce i spotykać w ulubionej pizze-
rii, która jeszcze trochę, a przez to 
cale tałatajstwo być może nie otwo-
rzy się już nigdy. Tęsknię za spon-
tanicznymi wypadami na kawę po 
pracy z ulubionymi ludźmi, przy-
padkowo spotkanymi na chodniku. 
Nie od dziś wiadomo, że kawa wy-
pita w ulubionym miejscu z kimś, 
kogo lubisz smakuje dużo lepiej niż 
ta wypita w domu, zwłaszcza w sa-
motności. Marzę o pójściu do kina, 
gdyż wcześniej była to jedna z ulu-
bionych form spędzania wolnego 
czasu oraz pragnę oddychać czy-
stym powietrzem bez konieczności 
zasłaniania ust i nosa za każdym ra-
zem, gdy mija mnie inny człowiek. 
Pragnę pójść na koncert i czerpać 
energię od ludzi, którzy będą tam 
razem ze mną. Nie chcę się już cho-
wać przed światem w swoich czte-
rech ścianach, lecz spędzać czas z 
moją rodziną i przyjaciółmi. Już na-
wet szczupła być nie muszę...

W kwestii życzeń noworocznych 
podpytałam także kilkoro małych 
ludzi, którzy z racji swego mło-

dego wieku, patrzą na otaczającą 
nas rzeczywistość trochę inaczej. A 
może patrzą podobnie? Do rozmo-
wy zachęciłam przedszkolaki, które 
zapytane wprost o to, czego życzą 
sobie w nowym roku, bez wahania 
podały mi kilka wypowiedzi, które 
skradły moje serce. Każde z nich 
marzy jednak o tym, aby skończył 
się wirus, ponieważ: „ Chcę gdzieś 
pojechać. Gdziekolwiek! I nie chcę 
nosić maski. I chcę mieć urodziny 
w więcej osób, bo tak to były tyl-
ko dwie...zawsze robiłam urodziny 
w sali zabaw i to było super! A te-
raz muszę siedzieć w domu. A! No 
i chcę mieć dwa psy bo nie mam 
ani jednego. Bo nie mogę. Tata ma 
alergię na sierść, ale jak nie będzie 
miał, to chciałabym w tym roku 
chociaż te dwa psy...”- mówi Dusia 
cała w emocjach, uśmiechając się 
i smucąc na przemian. Olek z ko-
lei, najbardziej energiczny z całego 
towarzystwa ubolewa nad faktem, 
że w jego pokoju niemal nie miesz-
czą się coraz to nowsze zabawki, 
których - jak twierdzi - ma już za 
dużo: „rodzice kupują mi je przez 
tego wirusa, a ja to bym wolał po-
jechać już na wakacje! Nad morze 
i na Mazury! Nad morzem zawsze 
spotykam super kolegów, z którymi 
zakładamy gang rowerowy i jeździ-
my dookoła domów, czasem też po 
plaży! Śmiesznie jest, jak się cza-
sem zakopiemy w piasku. Na Ma-
zurach to już całkiem! Bawiliśmy 
się jak szaleni! Jak znowu tam po-
jadę to chciałbym, żeby nie było 
tych masek, bo w nich to nie jest 
zabawa”. Gdy nadchodzi kolej Ada-
sia, najmłodszego z przepytywa-
nej ekipy, przez chwilę mam wra-
żenie, że nie rozumie, o co pytam. 
Nic bardziej mylnego. Po chwili na-

mysłu odpowiedział krótko, zwięź-
le i na temat: „chciałbym pójść do 
babci. I do restauracji na frytki...i 
tyle”. Przyznam szczerze, że go ro-
zumiem. Również chciałabym od-
wiedzać babcię bez wewnętrzne-
go niepokoju o to, czy jej czymś 
nie zarażę. O pójściu do restauracji 
miewam już nawet sny. Mam jedną 
taką, swoją ulubioną niedaleko Zło-
toryi, którą ledwo otworzono, a już 
zamknięto. Na myśl o czosnkowej 
zupie-kremie oraz o schabowym 
sztygara z zasmażaną młodą ka-
pustą cieknie mi ślinka. Uwielbiam 
i tęsknię, a wracając do pragnień 
dzieci...Antek wykrzykuje: „chcę, 
żeby zmieniło się wszystko! Na sta-
ro! I jak zmienimy auto na nowe, 
to chcę na wakacje do Bułgarii! Bo 
ostatnio nie mogłem, bo można 
się zarazić! Ale tak to jest tam su-
perancko! Mogę pływać z mamą i 
tatą...no i chciałbym znowu jeździć 
do zoo. Bo teraz nie możemy, bo 
jest zamknięte...szkoda. I tęsknię 
za kolegami. Chciałbym się z nimi 
znowu normalnie bawić. Zwłaszcza 
z Kacprem! Bo teraz to różnie....”. 
Kacper nie pozostał dłużny koledze. 
Na pytanie o jego noworoczne pra-
gnienia najpierw zasugerował, że 
przydałyby mu się nowe kolorowe 
tory i pociąg, ale za chwilę dodał z 
uśmiechem: „no i niech ten wirus 
zniknie to będę się mógł spotykać z 
Antkiem!”. Na całe szczęście widują 
się w przedszkolu!

A Państwu życzę przede wszyst-
kim zdrowia. I niechaj się speł-
nią wszystkie noworoczne życze-
nia otrzymane w wiadomościach od 
najbliższych, przyjaciół oraz znajo-
mych. I to z podwójną mocą! 

✎ Joanna Siembida

do planetariów,  wskazując  im dosłownie 
i w przenośni drogę do gwiazd. 
Uczestniczył w organizowaniu konkursów 
dla uczniów zdolnych w ramach projektu 
Łowimy Talenty realizowanego przez Łow-
ców Talentów Jersz pod patronatem Poli-
techniki Wrocławskiej.
Szczególnie nowatorskim przedsięwzię-
ciem było zainicjowanie cyklu spotkań 
pod tytułem „Nasi absolwenci na ścież-
kach nauki”, na które zapraszał byłych 
uczniów liceum, odnoszących w dziedzi-
nie fizyki i matematyki znaczące sukcesy 
naukowe, prowadząc prace badawcze nie 
tylko w kraju ale i za granicą. Z niektóry-
mi organizował telekonferencje z udzia-
łem młodzieży.
Doprowadził jako wychowawca do matury 
kilka roczników absolwentów, dla których  
był mentorem i autorytetem.  
Dla grona pedagogicznego pozostanie ko-
legą, którego NIKT nigdy nie zastąpi. Jego 
kultura bycia, zachowanie, humor, któ-
rego mu nigdy nie brakowało, wiedza na 
każdy temat, ciekawostki, pasja odkrywa-
nia tego, co nieznane, wybieranie dróg  do 
celu lub rozwiązań - wcale nie prostych, a 
ciekawych - tego na pewno będzie nam 
brakować.
Odszedł od nas człowiek wielu pasji. Uko-
chał astronomię, uwielbiał muzykę, śpie-
wał i grał na wielu instrumentach, grał w 
kapeli rockowej i śpiewał w chórze klasy-
kę. O podróżach i zwiedzaniu, któremu się 
oddawał, mógł opowiadać godzinami. Tra-
cił głowę dla zabawy geoceaching w od-
krywanie skarbów, czyli skrytek za pomo-
cą odbiornika GPS. Pod pretekstem tej za-
bawy zwiedził wiele atrakcyjnych miejsc w 
Europie.
Współpracował ze mną przez wiele lat. 
To od Niego przejmowałam w 1995 roku 
funkcję wicedyrektora a następnie przyj-
mowałam Go do pracy w 2003 roku .
Przez 12 lat stanowiliśmy niezawodny 
tandem kierujący pracą naszej szkoły. Ni-
gdy się na Nim nie zawiodłam. Systema-
tyczny, uporządkowany w działaniu, rze-
telny, kompetentny, słowny i odpowie-
dzialny. Przeżyliśmy wspólnie wiele sukce-
sów, zwycięstw, satysfakcji, ale także chwil 
trudnych. 
W życiu osobistym jak i w pracy mieszało 
się to, co dobre z tym, co tragiczne. Obser-
wowałam z bliska, jak walczy z przeciwno-
ściami a potem  mierzy się z żałobą. Mu-
siał pożegnać swoich rodziców, ukochaną, 
cierpiącą żonę, teściową i teścia, którego 
darzył wielką sympatią i szacunkiem. Był z 
nimi do ostatniej chwili.
Pozostały po nim dzieci, jego szczęście i 
duma. 
Wraz z Jego odejściem zamyka się pewien 
rozdział w historii szkoły, którego karty 
będą z pewnością jednymi z najpiękniej-
szych.
Jak żegnać kogoś, kto jeszcze długo mógł 
być z nami? W obliczu śmierci każde sło-

wo znaczy zbyt mało!
Olku, Aleksandrze, Panie Dyrektorze! 
Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani  
się pogodzić, tak niespodziewanie, że nikt  
tego zrozumieć nie potrafi, tak cicho, jak-
byś nie chciał nikogo z nas pozostawić w 
smutku!
Pozostaje nam tylko PAMIIĘĆ!
Dziękujemy za wszystko, a teraz odkrywaj 
nowe światy, pozostając naszym ciepłym i 
dobrym wspomnieniem!
W imieniu uczniów, nauczycieli i pracow-
ników Liceum Ogólnokształcącego

Dyrektor szkoły
Barbara Mendocha

W dniu 19 stycznia 2021 r. odszedł od  nas 
nieodżałowanej pamięci wspaniały czło-
wiek, nauczyciel z pasją, charyzmatyczny 
wychowawca, wieloletni wicedyrektor na-
szego złotoryjskiego Liceum .
Pan Aleksander Pecyna  urodził się 7 maja 
1964 roku w Janowie, w województwie 
kaliskim.
Ukończył studia magisterskie na Wydziale 
Matematyki i Fizyki Uniwersytetu A. Mic-
kiewicza w Poznaniu na kierunku fizyka, 
specjalność fizyka doświadczalna w 1989 
r. Kierując się głosem serca, trafił do Złoto-
ryi, gdzie założył rodzinę. Urodziła mu się 
ukochana córka  i od  września 1989 r. do  
sierpnia 1991 pracował w SP nr 1 w Złoto-
ryi jako nauczyciel fizyki.
We wrześniu 1991 podjął pracę w Liceum 
Ogólnokształcącym w Złotoryi jako na-
uczyciel, a w roku szkolnym 1994/1995 był 
również wicedyrektorem szkoły.
Na pewien czas rozstał się z Liceum, by w 
latach 1995-2003 podjąć inne wyzwanie. 
Pracował w Banku Zachodnim w oddziale 
w Złotoryi i Biurze Regionalnym w Legnicy. 
Od 2003 roku ponownie podjął prace w 
LO, gdzie zdobył  uprawnienia nauczyciela 
dyplomowanego i od 2006 pełnił przez 12 
lat funkcję wicedyrektora placówki.
Był przykładem nauczyciela, który przez 
cały czas podnosił swoje kwalifikacje i do-
skonalił się zawodowo.
Aktywnie działał na rzecz środowiska lo-
kalnego.
Ponad dziesięć lat uczestniczył w działa-
niach „Chóru Bacalarus”, funkcjonującego 
najpierw jako chór nauczycielski, potem 
jako stowarzyszenie.
Od roku 2010 był członkiem zarządu To-
warzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, 
a w latach 2013-2016 pełnił funkcję pre-
zesa zarządu tego stowarzyszenia i przez 
wiele lat prowadził stronę internetową To-
warzystwa.  Redagował nie tylko szkolne, 
ale także serwisy internetowe lokalnych 
stowarzyszeń. 
Jego znajomość języków obcych oraz chęć 
poznawania nowych umożliwiła mu udział 
w licznych projektach międzynarodowych 
realizowanych przez szkołę  w ramach wy-
miany międzynarodowej uczniów i na-
uczania dwujęzycznego.
Zorganizował także na terenie naszego 
miasta  Międzynarodowe spotkanie Espe-
rantystów w ramach IV Międzykulturowej 
Majówki we współpracy z Europejskim 
Centrum Edukacji Międzykulturowej. 
Pozostawi po sobie wspomnienie pełne-
go pasji poszukującego nauczyciela, który 
pragnie zainteresować ucznia i obudzić w 
nim odkrywcę,  wyrównać  szanse eduka-
cyjne uczniów uzdolnionych, dla których 
organizował wieczorne spotkania astrono-
miczne, sesje  wyjazdowe w Parku Ciem-
nego Nieba w pobliżu Szklarskiej Poręby, 
prezentacje i obserwacje z udziałem mo-
bilnego planetarium Bajkonur oraz obser-
wacje tranzytu planety Merkury, wyjazdy 

Tym razem prosimy naszych czytel-
ników o pomoc w rozwiązaniu za-
gadki, na którą odpowiedzi nieste-
ty nie znamy. Prezentujemy zdjęcie 
wykonane przez nieżyjącą już Pa-
nią Irenę Maćkowską, najprawdo-
podobniej pod koniec lat pięćdzie-
siątych ubiegłego wieku. Na foto-
grafii zostało uwiecznione rozwidle-
nie  dróg  tworzące  ulice  Górniczą

i Asnyka. 
W miejscu, 
gdzie i dziś 

znajduje się 
klomb, wy-

raźnie widać 
pozostałości 
po pomniku. 

Nie wiemy, 
jakiego po-
mnika są to 
fragmenty. 
Nie wiemy, 

czy postawi-
li go Niemcy, 

Polacy, czy 
może Rosja-

nie, którzy 
stacjonowali 
w tym kwar-

tale ulic przez kilka powojennych 
lat. Będziemy wdzięczni za wszelkie 
informacje. Być może ktoś z czytel-
ników dysponuje inną fotografią, na 
której uwieczniono ów pomnik.

Andrzej Wojciechowski

✎

Marzenia 
noworoczne

Tajemniczy pomnik
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Sudecka Zagroda Edukacyjna to do 
niedawna jeden z niezwykle atrakcyj-
nych punktów na mapie Krainy Wyga-
słych Wulkanów. Niestety, czas pan-
demii okazał się bardzo nieżyczliwy 
dla tego miejsca i ludzi tam zatrud-
nionych. O sytuacji Zagrody mówi Ju-
lia Jankowska, członek zarządu Stowa-
rzyszenia Kaczawskiego, dyrektor Su-
deckiej Zagrody Edukacyjnej.
Iwona Pawłowska: Co dziś słychać 
w Zagrodzie?
Julia Jankowska: Tak naprawdę od 
marca jest problem. Z tego powodu, 
że nie funkcjonują szkoły, my też nie 
działamy. Pomijając obowiązujące ob-
ostrzenia, do których trzeba się dosto-
sować, nasza działalność skoncentro-
wana była przede wszystkim na ob-
słudze grup zorganizowanych, w tym 
szkolnych. A jeśli dzieci, zamiast w 
szkole, uczyły się w domu, to siłą rze-
czy nie mogliśmy liczyć na ich obec-
ność w Zagrodzie. Darmowe projekty 
dla szkół też oczywiście zostały wstrzy-
mane. W maju, kiedy obostrzenia zo-
stały częściowo zniesione, uruchomili-
śmy Zagrodę w weekendy - dla tury-
stów indywidualnych i złaknionych wę-
drówek mieszkańców okolicy. W waka-
cje też pracowaliśmy, ale grup zorga-
nizowanych było niewiele, przeważa-
li turyści indywidualni. Niestety, nasz 
model funkcjonowania i finansowania 
opiera się na założeniu, że 80% na-
szych gości to grupy zorganizowane, 
w tym szkolne. Dlatego turyści indywi-
dualni nie utrzymają obiektu.
To w tej sytuacji z czego teraz ży-
jecie?
No teraz to już z niczego. Mieliśmy 
jeszcze oszczędności przez jakiś czas, 
z których utrzymywaliśmy naszych 
pracowników, broniąc się przez zwol-
nieniami, mając nadzieję, że sytuacja 

To nie jest tak. Zagroda jest jednym 
z projektów Stowarzyszenia Kaczaw-
skiego. Naszą ambicją było to, aby był 
to projekt samofinansujący się. Chcie-
liśmy pokazać, że damy sobie radę, nie 
chcieliśmy wyciągać ręki do samorzą-
dów po pieniądze i to się udawało. Co 
prawda rozkręcaliśmy się powoli, ale 
po jakimś czasie osiągnęliśmy płynność 
finansową, udało się zatrudnić i utrzy-
mać czworo edukatorów. Zarabialiśmy. 
Ale, jako że jesteśmy organizacją po-
zarządową, wszystkie te pieniądze szły 
na działalność statutową i na projekty. 
Jednym z takich programów był pro-
gram „Działaj lokalnie”. Z niego, w cią-
gu 13 lat, mogliśmy sfinansować wie-
le małych projektów. To wyglądało tak, 
że zwracaliśmy się z prośbą o grant do 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności, oni dofinansowywali nas kwotą 
55 tys. Złotych a my dokładaliśmy 27 
tys. złotych i mogliśmy realizować re-

granting, czyli zapraszaliśmy naszych 
mieszkańców do składania wniosków 
na realizację ciekawych pomysłów, na 
które gwarantowaliśmy im środki. Ten 
program ma ogromną wartość dodaną, 
ponieważ ośmiela ludzi do wyjścia z ich 
inicjatywami. Mój poprzednik, Krzysiek 
Kowalczyk, mówił, że „Działaj lokal-
nie” to takie projektowe przedszkole, 
bo zdobycie środków nie jest obudo-
wane nadmierną biurokracją, a pozwa-
la zrealizować ludziom ciekawe pomy-
sły. A my jesteśmy blisko wnioskodaw-
ców i pomagamy im rozliczać te pro-
jekty. To daje doświadczenie do sięga-
nia po większe środki z innych projek-
tów, bardziej „profesjonalnych”.
No i tu dochodzimy do zbiórki. W tym 
roku, z racji marnej kondycji Sto-
warzyszenia i Zagrody, nasz wkład 
własny, by pozyskać środki od Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności, był 
zagrożony. A nie chcieliśmy rezygno-
wać z „Działaj lokalnie”. Dlatego ogło-

się poprawi, że jesienią 
dzieci wrócą do szkół…
Wiadomo, mieliśmy takie 
oczekiwania, że wszyst-
ko wróci do normy, jak 
wszyscy. Jednak patrząc 
na to, co się dzieje, zde-
cydowaliśmy wręczyć 
wypowiedzenia naszym 
pracownikom. Daliśmy 
im je z trzymiesięcznym 
okresem, aby mieli szan-
sę w tym czasie znaleźć 
inną pracę, ale też dlate-
go, abyśmy w razie zmia-
ny sytuacji na rynku mo-

gli podrzeć te wypowiedzenia i wrócić 
z naszymi pracownikami do działania.
Czyli ostatecznie zwolniliście 
wszystkich pracowników?
Tak, wszystkich czworo.
To teraz Zagroda stoi pusta?
Tak. Ze względu na oszczędności. Ta 
resztka pieniędzy została przeznaczo-
na na niezbędne koszty utrzymania 
budynku, na ogrzewanie, media. Te-
raz sytuacja na moment się poprawi, 
bo na początku roku spływają do na-
szego Stowarzyszenia Kaczawskiego 
składki członkowskie, a płaci je 16 sa-
morządów jako jednostki wspierają-
ce. Wszyscy wójtowie i burmistrzowie, 
ku naszemu szczęściu, zgodzili się na 
podwyższenie tej składki z 3 tys. na 5 
tys. złotych. Ktoś pewnie zauważy, że 
16 x 5 to niemałe pieniądze, ale bu-
dynek z pracownikami to 220 tys. zło-
tych rocznie i samorządy nie utrzy-
mają go składką. Zresztą, nawet nie 
o to chodziło. Teraz, kiedy utrzymuje-
my sam budynek, rachunki za ogrze-
wanie, prąd i inne opłaty wynoszą oko-
ło 5-6 tys. złotych miesięcznie.
Chyba możecie liczyć na jakiekol-
wiek wsparcie rządowe z tarcz an-
tykryzysowych? 
Często jestem o to pytana. Tak się zło-
żyło, że ta pomoc nas nie obejmuje. 
Nie podlegamy pod tarczę turystycz-
ną z tego powodu, że nie prowadzi-
my działalności gospodarczej i sam za-
pis mówiący o tym, że tarcza przezna-
czona jest dla przedsiębiorców, unie-
możliwia nam ubieganie się o środki. 
To samo dotyczy kolejnej tarczy. Poza 
tym, teraz już nie zatrudniamy pra-
cowników, więc tym bardziej pomoc by 
nas nie objęła. Co prawda w momen-
cie, kiedy na początku weszła pierwsza 

tarcza, organizacjom po-
zarządowym zaoferowa-
no wsparcie, ale trzeba 
było pokazać przychody 
z początku roku i porów-
nać je z analogicznym 
okresem poprzedniego. 
Pech chciał, że w mar-
cu dostaliśmy zwrot sta-
rej dotacji i tym samym 
nasz dochód był automa-
tycznie wyższy niż rok 
wcześniej. A co cieka-
we - ten zwrot de facto 
nie był naszym przycho-

siliśmy zbiórkę, by pozy-
skać kwotę umożliwiają-
cą przyznanie nam gran-
tu. 
Miałam nadzieję, że 
wesprą nas nie tylko ci, 
którzy zawsze byli blisko 
nas, ale też lokalny biz-
nes, który sobie jeszcze 
jakoś radzi.
Przyznam szczerze, 
że gdy usłyszałam o 
zbiórce, myślałam, że 
chodzi wam o wspar-
cie Sudeckiej Zagrody, 
a tu okazuje się, że tak naprawdę 
nie zbieracie dla siebie.
Nasi przyjaciele pytali nas: dlaczego nie 
zbieracie na Zagrodę? Tym bardziej, ze 
przecież beneficjentów z „Działaj lokal-
nie” jest mniej niż gości odwiedzają-
cych Zagrodę. Ale ja stoję na stanowi-
sku, że zbiórki charytatywne powinny 
być na cele, które służą nam wszyst-
kim. Nie mieści mi się w moich moral-
nych standardach, by zbierać na zapła-
cenie rachunków Zagrody czy na pen-
sje dla edukatorów. Wolałam zrobić to 
inaczej – uzbierać pieniądze, by wes-
przeć naszych mieszkańców, a rachun-
ki opłacić z innych środków. Nie chce-
my prosić i nie dawać niczego w za-
mian.
Jak długo trwa zbiórka?
Od 10 grudnia do 10 stycznia.
Ile już uzbieraliście?
10 tys. złotych z zaplanowanych 20 
tys. złotych. Te 20 tys. złotych to mia-
ła być taka kwota, która mogła stać się 
realną i jednocześnie swoją wielkością 
nie przerażać potencjalnych darczyń-
ców. Dziś, na kilka dni przed końcem 
zbiórki, nie wierzę, że uda się uzbierać 
założoną kwotę. Chociaż, gdy przeglą-
dam listę darczyńców widzę, jak jest 
ich wielu. Liczyłam na naszych zna-
jomych, sympatyków, a na liście po-
jawiają się nazwiska i adresy mailo-
we, których nie kojarzę - to dowodzi, 
że udało się uzyskać efekt poruszenia 
społecznego. Niezależnie ile uzbiera-
my, przeznaczymy tę kwotę na „Działaj 
lokalnie”. Najwyżej pogłówkujemy nad 
budżetem tak, by wszystko się udało.
Uważam, że nawet jak nie uda się 
uzbierać 20 tys., to i tak jest to feno-
menalne doświadczenie. Nigdy do tej 
pory tego nie robiliśmy, nie wiedzieli-
śmy, jak prosić, jak mówić o tym. Tu 
dodam, że Polsko-Amery-
kańska Fundacja wsparła 
nas małym grantem na 
to, abyśmy mogli promo-
wać naszą zbiórkę. Z tych 
pieniędzy między innymi 
nakręciliśmy film promo-
cyjny.
Mówiłaś, że liczysz na 
przedsiębiorców. Uda-
ło się ich pozyskać?
Częściowo tak. Nie mia-
łam oczekiwań kwoto-
wych, liczyłam na to, że 

dem, bo zrealizowaliśmy inwestycję z 
wkładu własnego, na który wzięliśmy 
kredyt, a teraz pieniądze odzyskali-
śmy i zwróciliśmy do kredytodawcy. Z 
tego powodu wsparcie rządowe okaza-
ło się minimalne. Ostatecznie dostali-
śmy 7 tys. złotych i musieliśmy zobo-
wiązać się do utrzymania miejsc pra-
cy przez pół roku (przez trzy miesią-
ce dofinansowanie z tarczy, przez resz-
tę samodzielnie). Taka pomoc mojego 
z punktu widzenia to raczej obciążenie 
niż wsparcie.
Jak się czułaś, gdy musiałaś wrę-
czyć wypowiedzenia swoim pra-
cownikom?
No cóż…nie była to tylko moja decyzja, 
podjął ją zarząd Stowarzyszenia. Mimo 
wszystko, organizacyjnie to ja byłam 
odpowiedzialna za zbudowanie zespołu 
i bieżące komunikowanie im o sytuacji 
Zagrody. Tak naprawdę staraliśmy się 

razem, równoprawnie uczestniczyć w 
działaniu Zagrody. To nie była typowa 
relacja szef – pracownik, więc czułam 
się tak, jakbym zwalniała swoich przy-
jaciół. Zanim jednak do tego doszło, 
w marcu wiedząc, że nie zarobimy już 
wiele, wszyscy podjęli decyzję o tym, 
by zredukować część swoich etatów i 
przejść na 1/2. W ten sposób pracowa-
li do samego końca. Na początku jesz-
cze, wierząc w szybki powrót do nor-
malności, przygotowywaliśmy nowe 
zajęcia, sprzątaliśmy budynek i czeka-
liśmy. Jak już wspomniałam, w waka-
cje na chwilę się poprawiło, było pracy 
po pachy, a potem okazało się, że zno-
wu przychodzi zamknięcie szkół, bran-
ży turystycznej i stało się to, co nie-
uniknione.
To z powodu tej trudnej sytu-
acji postanowiłaś wyjść z apelem 
o zbiórkę pieniędzy pod hasłem  
#dzialanieniewygasa?

nawet niewielką sumą nas zasilą. Po 
zbiórce zapytamy ich, czy chcą, aby-
śmy ujawnili nazwy ich firm, jeżeli tak, 
to z ogromną chęcią będziemy pokazy-
wać, kto zasponsorował nasz program.
Julio, wierzysz, że kiedy minie 
pandemia, Zagroda ruszy pełną 
parą, a wasi edukatorzy z powro-
tem znajdą tu swoje miejsce?
Jeśli chodzi o pracowników - nie. Z kil-
ku powodów. Po pierwsze, oni już zna-
leźli pracę i nie wiem, czy będą chcie-
li ją porzucać, gdy ruszy Zagroda. Je-
śli będziemy chcieli zatrudnić no-
wych pracowników, to potrwa trochę 
ich przyuczenie. A druga kwestia jest 
taka, że zdolność do zatrudnienia ta-
kiej liczby pracowników osiągaliśmy 
przez 3 lata. Teraz trzeba by zaczy-
nać wszystko od nowa. Jeżeli, hipo-
tetycznie rzecz jasna, jutro otworzyli-
byśmy Zagrodę, nie bylibyśmy w sta-
nie utrzymać czworga pracowników. I 
to nie jest tylko nasz problem, to kło-
pot wszystkich firm. Z mojego punk-
tu widzenia pandemia cofnęła nas co 
najmniej o dwa lata. Wszystko będzie 
się rozkręcać bardzo powoli. Wprawie-
nie machiny w ruch trwa. I pamiętaj-
my, że to samo dotyczy całej branży 
turystycznej, właścicieli pensjonatów, 
restauracji. To często biznesy rodzin-
ne. Wszyscy znaleźliśmy się w trud-
nej sytuacji, dlatego bądźmy dla sie-
bie życzliwi.
P.S. 
W momencie, gdy zamykaliśmy numer 
Echa, zbiórka już była zakończona. Na 
#dzialanieniewygasa udało się uzbie-
rać ponad 18 tys. złotych.

Z Julią Jankowską  
rozmawiała Iwona Pawłowska

✎

W Zagrodzie
hula wiatr



Zofia Krupa: Moja mama była 
rodowitą lwowianką. We Lwowie 
ukończyła seminarium nauczy-
cielskie i pracowała w zawodzie. 
W 1936 roku wyszła za mąż za 
mojego ojca, Ferdynanda Mach-
nera. Zamieszkali w Poluchowie 
Małym, w województwie Tarno-
polskim. Wieś należała do powiatu 
Przemyślany, gdzie urodziłam się 
w 1938 roku, a moja siostra, Ur-
szula, dwa lata później. Ojciec 
miał dość duży majątek, stać go 
było na utrzymanie służby. Kiedy 
zaczynały się ukraińskie pogromy 
przyjechał do nas wujek, szwa-
gier mojej mamy. Zwrócił się do 
ojca, aby ten z rodziną uciekał, 
bo Ukraińcy bez opamiętania 
mordują Polaków. Ojciec wziął te 
ostrzeżenia do serca. Spakował 
mamę i mnie z siostrą, po czym 
zawiózł nas do ciotki mieszkającej 
w Przemyślanach. Sam jednak 
pozostał, nie chcąc porzucić gospo-
darstwa na pastwę losu. 10 lutego 
1944 roku ojciec został zamordo-
wany przez Ukraińców. Po wielu la-
tach mój kuzyn odwiedził nasze ro-

dzinne strony. W miejscu, w którym 
znajdował się dworek, zastał tylko 
puste pola. 
Mama, pakując się, wzięła led-
wie podręczny bagaż. Wiem, że 
zabrała złoto, którego miała sporo, 
a które w czasie okupacji niejed-
nokrotnie nas ratowało. Z wo-
jny pamiętam tylko te najbardziej 
charakterystyczne obrazy, kiedy 
chowałyśmy się w schronach w cza-
sie bombardowań. Ryk bombowców 
słyszę do dziś. Pamiętam też mo-
ment, gdy moja mama wyszła ze 
schronu w czasie bombardowania. 
Samolot właśnie zrzucił bomby 
w niedalekiej odległości. Mama 
przylgnęła do drzewa i być może 
ono uratowało jej życie. Innym ra-
zem byłyśmy na otwartej przestr-
zeni, gdy nadleciał samolot. Mama, 
upadając, przykryła sobą mnie i 
siostrę. Bomba spadła zupełnie blis-
ko. Mama wstała i spojrzała na nas, 
czy mamy całe nogi i ręce. Na bar-
dzo długo pozostał mi strach przed 
mundurem. Nie rozróżniałam policji 
od wojska, dlatego każdy mundur 
kojarzył mi się z wojną. 

Po wojnie moja mama nie chciała 
osiedlać się dużym mieście. Znalazła 
mieszkanie na wsi. Po przydziały 
z UNRRA musiała chodzić pieszo 
kilka kilometrów w jedną stronę, 
ale dzięki tym darom przeżyłyśmy. 
Złoto skończyło się już wcześniej. 
W 1945 roku przeprowadziłyśmy 
się do Łęk Dolnych na Podkarpa-
ciu, gdzie mama zaczęła pracować 
jako nauczycielka, a ja właśnie 
wtedy poszłam do I klasy. Mama, 
oprócz pracy zawodowej, brała 
udział w akcji zwalczania analfa-
betyzmu, co w praktyce oznaczało, 
że od rana do wieczora spędzała 
czas w szkole. Ponieważ nie miała 
komu zostawić pod opieką dzieci, 
my z siostrą także spędzałyśmy 
w szkole całe dnie. Siadałyśmy 
w ostatniej ławce, dostawałyśmy 
kartkę, ołówek i zajmowałyśmy 
się rysowaniem czy pisaniem, 
bylebyśmy tylko zachowywały się 
cicho. Później, kiedy byłyśmy już 
większe, zostawałyśmy w domu 
same. Z tamtego okresu pamiętam 
szczególnie jedno przykre zdarze-
nie: mama zachorowała i musiała 
zostać w szpitalu w Rzeszowie. 
Jedna z sąsiadek, informując mnie 
o tym, powiedziała: „Twoja mama 
zwariowała i wzięli ją do szpi-
tala”. Bardzo się rozpłakałam. Na 
szczęście w tej wsi była ochronka, 
prowadzona przez zakonnice. Ws-
pominam ich przełożoną jako bar-
dzo dobrą osobę. Kiedy dowiedziała 
się, że mamę zabrano do szpitala, 
od razu się nami zaopiekowała. To 
ona wyjaśniła nam, że mama nie 
zwariowała, a znajduje się na odd-
ziale neurologii. Rano chodziłyśmy 
do niej na śniadanie, a po lekc-
jach na obiad. Po południu któraś 
z zakonnic pomagała nam odrabiać 
lekcje, a wieczorem odprowadzała 
nas do domu. Przełożona, widząc 
nasz strach, zaproponowała, że po-
jedziemy odwiedzić mamę w szpi-

talu. Z darów UNRRA przyniosła mi 
niebieską sukienkę i płaszczyk. Tak 
ubraną zabrała w podróż do Rzeszo-
wa, po to tylko, żeby udowodnić mi, 
że mama nie zwariowała. Do dziś 
czuję wdzięczność za to, ile serca 
mi okazała, w przeciwieństwie do 
sąsiadki, która popisała się bezin-
teresownym okrucieństwem. 
W 1952 roku opuściłyśmy Łęki Dolne 
i przeprowadziłyśmy się do Pilzna, 
znajdującego się między Dębicą a 
Tarnowem. Stan zdrowia mamy nie 
pozwalał jej już pracować. Ja tymc-
zasem ukończyłam szkołę pielę-
gniarską, co związało mnie z tym 
zawodem na całe życie. Szkoła 
mieściła się w Mielcu. Tam też 
otrzymałam nakaz pracy. Bardzo 
zasmuciło to moją mamę, która 
wolała,  abym była bliżej domu. 
Pojechałam do Urzędu Wojewódz-
kiego w Rzeszowie i poprosiłam o 
zmianę decyzji. Udało się. Wkrót-
ce rozpoczęłam pracę w szpitalu w 
Dębicy. Pracowałam na wszystkich 
oddziałach oprócz „noworodków”. 
Bardzo dobrze wspominam ten 
okres mojego życia, tym bardziej, że 
to wtedy wyszłam za mąż. W 1962 
roku zdecydowaliśmy się z mężem 
przyjechać do Złotoryi. Stało się 
to przez przypadek. O wolnych 
miejscach pracy dowiedziałam się 
z gazety. A decyzję było mi o tyle 
łatwo podjąć, że mieszkała tu już 
moja rodzina. Pierwsze mieszkanie 
znajdowało się przy ulicy Szpital-
nej, nad pogotowiem. Kolejne przy 
ulicy Basztowej, na poddaszu - to 
tam urodziło się dwoje moich dzie-
ci. Miasto, jakie pamiętam z tamte-
go czasu, wyglądało zupełnie inac-
zej niż dziś. Kończyło się w zasad-
zie przy placu Reymonta. Powyżej 
były zabudowania gospodarskie, w 
których toczyło się życie bardziej 
kojarzące się z wsią, niż miastem. 
Okolice ulicy Hożej to puste, nieza-
gospodarowane przestrzenie,

 po prostu szczere 
pola. Często 

chodziłam na ulicę 
Leszczyńską po 

mleko dla dziecka. 
Wówczas była 

to autentyczna 
wieś. Aż trudno 

uwierzyć, jak 
piękne osiedle tam 

powstało. 
W Złotoryi zaczął 

się zupełnie 
nowy rozdział 

w moim życiu. 
Rozpoczęłam pracę 
w złotoryjskim sz-
pitalu. Oczywiście

 mowa tu o „sta-
rym szpitalu” przy 
ulicy Szpitalnej. 
W „nowym”, przy 
ulicy Hożej, nie 
pracowałam. Jed-
nym ze zdarzeń, 
które utkwiło mi w 
pamięci, była tra-
giczna historia rod-
ziny, w której ojciec 
zabił siekierą żonę 
i czwórkę dzieci. 
Byłam wówczas 
na dyżurze, kiedy 
przywieziono jedną 
z dziewczynek. Przy-
padkiem weszłam 
na izbę przyjęć, gd-
zie ją reanimowano. 
Niestety, także nie 
przeżyła. 
Szpital był w bar-
dzo złym stanie 
technicznym. Woda 
dochodziła tylko 
nocą, a i tak jedynie 
do najniższej kon-
dygnacji. W 1972 
roku zapadła decy-
zja o generalnym 
remoncie obiektu. 
Pielęgniarki rozdyspo-
nowano do sąsiednich 
placówek. Jedne 
podjęły pracę w po-
gotowiu, inne w Cho-
jnowie lub w Legnicy. 
Doktor Drexler, który 
pracował w milicyjnym ambu-
latorium, zwrócił się do mnie z 
propozycją pracy. Miałam chwilę 
zawahania, bo, jak wcześniej 
wspomniałam, miałam uprze-
dzenie do munduru. Jednak po 
dłuższym namyśle zgodziłam się. 
Pracowałam tam bez mała 30 lat. 
Przeżyłam kilku komendantów. 
Kiedy doktor Drexler wyjechał do 
Warszawy, jego stanowisko objęła 
pani doktor Charytoniuk. Ambu-
latorium stanowiło rodzaj przy-
chodni zakładowej, ale na nieco 
innych warunkach. Wówczas 
służby mundurowe miały własną 
służbę zdrowia z bezpłatnymi le-
kami. Jeśli w ambulatorium, które 
posiadało również punkt apteczny, 
nie było jakiegoś leku, pacjent 
otrzymywał receptę do zrealizowa-
nia bezpłatnie w ogólnodostępnej 
aptece. Wykonywałam wszystko, co 
należy do obowiązków pielęgniarki, 
np. zastrzyki. Kiedy w Wilkowie 
funkcjonował jeszcze zakład karny, 
przyjmowaliśmy również ich pens-
jonariuszy. Obsługiwaliśmy także 
pracowników sądu i prokuratury 
oraz żołnierzy - jeśli akurat mieli 
taką potrzebę. W stanie wojennym 

byłam zobowiązana pracować od 
rana do wieczora. Zdarzało się, że 
kończyłam pracę o północy. Zawsze 
po pracy ktoś mnie odprowadzał do 
domu. Na szczęście nie doszło w 
tamtym czasie do incydentów, które 
wymagałyby jakiejś nadzwyczajnej 
interwencji. W 1995 roku przeszłam 
na emeryturę. Pracowałam wówc-
zas z doktor Charytoniuk, która, 
nie pytając mnie nawet o zdanie, 
skontaktowała się z Wydziałem 
Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego i 
załatwiła mi kontynuację zatrud-
nienia na pół etatu. W ten sposób 
przepracowałam kolejne cztery 
lata. Na szczęście likwidacja am-
bulatorium, która wiązała się ze 
strasznym chaosem, dosięgła 
mnie w chwili, kiedy odchodziłam z 
zawodu. Dokumentacja medyczna 
z wielu lat została zniszczona w Fa-
bryce Tektury w Nowej Ziemi. 
Dziś zdrowie nie pozwala mi na 
wiele. Na szczęście odnalazłam 
szczęśliwe miejsce, jakim jest klub 
Senior+ przy ulicy Konopnickiej. 
Bardzo lubię spędzać tam czas. 

Andrzej Wojciechowski

✎

W czepku przez życie

Rodzice Zofii Krupy Rodzice Zofii Krupy Ojciec Zofii Krupy z kolegą

Zofia Krupa (po lewej) z nauczycielkami i siosrą

Dom rodzinny. Obraz autorstwa męża Zofii Krupy

Zofia Krupa (po prawej) z siostrą
Ksiąd Kukla. 

Zofia Krupa po lewej.
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Ja jestem taka gadatliwa. Muszę 
gadać, muszę rozmawiać. Ja chcę 
żyć, a jak się przestanie mówić, to 
amen. Mam już 92 lata i przeżyłam 
wszystko. Przed wojną mieszkałam 
do trzeciego roku życia w Wilkowie, 
potem w Uniejowicach.  Miałam 
trzy siostry. Mój wujek miał dwa-
naścioro dzieci. Jeden z jego synów 
wychowywał się do wojny u nas. 
Poszedł do wojska i ślad po nim za-
ginął. 

Mieliśmy 8 ha 45 arów ziemi w jed-
nym kawałku wokół domu do grani-
cy lasu. Wstawało się o piątej rano, 
było 6 krów do dojenia, to robi-
li rodzice. Mleko zabierali do mle-
czarni. Trzeba było zrobić obrzą-
dek, nakarmić konia, świnie, kury, 
kaczki i gęsi. W międzyczasie robi-
ło się śniadanie. Na stole stał dwu-
ipółlitrowy garnek z mlekiem, le-
żały chleb i masło. To nie było ta-
kie śniadanie, jak teraz. Broń Boże, 
żeby gospodarz o wpół do ósmej 
był jeszcze w domu. Musiał już być 
w polu. Mieliśmy maszyny: młocar-
nię, kopaczkę do kartofli, prasę do 
słomy, maszynę do koszenia trawy, 
grabie konne. One były na tamte 
czasy nowoczesne. W 1951r. spaliła 
się stodoła z nimi w środku.

Pod koniec wojny musieliśmy 9 lu-
tego 1945r. opuścić dom, do które-
go jeszcze wróciliśmy w maju. Moja 
rodzina wyjechała w 1951r. do Nie-
miec. Ja tu zostałam. Po wojnie na-
leżałam do spółdzielni produkcyj-
nej w Uniejowicach. Musiałam iść 
do pracy, bo miałam małe dzieci, a 
mój mąż nie bardzo lubił pracować, 
wolał być w zarządzie, a potem – 
po szkole milicyjnej w Pile - w mi-
licji. Przez jakiś czas mieszkałam 
w obecnym gospodarstwie Saba-
dachów. Jedynie teść pomagał mi 
w polu i przy zwierzętach, żebym 
mogła pracować. Potem mąż do-
stał w 1951 roku przydział do Stru-
pic, więc z dziećmi i całym dobyt-
kiem pojechałam za nim. Tam byli-
śmy do 1962r. Sprzątałam w szko-
le, ale ciągnęło mnie do pola. Ja je-

ciągnąć, tak mi się tam podobało. 
Jeszcze dzisiaj mam to przed ocza-
mi. Na górze była też cudowna zło-
cona kaplica. Pod kaplicą była sala 
z książkami. Pamiętam też ławki, 
egzotyczne drzewa i krzewy, kwia-
ty w parku dokoła zamku. Przez 
całą wojnę zamek był czynny, moż-
na było tam jechać, aż do nadejścia 
frontu. W żadnym innym pałacu nie 
byłam, bo do tego we wsi w Grodź-
cu nie wolno nam było wchodzić. 
Stamtąd pamiętam tylko stajnie, 
piękne konie, egzotyczne winogro-
na, ogrody, łabędzie na stawie. Z 
boku były budynki dla pracowników 
pałacu. Pamiętam jeszcze drewnia-
ną leśniczówkę na kolonii Grodziec 
z hodowlą pawi, srebrnych lisów. 
Na ścianie była broń i trofea. Nie-
daleko jest jeszcze grób rodziny le-
śniczego pomiędzy drzewami. 

Pamiętam panią von Pfeil *. Przy-
jeżdżała co niedzielę wierzchem do 
kościoła. Na podwórzu u księdza 
miała miejsce dla konia. W koście-
le siedziała pośrodku balkonu znaj-
dującego się po lewej stronie. Mia-
ła tam swoje krzesło. Należałam do 
chóru kościelnego, więc widziałam 
ją tam co tydzień. Była bardzo hoj-
na, zawsze wrzucała datki do skar-
bonki chóru. 

Dziękujęmy bardzo, że zgodziła 
się pani z nami spotkać.
Moją rozmówczynię poznałam dwa 
lata temu przy okazji przekazania 
mi przezroczy podarowanych przez 
pana Güntera Bleul. Niedawno mia-
łam okazję spotkać się z nią raz 
jeszcze. Zredagowałam jej wspo-
mnienia, którymi podzieliła się ze 
mną i Krzysztofem Wojtasem. 

✎ Wioleta Michalczyk
*Dora von Pfeil – ostatnia przed-
wojenna właścicielka pałacu w Za-
grodnie.

stem rolniczką. Wreszcie dostałam 
zgodę na powrót do domu. Jeszcze 
przez rok mieszkałam z teściami. 

Jak wyglądała przedwojenna 
szkoła?

W 1928r. oddano w Zagrodnie 
nową szkołę, tam zaczęłam naukę 
w 1934 r. Budynek starej szkoły był 
przy drodze obok kościoła. Dyrek-
tor nazywał się Ernst Lubrich. Fan-
tastyczny człowiek! Nauka trwała 8 
lat. Najbardziej cieszył nas zimowy 
semestr w klasie siódmej i ósmej. 
Uczyłyśmy się wtedy gotować, 
piec, prać, czyli tego, co kobie-
ta potrzebuje. Poza tym był 
niemiecki, historia, mate-
matyka, rysunki, szycie, 
przyroda, gimnasty-
ka, religia. Tej ostat-
niej uczył nas pa-
stor. Lekcje były po 
45 minut, najdłuż-
sza przerwa trwała 
15 minut. Mieliśmy 
ogródek i sami się 
nim zajmowali-
śmy (sadziliśmy, 
zbieraliśmy i szy-
kowaliśmy zapa-
sy na zimę). Mieli-
śmy cudowną halę 
sportową, stoi jesz-
cze do dzisiaj, ale 
trochę inaczej wy-
gląda. Na dole i na 
górze był prysznic i 
przebieralnie. W szko-
le nie było toalet, tyl-
ko w osobnym budynku. 
Na poddaszu szkolnym była 
ogromna sala z maszynami do 
szycia i ze sztalugami. Za szkołą 
było ponad hektar boiska obsadzo-
nego drzewami morwowymi. Hodo-
waliśmy w czasie wojny w szkole, w 
korytarzu na dole, jedwabniki. Kar-
miliśmy je liśćmi morwy. Każda kla-
sa miała dyżury na karmienie. Były 
tam ułożone 3 poziomy skrzyń z ja-
jeczkami. Potem odbierano od nas 
gotowe kokony z nićmi jedwabnymi 
i robiono z nich materiał na spado-

chrony wojskowe. 

Jak obchodziliście przed wojną 
święta?

Była Wigilia, tak jak teraz, ale róż-
niła się trochę od katolickiej. Nie 
mieliśmy opłatka. Głównym da-
niem była gęś, największa, jaką 
mieliśmy. Musiały być pączki, klu-
ski z makiem, sernik, makowiec, 
ale z kruszonką, nie zawijany. O 
22.00 była pasterka w kościele w 
Zagrodnie. Na Wielkanoc obowiąz-
kowo było chowanie jajek dla dzie-
ci. Moja mama tak je chowała, że 
musiałam długo szukać.   

Jak pani wspomina zamek Gro-
dziec sprzed wojny? Czy wojna 
bardzo zniszczyła zamek?

Na prawe skrzydło spadły chyba 
granaty, cała prawa strona z kopu-
łą runęła na dół. Rosjanie podpa-
lili środkową część zamku. Do tej 
pory nie jest odbudowana tak jak 
trzeba. Dawno już tam nie byłam. I 
już chyba nie będę… W dzieciństwie 
chodziliśmy na zamek na skróty ka-
miennymi, piaskowcowymi schoda-
mi od strony kościoła. 

Gdy się przed wojną wchodziło na 
ogromne podwórze, przez most 
zwodzony, który jeszcze działał, to 
było tam przepięknie. Przy scho-
dach stała stara armata. W mu-
rze były altany porośnięte dzikim 

winem, w nich krzesła, stoły, 
wieczorami zapalano świe-

ce w lampionach. Ta-
kie miejsca dla zako-
chanych.  Jako dziec-
ko biegałam po scho-
dach na basztę. Na 
dziedzińcu często 
grała orkiestra, od-
bywały się zaba-
wy. Przyjeżdża-
li na nie okoliczni 
mieszkańcy. Było 
zawsze wesoło. 
W jeden dzień w 
roku trzeba było 
tam być obowiąz-
kowo: Christi Him-
melfahrt (Dzień 
Wniebowstąpienia 
Pańskiego).  Po le-
wej stronie dziedziń-

ca w podziemiu była 
restauracja i kuch-

nia. Na górze były po-
koje wyłożone zamszem: 

jeden koloru czerwone-
go wina, drugi ciemnozielony. 

Do trzeciego nie wolno było wcho-
dzić, tam była sypialnia. Teraz moż-
na tam chyba nocować? Przyjedzie 
mój znajomy z dzieciństwa z rodzi-
ną i chętnie by przenocował w zam-
ku, który też bardzo lubił, tak jak ja. 

W zamku był Rittersaal – wielka 
sala z ogromnym stołem. Wisiały 
tam na ścianach miecze, szable, pi-
stolety. Na stole stały trzy makiety 
zamku. Nie mogli mnie stamtąd wy-

„Fotografia to kęsy cza-
su, które można wziąć 
do ręki” .
Te słowa Angeli Carter są 
mottem, które przyświeca-
ło autorom albumu „Piel-
grzymka dawniej i dziś 
na pocztówce i fotogra-
fii”. Wioleta Michalczyk 
i Marcin Makuch podzieli-
li się z czytelnikami obraza-
mi z przeszłości i teraźniej-
szości wsi Pielgrzymka. Do 
powstania albumu zainspi-
rowała ich kolekcja pani Ur-
szuli Makuch, która przez 
wiele lat gromadziła kar-
ty pocztowe ze swojej ro-
dzinnej miejscowości. Moż-
na dzięki nim poznać Piel-
grzymkę od 1904 r. do cza-
sów obecnych. Oprócz 
pocztówek, zebrano wie-
le archiwalnych fotografii, 
przekazanych przez byłych i 
obecnych mieszkańców. Kil-
ka przedwojennych zdjęć 
kościoła pochodzi z Insty-
tutu Herdera w Marburgu. 
Do prac przy publikacji włą-
czyli się członkowie i sym-
patycy Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Piel-
grzymka.  Ciekawym po-
mysłem było współczesne 
ujęcie miejsc, ukazanych na sta-
rych widokówkach i fotografiach. 
Udało się to dzięki pomocy pań z 
sekcji fotograficznej Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku w Złotoryi, któ-
re tym razem wybrały Pielgrzymkę 
na miejsce kolejnego pleneru. Na 
ich zdjęciach widać piękno miejsc, 
które się na co dzień mija i nie za-
uważa. Udało się pokazać zmienia-
jący się na przestrzeni wieków ob-
raz wsi. Album podzielono na kil-

ka tematycznych części, np.: Pano-
ramy wsi; Kościół pw. św. Jana Ne-
pomucena; Pałac i park; Pomniki; 
Mieszkańcy. Każdą z nich poprze-
dza rys historyczny w dwóch języ-
kach - polskim i niemieckim. Pod-
pisy do zdjęć są również dwuję-
zyczne. Wsparcia finansowego przy 
realizacji zadania, w ramach Ini-
cjatywy Lokalnej, udzieliła Stowa-
rzyszeniu Gmina Pielgrzymka. 

✎ Wioleta Michalczyk

W poprzed-
nim "Echu" za-
pytaliśmy, czy 
w jakiś spo-
sób zostanie 
upamię tn i o -
ne 810-lecie 
nadania praw 
miejskich, któ-
re przypada w 
tym roku. Bar-
dzo dobrze, że 
o tym jubile-
uszu nie za-
pomniał Urząd 
Miejski, wyda-
jąc kalendarz 
na 2021 r. Na 
jego okładce 
widnieje napis: 
810 lat miasta. 
Wydawnictwo 
dotarło do wie-
lu mieszkańców oraz instytucji i już 
nikt nie może tłumaczyć się niewie-
dzą. Prosimy o nadsyłanie na adres 
naszego miesięcznika informacji o 

wszelkich przejawach upamiętnia-
nia tej rocznicy.

✎ Roman Gorzkowski

Przeżyłąm już wszystko

Pierwsza jaskółka
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Ze zbiorów Jana Sajewicza

Przy Staromiejskiej 1 mieszkały 
od 1957 do 1962 r. rodziny Ski-
biszewskich (w latach 1949-
1954 urodziło się ich czworo dzie-
ci, przeprowadzili się na ul. M. No-
wotki) oraz Kobylnickich (ich 
dwoje dzieci przyszło na świat 
w latach 1959-1961, następnie 
mieszkali  m. in. na pl. Wolności 
(dziś Rynek). Tutaj także miesz-
kali Schmidowie (1959).
W kamienicy nr 5 w latach 1953-
1963 spotkać można było ro-
dzinę Świerkowskich, cieszą-
cą się dziećmi urodzonymi w la-
tach 1953-1954. Potem zamiesz-
kali przy ul. Wojska Polskiego. Ich 
sąsiadami byli Sawiccy i Pisar-
kowie (senior rodu urodził się w 
1903 r., opuścili Staromiejską w 
1963) oraz pani Hipszer z córką 
(1955-1959).
W domu nr 6 osiedlili się Lisiako-
wie (córka ur. 1947), Talarkowie 
(1947-1962; córka ur. 1959), So-
bierajska (ur. 1889), Greniuko-
wie (od 1947), Mazanowie (od 
1958), Prosołowiczowie (Fra-
sołowiczowie?) (1959-1962) 
oraz Cybinowie (1960-1962, z 
dziećmi urodzonymi w l. 1915-
1956). Trafili potem na ul. Górni-
czą, Mickiewicza, Legnicką, Woj-
ska Polskiego.
Pod 7 mieszkały od 1953 do 1963 
r. rodziny Rajczaków (której ne-
stor urodził się w 1896 r. a dzieci  
w l. 1950-1955; od 1963 r. na pl. 
Wolności), Stolarskich, Szcze-
śniaków i Słabych, którzy  trafi-
li na pl. Wolności, Boh. Getta War-
szawskiego, Górniczą i Sienkiewi-

cza.
W kamienicy nr 8 sąsiadami byli 
Macherowie, Kowalczykowie 
(1957-1959, dzieci urodz. 1950-
1958, potem m.in. na pl. Wol-
ności), Czubowie (1959-1960,  
z dziećmi urodzonymi w latach 
1950-1954, przenieśli się na pl. 
Wolności), Mazanowie (1958), 
Wardyńscy (1959-1960, z dzieć-
mi urodz. w latach 1944-1952). 
Tutaj też krótko mieszkali Ku-
rzeński i Ochter (1957-1962). 
Lokatorzy tej kamienicy wyprowa-
dzali się na pl. Wolności oraz ul. 
Chopina.
Pod 10 spotykano Stawaszów 
(1957-1961, dzieci urodz. w l. 
1949-1958), Schul-
ców (1948-1962, 
m.in. z wnuczką 
urodz. 1962), Janu-
lewiczów, Chrzanów 
(1952-1962, nestor ur. 
1906). Tutaj mieszka-
ły też panie Urban (ur. 
1890) i Kolczyńska 
(ur. 1916). Przemeldo-
wywali się m. in. na ul. 
Boh. Getta Warszaw-
skiego, pl. Wolności i 
Nowotki.
Dom nr 11 należał do 
Węgierków i Kac-
przaków (1957-1963, 
czworo dzieci, ur. w l. 
1949-1960, następ-
nie na ul. Wojska Pol-
skiego), Grywaczew-
skich (1947-1962, 
cztery córki i dwóch 
synów, urodz. 1944-

1956, potem na pl. Matejki) oraz 
Friedrichów i Małolepszych, 
(1958-1960; czterej synowie ur. 
w latach 1951-1957). Tutaj rów-
nież mieszkali Leśniewscy, La-
skowie i pan Pawlak.
W kamienicy nr 12 sąsiada-
mi byli: Rożkowie (1960-1962, 
dzieci urodz. 1955-1960; potem 
na pl. Matejki), Walkowiakowie 
(1950-1960, dzieci urodz. 1951-
1957), Zieliński (1946-1963), 
Matuszewski (do 1962, z cór-
ką ur. 1961) oraz pani Siergiej 
(1946-1962, z córką ur. 1940). 
Trafili m. in. na pl. Wolności, ul. 
Nowotki i pl. Matejki.
Kamienicę nr 13 zasiedlały rodzi-
ny Wittke (Wittko) i Wołow-
ców (1957-1963, stąd na ul. Si-
korskiego; dzieci urodziły się w 
latach 1953-1961), Orszulaków 
(1959-1962, z trojgiem dzieci ur. 
1956-1961), aby następnie osie-
dlić się przy ul. Kowalskiej (dziś 
Basztowej) i Kubanków (dzieci 
ur. w latach 1930-1957, wymel-
dowani w 1964 na ul. Słonecz-
ną). Mieszkali tu panowie Cho-
chorowski (1960), Słomian oraz 
pani Noga (1961).
W domu nr 16 widywano Siera-
dzanów (1957-1963), Myślew-
skich (1961-1965; dzieci urodz. 
1951-1956), Piątkowskich 
(1956-1963; nestorka urodz. 
1891, dzieci 1950-1953), Py-
tlarzów (1946-1961), Opydów 
(1955-1963, dzieci urodz. 1956-
1959), Hutyrów (1961-1965) 
i Sowów (1961-1961). Miesz-

kały tutaj: panie Warszawskie 
(1959-1965), pani Lis z córką 
(urodz. 1960, do1962), Ogonow-
ski z córką ur. 1962, do 1963), 
pani Stec i panowie Krawczy-
kowski, Adamus (1954-1963) i 
Duda. Nowe mieszkania znaleźli 
m. in. na pl. Matejki, ul. Kowal-
skiej, Wojska Polskiego, Staszica i 
Henryka Pobożnego.  
Pod 17 zamieszkiwali Kostrza-
nowscy (1958-1966, syn urodził 
się w 1962), pani Frąckowiak 
(1960-1964) z córką (ur. 1960), 
Iżykowiczowie (1955-1964, po-
tem na ul. Słonecznej), Sajewi-
czowie (1958-1964, wymeldo-
wali się na Wojska Polskiego). W 
latach 1958-1964 widywano tu-
taj panie Mierzejewskie, Frąc-
kowiak i Pietrzyszyn oraz pa-
nów Grzyba (1960), Skowronka 
(1961-1962) i Georgisa Sechi-
disa. Ostatni z zameldowanych 
przenieśli się m.in. na pl. Wolno-
ści, ul. Słoneczną, Małkowskie-
go (dziś dolna część Klasztornej), 
Solną i Chopina.
Ze wspomnień Jana Sajewicza, 
urodzonego w 1959 r.: „To było 
pierwsze mieszkanie moich rodzi-
ców. Mój tato, Józef Sajewicz, do 
Polski przyjechał 28 sierpnia 1957 
r.  z ZSRR w czasie ostatniej re-
patriacji. W ZSRR odbył czterolet-
nią służbę wojskową w Moskwie. 
Po przybyciu na ul. Staromiej-
ską tato postanowił z przyszły-
mi sąsiadami zapoznać się bli-
żej. Nic tak nie zbliża sąsiadów, 
jak wspólnie wypite flaszeczki. Po 
takiej sowicie zakrapianej biesia-

dzie w ramach integracji rozpo-
częła się część artystyczna, a tato 
grał na harmonii guzikówce i śpie-
wał po rosyjsku. Na imprezie za-
poznawczej z sąsiadami był także 
Georgis Sechidis, który był Gre-
kiem i członkiem Komunistycznej 
Partii Grecji. Gdy usłyszał muzykę 
i śpiew po rosyjsku, zapropono-
wał moim rodzicom swoje miesz-
kanie na zamianę, bo faktycznie 
było ono ładne, odstępnego chciał 
tylko 500 zł. Transakcję przybito. 
Georgis oświadczył, że pójdzie do 
komitetu PZPR, gdzie zalegalizu-
je zamianę mieszkań, a sam do-
stanie mieszkanie godne działa-
cza KPG. Moi rodzice zawsze bar-
dzo dobrze wspominali Georgisa, 
który, jako prawdziwy komunista, 
dostrzegł potrzeby młodego mał-
żeństwa. Georgis jest pochowa-
ny na cmentarzu komunalnym w 
Złotoryi w alei zasłużonych.
Mieszkanie znajdowało się na 
pierwszym piętrze, było dwupo-
ziomowe, składało się z wysokie-
go przedpokoju z okienkiem na 
podwórko. Z przedpokoju wcho-
dziło się po schodach do poko-
ju (fragment poręczy od schodów 
mam do dzisiaj w piwnicy), z po-
koju przechodziło się do kuchni, z 
kuchni było okno na przedpokój. 
Okna z pokoju miały orientację 
pd-zach, pokój był ciepły i bar-
dzo nasłoneczniony. Między okna-
mi pokoju znajdował się stolik, 
na którym stało radio lampowe z 
„okiem magnetycznym”. Przy ra-
diu wieczorami tato słuchał róż-
nych stacji. Tato potrafił w ramach 

„wieczorynki” przed snem 
zrobić dla mnie teatrzyk cie-
niami dłoni na ścianie. Pa-
miętam choinkę ustawio-
ną w kącie pokoju, przy któ-
rej deklamowałem wierszyk 
nauczony w przedszkolu fil-
cowym (mama pracowała 
w zakładach obuwia) „pięk-
na jesteś choineczko niczym 
panna młoda, otaczamy cię 
w kółeczko, a dziad ci urody 
doda”. Przedpokój w miesz-
kaniu był wysoki, pod scho-
dami z przedpokoju do po-
koju zawsze były warzywa, 
ziemniaki, marchew, pie-
truszka, cebula.  
Budynek był usytuowany 
(wchodząc od ul. M. Konop-
nickiej) po lewej stronie uli-
cy Staromiejskiej. Dokład-
nie pamiętam, jak granito-

wymi płytami kanalizacji burzo-
wej biegnącymi przy chodniku 
puszczaliśmy stateczki (płyty bu-
rzowe jeszcze dzisiaj  są widocz-
ne).  Było to stare budownictwo, 
w którym mieszkały także szczury 
i myszy. Nigdy nie mieliśmy pro-
blemów z tymi gryzoniami. Mama 
w przedpokoju dokarmiała dużego 
szczura, nie uciekał od człowieka, 
szczur dał się oswoić, jadł z ręki, 
sąsiedzi mieli problemy z gryzo-
niami, my nigdy. Szczur uznał, że 
przedpokój to jego rewir, przega-
niał konkurencję. Tato przegnał 
szczura już leciwego i wtedy my-
szy zaczęły się pojawiać”.      
Kamienicę nr 18 zamieszkiwali 
Burzyńscy (1957-1958, rodzice 
urodz. 1906, 1909, dzieci 1940-
1952), Warszawscy (1959-
1965, synowie urodz. 1949-1950) 
i Popiaccy (1950-1962, dzieci 
urodz. 1946-1960). Ich następ-
nymi miejscami zamieszkania 
były ul. Kowalska i Cmentarna.
W domu nr 19 mieszkali Lesz-
czewiczowie (1959-1962, z 
sześciorgiem dzieci urodz. 1949-
1960), Kargolowie (1956-1962, 
trzech synów i córka, ur. 1950-
1956, następnie na pl. J. Matej-
ki), Dmitrukowie (1957-1959, 
czworo dzieci ur. 1938-1953), 
Galasowie, Bąkowska z córka-
mi (ur. 1948, 1951), Kuchciński 
(1959-1960, z dziećmi ur. 1951, 
1953, potem na ul. Legnickiej), 
Piaseccy (do1961), panie Kuś 
i Bukowczyk oraz panowie Ga-
las (do 1965, potem na ul. Woj-
ska Polskiego) i Uliasz.
Pod  numerem 20 mieszkali Wą-
sowiczowie (1957-1964, rodzi-
ce urodz. 1911, 1912, synowie 
1937-1942, potem na ul. Woj-
ska Polskiego), Marciniakowie 
(1953-1965), Pietrasowie (syn 
urodz. 1960), Kukułowie, panie 
Bakman (1953-1965), Mroczko, 
Maślana,  Machnicka, pano-
wie Kobza, Turczyński (1959-
1960). Niektórzy z nich zamiesz-
kali potem m.in. na pl. Matejki i 
ul. Henryka Pobożnego.
Dom nr 21 zamieszkiwały rodziny 
Lienigów (1957-1966, potem na 
ul. Legnickiej), Buczków (1946-
1965, wyprowadzili się na ul. No-
wotki) oraz panie Suszko.
W kamienicy nr 22, w latach 959-
1963 mieszkały panie Kendyk 
(ur. 1881), Paczkowska oraz 
Iwasiuk, rodzina Wasilewskich ☛
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Marian Smaś - kamień pod 
pomnik. Fot. R. Gorzkowski

Pomnik w 1908 r.

Pomnik w 1908 r.

Jako ciekawostkę chcieliśmy 
zaprezentować Państwu hi-
storyczną fotografię, na któ-
rej uwieczniono “niechlubną pa-
miątkę” z okresu II wojny świa-
towej - wrak “czołgu”. Jak wi-
dać na zdjęciu, działania wo-
jenne nie ominęły naszej oko-
licy i pozostawiły niebezpieczne 
pamiątki. „Czołg” to Jagdpan-
zer IV, niemieckie działo pan-
cerne, które zostało zniszczone 
prawdopodobnie podczas walk 
w Jerzmanicach-Zdroju (daw. 
Bad Hermsdorf). Nie wiem, czy 
rozpoznajecie miejsce, w któ-
rym stoi wrak “czołgu” - jest to 
skrzyżowanie dróg: górne Jerz-
manice - boisko  - zakład po-
prawczy - koło krzyża. Zdję-
cie otrzymałem od pani Wan-
dy Worsztynowicz (z domu 
Szklarz). Pani Wanda podczas 
rozmowy opowiadała o długich 
spacerach i zwiedzaniu naszych 
pięknych okolic.
Na tak zwane Ziemie Odzyska-
ne rodzina Szklarzów przybyła 
6 stycznia 1946 roku. Zamiesz-
kała w budynku wielorodzinnym 
przy ul. Churchilla (obecny bu-
dynek przy ul. Zagrodzieńskiej 
w Złotoryi). 
Pani Wanda wraz z przyjaciół-
mi często spacerowała wzdłuż 
Kaczawy. Ruch był znikomy, 
widoki przepiękne, a spacery 
były kilkukilometrowe i potrafi-
ły trwać godzinami...Jak widać, 
tego dnia spacerowicze dotarli 
do Jerzmanic-Zdroju, gdzie stał 
zniszczony „czołg”, na którym 
postanowili zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcie. Na pancerz 
wdrapała się pani Wanda, pani 
Maria oraz jej brat Adolf - żoł-
nierz. Zdjęcie wykonano około 
1946-1947 roku. Bardzo dzię-
kujemy pani Wandzie za udo-
stępnienie zdjęcia wraz ze swo-
imi wspomnieniami. Może ktoś 
z was posiada ciekawe fotogra-
fie i chciałby podzielić się swo-
ją historią?

Przemysław Markiewicz

oraz Stokłosowie (1956-1965, 
trzech synów ur. 1955-1959, po-
tem na ul. Wojska Polskiego). Za-
mieszkiwali tutaj także panowie 
Popko (1961-1967) i Mater-
kowski.
Pod nr 23 spotykano Kowalczy-
ków (przybyli 1953), Koszał-
kowskich (senior rodu ur.  1910, 

dwie córki ur. 1941 i 1947, syn w 
1959, mieszkali w latach 1952-
1965, potem na ul. Wojska Pol-
skiego) oraz Romańców i Szy-
maniaków (1958-1964, dzieci ur. 
1940-1961)
Krzysztof Koszałkowski wspo-
mina: „Mieszkałem tu od uro-
dzenia, tj. od roku 1959 do roku 
1964. Niewiele wspomnień utkwi-
ło w głowie pięciolatka, ale o kil-
ku tych, które wryły się w pamięć 
najmocniej postaram się opowie-
dzieć. Nasze mieszkanie pamię-
tam jak przez mgłę, ale było wy-
sokie i duże. No ale dla kilkulat-
ka wszystko mogło wydawać się 
duże. Mieszkaliśmy na pierwszym 
piętrze, a do każdego z pokoi 
było oddzielne wejście z koryta-
rza. Przypominam sobie też piw-
nicę, która miała łukowate skle-
pienia. W piwnicy trzymało się za-
pasy. Tam też odbywało się kisze-
nie kapusty na zimę. Ojciec zakła-
dał prowizoryczne światło i szat-
kował ręczną szatkownicą kapu-
stę do glinianego gara. Był to ory-
ginalny Bunzlauer, a mama przy-
prawiała i ugniatała poszatkowaną 

kapustę. To była swoista celebra. 
Bunzlauera  mam  do dzisiaj, choć 
aktualnie służy jako ozdoba ogro-
dowa i podstawa na kwiaty.
Całe podwórkowe życie toczy-
ło się na ulicy. Było to o tyle bez-
pieczne, że na ulicy ruch był zero-
wy. Przed wejściem do kamienicy 
były kamienne schody, na których 
głównie toczyły się zabawy moje 
i rówieśników.  Wieczorami działo 
się najwięcej. Starzy i młodzi oraz 
dzieci wylegali na ulicę, zwłaszcza 
latem, kiedy było ciepło. Samych 
dziecięcych zabaw nie pamiętam,  
ale brak prawdziwych zabawek za-
stępowała wyobraźnia i rawka (ob-
ręcz) rowerowa, turlana kawał-
kiem kija, skutecznie udawała mo-
tocykl.
Na parterze mieszkali moi przy-
szywani dziadkowie Ewa i Jan Ko-
walczykowie. Atmosfera w kamie-
nicy była tak przyjazna, że kiedy 
zostawałem sam w domu, pomię-
dzy powrotem mojej mamy He-
leny z nocki w filcach a wyjściem 
na ranną zmianę taty Bronisława, 
to pojawiał się dziadek Jan - za-
wijał mnie w swój kożuch, zno-
sił na dół do swojego mieszkania  
i kładł do łóżka obok babci Ewy. 
Dopiero gdy budziłem się, odbie-
rał mnie tato i zanosił z powrotem 
do naszego mieszkania!
Dziadek Jan był wozakiem. Wo-
ził węgiel. W podwórzu kamie-
nicy była stajnia, do której czę-
sto zabierał mnie, gdy oporządzał 
swojego konia. Koń nazywał się 
Iskra i był to potężny perszeron 
z UNRY. Dziadek sadzał mnie do 
żłoba i pamiętam, jak po wielkim 
łbie głaskałem Iskrę. Potem dzia-
dek sprzedał konia i kupił z demo-
bilu amerykańską wojskową cię-
żarówkę STUDEBAKER. Tu poja-
wia się kolejne wspomnienie kil-
kulatka: kiedy dziadek przyjeż-
dżał do domu na obiad, to ja mo-
głem siedzieć w aucie zaparko-
wanym przed domem, a potem 
po obiedzie kawałek do rogu uli-
cy mogłem jechać obok dziadka. 
Przy ówczesnym stanie motory-
zacji nie sposób wyobrazić sobie, 
jaka to była dla mnie radość”.

✎ Roman Gorzkowski
Na pierwszej fotografii: Miesz-
kańcy Staromiejskiej. Od pra-
wej: Maria Michler, Stani-
sław Popiacki, Urszula Mysior, 
Krzysztof Koszałkowski. Fot. 
R. Gorzkowski

Pierwszy pomnik ufun-
dowali Valentinowi Tro-
zendorfowi złotoryj-
scy nauczyciele w 1908 
r. Jak pisze Alfred Mi-
chler, „zlokalizowano 
go niezwykle trafnie: 
na placu, prawie ide-
alnie w połowie drogi 
do kościoła i do szkoły. Takie bo-
wiem było życie tego człowieka, 
dzielił je między kościół i szkołę, 
nie czyniąc między nimi różnicy”. 

Oczywiście w tych czasach świet-
nie znano zasługi Trozendorfa i 
dzieje jego Gimnazjum Łacińskie-
go, słynnego w całej Europie. Mo-
nument istniał do początków lat 
50., gdy najpierw usunięto meta-
lową tablicę z podobizną, a sam 
kamień najprawdopodobniej za-
kopano w pobliżu cokołu (choć 
jego poszukiwania w 1988 i 1995 
r. nie przyniosły wyniku). W 1975 
r. odbyła się sesja popularnonau-
kowa poświęcona Trozendorfo-
wi i zaczęła się utrwalać opinia, 
że był on najwybitniejszym zło-
toryjaninem w dziejach miasta, 
któremu nikt nie może dorównać 
w jego rozsławianiu i promocji. 
Przypomniano przy okazji dzieje 
pomnika oraz zrodziła się myśl, 
aby XVI-wiecznego rektora uczcić 
przynajmniej pamiątkową tabli-
cą. Poszukiwaniom z 1988 r. to-

warzyszył niesprecyzowany jesz-
cze pomysł uczczenia pomnikiem 
500-lecia urodzin V. Trozendorfa. 
W 1990 r., w związku z przygo-
towaniami do odsłonięcia Pomni-
ka Niepodległości, usunięty został 
cokół z 1908 r.
Z inicjatywą wzniesienia pomni-
ka wystąpił do władz miasta je-
sienią 1994 r. Jürgen Gretschel, 
przewodniczący Niemieckiego To-
warzystwa Społeczno-Kultural-
nego w Legnicy. W spotkaniach, 
poświęconych realizacji tej idei  
uczestniczyli także: burmistrz 
miasta Kazimierz Zwierzyński, 
wiceburmistrzowie Krystyna Bar-
cik i Robert Sosnowski, z ramie-
nia TMZZ Alfred Michler (nie-
strudzony badacz historii gimna-

zjum, inicjator kolejnych sympo-
zjów i autor licznych artykułów i 
referatów), Roman Gorzkowski 

oraz Józef Banaszek, radny Ry-
szard Raszkiewicz, ks. Dziekan 
Marian Sobczyk, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Stanisław Soł-
tysik, Marian Smaś, Marian Sroka 
oraz Aleksander Borys ze Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Polsko-Nie-
mieckich.  Usytuowanie monu-
mentu w pierwotnym miejscu nie 
było możliwe, więc konserwator 
zabytków wydał zgodę na jego 
lokalizację w pobliżu wejścia do 
dużej wieży kościoła Mariackiego. 
Choć w urzędowych pismach po-
sługiwano się określeniem „kopia 
pomnika”, rozstrzygnięto od razu, 
że do pierwowzoru nawiązywać 
będą jedynie kształt oraz tablica z 
podobizną Trozendorfa (bez nie-
mieckiej nazwy fundatora z 1908 
r.). Powtórzono inskrypcję: Va-

lentin Trozendorf  1490-1556.
Pomnik w takim kształcie wyko-
nał Marian Smaś w swej pracow-
ni w Podolanach. Kamień dostar-
czyły nieodpłatnie kamienioło-
my piaskowca w Czaplach, dzię-
ki zaangażowaniu Mariana Sro-
ki, kierownika zakładu. Kosztorys 
prac opiewał na ponad 8 600 zł. 
Główną dotację finansową prze-
kazał Konsulat Generalny RFN we 
Wrocławiu, w wyniku starań NTS
-K. Puchar dla aktu erekcyjnego 
wykonały Zakłady Mechaniczne 
„Lena” w Wilkowie – Zakład Pro-
dukcyjny w Nowym Kościele. Wy-
miary pomnika (z cokołem): wy-
sokość 215 cm, szerokość 110 
cm.
Fundament wykonali miejscy pra-
cownicy interwencyjni, monu-
ment ustawili pracownicy spół-

ki „Oczyszczalnia Miejska”, dzię-
ki zaangażowaniu Mieczysława 
Porębskiego i Kazimierza Sku-
chy. Razem z aktem erekcyjnym 
umieszczono w fundamencie na-
stępujące pamiątki: reprodukcję 
aktu erekcyjnego  i fotografię po-
mnika z 1908 r., egzemplarz „Ga-
zety Złotoryjskiej” z 1995 r., ży-
ciorys Valentina Trozendorfa, kil-
ka współczesnych monet, folder o 
mieście, charakterystykę Złotoryi 
w 1995 r., pozwolenie na budowę 
pomnika, zaproszenie na uroczy-
stość odsłonięcia oraz kosztorys.
Odsłonięcie pomnika nastąpiło 26 
maja 1995 r. Obecni byli m.in. 
Wicekonsul Generalny RFN z 
Wrocławia, Generalny Konserwa-
tor Zabytków, posłowie ziemi le-
gnickiej i zlotoryjskiej, przedsta-
wiciele niemieckiego biznesu in-
westujący w mieście i okolicach, 
ekipy telewizji wrocławskiej i nie-
mieckiej ARD, dziennikarze kil-
ku śląskich gazet i czasopism. Po 
raz pierwszy w powojennej histo-
rii miasta, w kościele NNMP odby-
ło się najpierw nabożeństwo eku-
meniczne, gromadząc katolików 
i protestantów. Valentin Trozen-
dorf, jak pisano z tej okazji, „spo-
glądał ze zdumieniem ze swoje-
go symbolicznego nagrobka w 
prezbiterium, bo czyż mógł przy-
puszczać, że jego zasługi dla mia-
sta zostaną uznane w taki spo-
sób przez polską społeczność Zło-
toryi? Wszak był Niemcem i du-
chownym protestanckim.” Syl-
wetkę rektora przypomnieli ks. 
Proboszcz Marian Sobczyk i pa-
stor Jan Zajączkowski z Legnicy. 
Przybyła grupa dawnych miesz-
kańców miasta, przedstawiciele 
mniejszości niemieckiej, zamiesz-
kującej ziemię legnicką i złotoryj-
ską w tradycyjnych śląskich stro-
jach. Nabożeństwo uświetniły ła-
cińskie, polskie i niemieckie pie-
śni religijne w wykonaniu Chóru 
Nauczycielskiego „Bacalarus” pod 
batutą Stanisława Bąka. Uroczy-
stość odsłonięcia pomnika rozpo-
czął występ muzyczno-baleto-
wy dziecięcego zespołu taneczne-
go „Impuls” z Czapli, prowadzo-
nego przez Annę i Piotra Stach, 
a działającego przy ośrodku kul-
tury w Pielgrzymce. Głos zabra-
li: burmistrz K. Zwierzyński,  J. 
Gretschel, A. Michler oraz Jut-
ta Graeve-Wölbling, była miesz-

☛

☛

Pomnik 
Valentina
Trozendorfa
1995
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Polacy i Niemcy przy pomniku 

Montaż pomnika. 
Fot. Jerzy Wójcik

☛

pisana jako kaplica św. Jadwi-
gi. Jaka miejscowość wyglądała 
tak prawie sto lat temu? O jaką 
kaplicę chodzi? Prosimy o przy-
pomnienie niektórych faktów z 
historii tej wsi, ważnych posta-
ci, a także o dzisiejsze fotogra-
fie tych samych miejsc.

✎ Roman Gorzkowski

a nawet dzieci chodziły normal-
nie do szkoły. Tak przynajmniej 
wynika z fotografii wykonanej 
najprawdopodobniej na począt-
ku ubiegłego stulecia przez za-
służonego tutejszego mistrza 
obiektywu Thomasa Neuherza. 
Spora gromadka dziewcząt, z 
bardzo przejętymi swoją rolą 
nauczycielami (powagi dodawa-

ły brody – starożytni Rzymianie 
mawiali: broda rośnie, rozumu 
ubywa...), pozuje zapewne przy 
swojej szkole. Prosimy nie tylko 
o zidentyfikowanie tego miej-
sca, ale wymienienie innych zło-
toryjskich budynków, w których 
funkcjonowały one w przeszło-
ści.

✎ Roman Gorzkowski

Na starej widokówce dostrze-
gamy tym razem panoramę wsi 
z górującą sylwetką kościoła, 
most na Kaczawie, sklep oraz 
pomnik (zapewne upamiętnia-
jący ofiary I wojny światowej), 
ale ważna dla jej dziejów była 
też chyba jakaś ruina (prze-
praszamy za określenie), pod-

kanka ziemi złotoryjskiej. Pomnik 
odsłonili K. Zwierzyński i J.  Gra-
eve-Wölbling. W tym momencie 
rozległ się hejnał miejski, odegra-
ny na trąbce przez Jana Bajow-
skiego, członka orkiestry górni-

czej (wcześniej członkowie TMZZ 
dotarli do kompozytora Radomira 
Reszke i zapisu nutowego, zapo-
mnianych od 1968 r.). Uczestni-
cy uroczystości zwiedzili stałą wy-
stawę przygotowaną przez  TMZZ 
w sali im. Valentina Trozendorfa w 
wieży kościelnej.
W lipcu 1995 r. Marian Smaś wy-
konał hydrofobizację pomnika 
środkami zabezpieczającymi, a 
pół roku później, w styczniu 1996 
r., „muzykalni” wandale  oszpeci-

li pomnik napisem „The Doors”, 
usuniętym przez M. Smasia.
Choć pomnik z 1995 r. nie stoi w 
tak eksponowanym miejscu jak 
jego poprzednik z 1908 r., nie za-
pominają o nim ani przewodnicy 

turystyczni, ani wycieczki szkol-
ne. We wnętrzu kościoła Mariac-
kiego wszyscy gromadzą się pod 
symbolicznym epitafium, ufundo-
wanym rektorowi przez wdzięcz-
nych uczniów w 1566 r., przypo-
minając sobie, że dawniej także 
plac wokół kościoła, uliczka poni-
żej muzeum (obecnie Maluchów) 
oraz wzgórza nad ul. 3-Maja nosi-
ły jego imię.

✎ Roman Gorzkowski

Tuż przed sylwestrem, 30 grudnia 
1863 r., mieszkańcy miasta otrzy-
mali nowy numer „Schlesische  
Fama” („Śląska wieść”, podtytuł 
„Czasopismo dla wszystkich sta-
nów”), wychodzącej wtedy dwa 
razy w tygodniu. Było to jedno z 
pierwszych tutejszych czasopism, 
zaczęło ukazywać się już w 1820 
r.  nosząc tytuł „Goldberger wo-
echentliche Nachrichten” („Złoto-
ryjskie wiadomości tygodniowe”). 
Przez wiele lat redagował je Carl 
Wilhelm Peschel (zm. 1852), za-
służony kronikarz, twórca mu-
zeum, literat, nauczyciel, autor 
trzytomowej historii Złotoryi. Ty-
tuł „Schlesische Fama” pojawił się 
w 1827 r.
W swoim piątym rocznym spra-
wozdaniu z opieki ambulatoryjnej 
nad chorymi, złotoryjskie siostry 
ze Zgromadzenia św. Elżbiety tak 
pisały:
„Obecne sprawozdanie obejmuje 
okres od 9 grudnia 1862 r. do 18 
grudnia 1863 r. W tym czasie:
chorzy pod opieką  - 162 oso-
by, spośród których: wyzdrowia-
ło 106, zmarło 43, poprawa stanu 

zdrowia 5, pozostaje pod opieką 
8. Byli to ewangelicy – 134, ka-
tolicy – 27, Żydzi – 1. Biednym i 
chorym wydano 1 700 porcji je-
dzenia.
Przedstawiając niniejsze spra-
wozdanie, nie chcemy obnosić 
się ze swoją słabą skutecznością, 
lecz  okazać serdeczną wdzięcz-
ność szanownym dobroczyńcom, 
ponieważ tylko dzięki wkładowi 
pieniężnemu i środkom żywno-
ściowym, ofiarowywanym wiel-
kodusznie z dobrego serca, było 
możliwe spełnienie celu działal-
ności naszego zgromadzenia na 
chwałę bożą i dla dobra potrze-
bujących. Czy będzie to możliwe 
dalej, wie jedynie Wszechmoc-
ny. Wszystkim dobroczyńcom z 
miasta i okolic niech wynagrodzi 
Najwyższy, ponieważ przez swo-
ją ofiarność czynią możliwą po-
moc chorym i biednym. Oby ich 
miłosierdzie było przykładem dla 
innych. To nasza nadzieja i proś-
ba na nowy rok. Złotoryja. 28 
grudnia 1863.”

Przypomnijmy, że pierwsze sio-
stry ze Zgromadzenia św. Elżbiety 
(zwane Szarymi Siostrami) przy-
były tutaj w 1858 r. Do 1889 r. ich 
siedziba znajdowała się w byłym 
klasztorze franciszkanów, następ-
nie przeniosły się do nowej pla-
cówki przy dzisiejszej ul. S. Sta-
szica (obecnie sanepid), skąd zo-
stały usunięte decyzją władz ko-
munistycznych w sierpniu 1954 r. 
Siostry skupiały się na zewnętrz-
nej ambulatoryjnej pielęgnacji 
chorych, jednocześnie sprzątały 
ich domy, robiły zakupy, karmi-
ły, czuwały przy samotnie umie-
rających, przygotowywały do po-
grzebu. Opieka trwała w dzień i w 
nocy, bez względu na wyznanie. 
Od 1860 r. w klasztorze istnia-
ła izba dla chorych kobiet, potem 
(1938-1954) siostry pracowały w 
szpitalach przy ul. M. Konopnic-
kiej i Szpitalnej, od 1858 r. pro-
wadziły przedszkole, a po 1945 r. 
ochronkę.
Choć już wszyscy zapomnieli o 
charytatywnych działaniach zło-
toryjskich elżbietanek, to wciąż 
można pomagać potrzebującym.
 ✎Roman Gorzkowski

Nie zawsze szalała pandemia...

Gdzieś niedaleko Złotoryi

Historia jednej fotografii

Kącik starej widokówki

Przegląd prasy

Nadzieje na 1864 r.
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