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

IS
SN

 1
89

7-
40

23

Nr 2 (166) 2021

Ce
na

: t
yl

ko
 3

 z
ł



Wiecie, ile książek dla kobiet zaczyna się od tego, 
że Ona ma dość? W zależności od wersji może 
mieć dość Jego/domu/pracy/miasta… 
Niezależnie od tego, kogo lub czego Ona ma 
dość, po prostu porzuca to i zaczyna od nowa, w 
innym miejscu. Zazwyczaj samotnie, ewentualnie 
z obciążeniem genetycznym, czyli z własnym 
potomstwem. Jednak najczęściej bez ojca w 
pakiecie, bo On okazał się inwestycją nad wyraz 
przeszacowaną, o czym Ona przekonuje się w 
najmniej sprzyjającym życiowo momencie.
Ile razy mówimy, jak ta bohaterka: dość! Ile 
razy w ciągu roku nachodzi nas myśl, by rzucić 
wszystko w diabły i kupić walącą się wiejską 
chałupę na jakimś wygwizdowie, najlepiej w 
Bieszczadach, by tam zacząć jeszcze raz, bez 
błędów i wypaczeń. Bez ludzi, na których trudno 
patrzeć i jednocześnie nie czuć skrętu kiszek. 
Jakby tak znowu mieć carte blanche od losu. 
Znaleźć nową pracę, nowych znajomych, nowe, 
lepsze życie na tę drugą „mniejszą połowę” ☺
W książkach to wszystko jest takie proste. Praca 
znajduje się sama, remont robi się za darmo, 
ludzie życzliwi pomogą bez mrugnięcia okiem, na 
dodatek za rogiem czyha nowa miłość, czyli książę 
na białym koniu. 
Ale życie to nie powieść i dlatego choć pewnie 
kilka razy w roku dopada nas myśl, żeby oddzielić 
grubą kreską, to co było od tego, co być może, to 
nie jesteśmy tak naiwni, by wierzyć w powodzenie 
tego planu.
Głowę zwykle studzi myśl, że gdziekolwiek byśmy 
uciekli, to przede wszystkim zabierzemy ze sobą 
siebie – po prostu nie ucieknie się przed sobą. 
Niczego nie zmieni nowa sceneria i nowi statyści 
w tym teatrze życia. 
To tak jak nowa sukienka czy nowe auto nie 
zmienią nas, tylko będą nową ramą do starego 
obrazu.
W środku będziemy cały czas sobą. A skoro nie 
możemy być nikim innym, to zamiast uciekać 
Gdzieś, by zaczynać Coś od nowa, może lepiej… 
pokochać siebie.

*
Tak się złożyło - nie powiem, że przypadkiem - 
że bohaterowie tego numeru „Echa” to ludzie, 
których łączy jedno – kochają to, co robią. Żyją z 
pasją.
Niech ten numer, któremu patronuje serce zarazi 
Was, Drodzy Czytelnicy tym zdrowym wirusem 
miłości do siebie i do innych ☺ 
Zapraszam do lektury. 

✎ Iwona Pawłowska

Pati Dubiel to artystka, która czaruje szkło. Nie jest stąd. 
To dziewczyna z Podkarpacia, którą los zawiódł na Dol-
ny Śląsk i osiedlił w Grodźcu.
Marzeniem jej rodziców było, by mieszkała i pracowa-
ła w Krośnie, zdobiąc szkło wypalane w miejscowej hu-
cie. Ale Pati miała swój plan na życie. Skończyła liceum 
artystyczne, które nauczyło ją snycerki, a potem wyje-
chała do odległego Wrocławia, by studiować na ASP. Jak 
sama mówi – musiała znaleźć furtkę i wyjechać daleko 
od domu, bo Podkarpacie choć piękne, to mentalnie nie 
jest w typie Pati.
Wrocław zatrzymał artystkę na 20 lat, najpierw jako 
miejsce do studiowania a potem jako siedziba jej gale-
rii na Jatkach. Jednak niedawno miejscem dla drugiej, 
większej Galerii Versus - stał się Grodziec.
Iwona Pawłowska: Dlaczego zamieniłaś Wrocław na 
wieś? I dlaczego właśnie na Grodziec?
Pati Dubiel: To w sumie przypadek, że trafiłam tutaj. Zaczę-
ło się tak naprawdę od tego, że pan Staszek Borowski z Glass 
Studio Borowski z Tomaszowa Bolesławieckiego, znakomity ar-
tysta, grawer, zresztą znajomy moich rodziców, zaproponował 
mi staż kiedy skończyłam studia. To był 2003 rok, kiedy za-
mieszkałam w Tomaszowie. Bardzo mi się tamta wieś nie po-

dobała, wręcz zaliczyłam załamkę, 
gdy zaczęłam tam mieszkać. Aku-
rat zaczęła się słotna jesień, było 
szaro, buro, nikogo tam nie znałam. 
😊Mieszkałam tam przez rok. Na 
szczęście czas zajmowała mi praca 
w hucie, a to był już mój świat. U 
Borowskich nauczyłam się dyscypli-
ny, to wymagający ludzie i prefero-
wali niemiecki styl nauczania – dys-
cyplina, perfekcja wykonania.😊 Ale 
to mi nie przeszkadzało, ważne, że 
miałam szkło i narzędzia, a zresz-
tą u nich czułam się jak w rodzi-
nie. Po roku z powrotem wyjecha-
łam do Wrocławia. Ale w Tomaszo-
wie bywałam regularnie, przyjeż-
dżałam na 2 -3 dni, mieszkałam u 
Borowskich i robiłam to, co mi było 
potrzebne do pracy.
Przy okazji zjeździłam z nimi kawał 
okolicy. Na Grodźcu też bywaliśmy. 
Ale, szczerze mówiąc, nie znałam 
dobrze tych rejonów, dopóki nie 
zaczęłyśmy szukać domu. Martyna 
powiedziała, że nie wyobraża so-

bie, by do końca życia 
mieszkać w mieście.
A ty wyobraża-
łaś sobie życie na 
wsi?

Wiesz, na wsi nie 
jest łatwo, szczegól-
nie jak się ma dom i 
w tym domu miesz-
kają dwie dziewczy-
ny. Tu się rynna ze-

rwie, tu scho-
dek ułamie, 
gzyms odpad-

nie… Powiedzia-
łam Martynie, że 

zgodzę się na prze-
prowadzkę pod wa-
runkiem, że tu będę 
mieć coś swoje-
go, bo inaczej scze-
znę. Dlatego posta-
nowiłyśmy kupić taki 
dom, by zrobić w 
nim galerię. Szuka-
łyśmy swojego miej-
sca przez dwa lata. 

Stwierdziłam, że 
jak już mam 

kupić dom 
na wsi, to 

nie 20 ki-
l o m e -
t r ó w 
o d 

Wrocławia, bo to byłoby tak, jakby-
śmy dalej mieszkały we Wrocławiu. 
Pewnie wtedy nic nie zmieniłoby 
się w naszym życiu, poza faktem, 
ze dłużej dojeżdżałybyśmy do pra-
cy. Jak już się wyprowadzać to tak, 
by zmienić wszystko. Zaczęłyśmy 

szukać czegoś w promieniu 100 ki-
lometrów. No i padło na Grodziec. 
Blisko do A4, blisko do huty Borow-
skich, których po latach znajomości 
traktuję już jak swoją rodzinę.
Myślałam, że szkło robisz tu, na 
miejscu.
Nie, dopiero będziemy stawiać pra-
cownię z piecem i miejscem na 
warsztaty. Dół to część typowo 
pracowniana, z maszynami, góra 
–  miejsce spotkań, część dla tu-
rystów, a nawet pokoik z łazienką, 
jakby ktoś chciał przedłużyć pobyt.
Za kilka dni zaczynamy budowę. 
Napisałyśmy projekt do LGD na 
produkt regionalny i udało się zna-
leźć pieniądze na budowę. Trochę 
się boję tego, bo sytuacja z tym co-
videm wiele zmieniła, a żeby zreali-
zować projekt musimy mieć wkład 
własny, czyli wziąć kredyt, wiesz, 
jak to jest… Poza tym sama budo-
wa to kolejny stres.
Opłaca się inwestować w budo-
wę pracowni na wsi?
Gdyby sytuacja była normalna, 
to na pewno. Do Grodźca, na za-
mek ludzie będą przyjeżdżać. Jest 
nowy pensjonat we wsi – Mon-
te Cuma. Jest kilka takich miejsc, 
które mogą ludzi przyciągnąć. 
Ogólnie – potencjał jest. Już w 
ubiegłe wakacje wiele ludzi do 
nas przyjechało, mimo, że oficjal-
nie nie otworzyłyśmy jeszcze ga-
lerii.
Liczę na warsztaty. Myślę, że lu-
dziom się spodobają. Zresztą za-
sada jest taka, że jak ktoś sam 
spróbuje jakiegoś działania, tro-
chę się przy tym pobawi i trochę 
pomęczy, to potem inaczej patrzy 
na sztukę. Efektem jest to otrza-
skanie estetyczne.
Oczywiście wszystko się uda, jak 
odpuszczą te „akcje covidowe”, 
bo powiem ci, że przez to, co się 
dzieje, tracę wiele. A nie mam 
żadnych innych źródeł dochodu 
poza tym, co robię i sprzedaję. 
Ten rok to szok, człowiek odcięty 
od wszystkiego, nie może normal-
nie pracować. Galeria we Wrocła-
wiu przeżywa kryzys…
Masz galerię na Jatkach?
Tak. To malutka galeryjka, ale 
w fajnym miejscu – każdy tu do-
trze. Jak to mówię: „przewalają się” 
tamtędy ludzie, kupują drobiazgi, 
ale czasem znajdzie się mniej przy-
padkowy klient, który zainteresu-
je się tym, co oferujemy i zostaje z 
nami na dłużej. 
Jatki są taką skrzynką kontaktową. 
Tu zawieramy przyjaźnie, pośredni-

czymy między artystami i kolekcjo-
nerami.
W tym roku było jednak wyjątkowo 
słabo. Zabrakło turystów z zagra-
nicy, a 80% klientów to zwykle tu-
ryści z innych krajów: Europa, Sta-
ny, Kanada, Ameryka Południowa. 
Aż się dziwiłam, że z takich krajów 
ludzie docierają do Wrocławia. A w 
tym roku tąpnęło wszystko. No ale 
co – przetrzymamy. Gorzej już chy-
ba być nie może. Na wiosnę mia-
łam taki zjazd psychiczny, bo tak 
naprawdę nikt nie wiedział, co bę-
dzie. Teraz myślę, że ludzie muszą 
w końcu zacząć jeździć, latać. Bę-
dzie dół ekonomiczny, ale w końcu 
się odbije.
Mimo wszystko nie powinnam na-
rzekać. Zamówienia przez inter-
net przychodzą, pracy mam dużo, 
ostatnio nawet nie wyrabiam się z 
tym, co powinnam zrobić. Mam na 
biurku rozłożonych tyle rzeczy, że 
nie wiem, za co najpierw się zabrać.

Co najczęściej zamawiają u cie-
bie klienci?
Różnie. Małe szkła dekoracyjne 
dość dobrze idą. I rysunki. Połowa 
dochodu to właśnie rysunki.
No i oczywiście wielkogabarytowe 
rzeźby szklane.
Myślałam, że specjalizujesz się 
tylko w szkle. A ty jesteś dziew-☛

Kochajmy siebie!
W hawajarskim 
stylu
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☛ czyną wielu talentów.
Nie, ja jestem po prostu manual-
na. Mam to po ojcu i dziadku. Ryso-
wanie, tworzenie mnie uspokaja. I 
wiesz, co w tym wszystkim jest naj-
lepsze? Nikomu tym, co robię, nie 
mogę zaszkodzić. Co innego, gdy-
bym była lekarzem czy inżynierem. 
Jeśli popełnię jakiś błąd ze szkłem, 
to co najwyżej się pokaleczą, jak to 
dość często bywa. 😊
A czy mam talent? Co to w ogóle 
jest talent? Może to jakiś mit?
Jeżeli umiesz przekuć to, co so-
bie wyobrażasz w coś namacal-
nego, to chyba jest talent?
Wielu ludzi to umie, a jeśli nie umie, 
to być może dlatego, że nie próbu-
je, zniechęca się szybko. Mnie też 
nie wszystko wychodziło od razu.

Zaczynałaś od szkła czy od ry-
sunku?
Od rysunku. Jako dziecko nie inte-
resowałam się szkłem. Co to tam 
szkło: szklanki, kieliszki, talerze… 
Poza tym żyjąc w Krośnie, moż-
na rzygać szkłem. A ja uwielbiałam 
malować. Bawić się kolorem. Dla-
tego najpierw chciałam iść na ma-
larstwo na ASP, ale się nie dosta-
łam. W liceum plastycznym uczy-
łam się snycerstwa, czyli robiłam 
w drewnie. Wiesz - dłuta, siekier-
ki… Teraz już nie bawię się w to. Z 
drewnem mam do czynienia tylko 
jak robię obrazki, gdzie drewno jest 
podobraziem. Za to chciałabym na-
uczyć się ceramiki, ale nie mam na 
to czasu. Ceramika to fajna spra-
wa…szkliwa… forma…daje to dużo 

możliwości. Ale to może za dziesięć, 
piętnaście lat… 😊
Kiedy zaczęłaś przygodę ze 
szkłem?
Jak poszłam na studia do Wrocławia. 
Poszłam z premedytacją na wydział 
projektowania szkła artystycznego 
– jedyny taki wydział w Polsce. Moja 
mama powiedziała: „Idź dziecko na 
szkło, bo malować to możesz sobie 
zawsze, a jak nauczysz się projek-
tować szkło, będziesz miała zawód 
w ręku, a jak ci nie wyjdzie we Wro-
cławiu, to zawsze możesz wrócić do 
Krosna i pracować w fabryce jako 
projektantka”.
Ja wiem, że mama mi dobrze ży-
czyła i mi kibicowała, pomaga-
ła nosić obrazy i teczki na egzami-
ny wstępne na ASP…ale wiesz…pę-
powinę trzeba odcinać jak najszyb-
ciej. 😊
Rozumiem, że nie o Krosno ci 
chodziło.
No nie. Ja miałam takie, wiem – na-
iwne, wyobrażenie, że osiągnę za-
jebisty sukces, będę sławna i będę 
wielką artystką, tylko muszę się 
wyrwać z Krosna. Teraz to wszyst-
ko się weryfikuje. Ale wtedy wrócić 
do Krosna to było jak przyznać się 
do porażki.
Poza tym wiesz, moja mama to du-
sza człowiek, uczciwa, kochana, ale 
w domu jak dociśnie śrubę, to na-
wet mój ojciec jest jak pantofelek. I 
ja też bym taka była jak on. Tak że 
powrót do Krosna był awykonalny.
Ale rodzice pogodzili się z moją de-
cyzją. Teraz są ze mnie dumni, po-
doba im się to, co robię, a robię to, 
co lubię, realizuję swoje cele.
Moja mama wie, że dzieci nie są 
po to, by wracać do rodziców. I nie 
jest w typie babć, które czekają na 
wnuka, tylko ma swoje życie, jest 
radną, działa społecznie, bardzo się 
angażuje w sport i kulturę w Kro-
śnie.
Wróćmy do tego, co robisz. W 
galeriach, tu i we Wrocławiu, są 
nie tylko twoje prace, ale też 
wielu artystów. Jaki klucz sto-
sujesz, wybierając je? Co ci się 
podoba?
Najczęściej mam prace swoich zna-
jomych i przyjaciół, ale nie ograni-
czam się do tego. Dużo zależy, z ja-
kim artystą mam do czynienia, bo 
artyści są okropni. Nie z każdym 
się dobrze współpracuje. Niektórzy 
są chimeryczni, niesłowni, część z 
nich to ludzie skoncentrowani tylko 
na sobie.
Pytasz o mój klucz estetyczny. Je-
żeli chodzi o rysunek, grafikę, ma-

larstwo nie biorę abstrakcji, bo się 
na tym nie znam. Jestem realistką. 
Ale nie interesują mnie też rzeczy 
dosłowne. Inaczej jest ze szkłem, 
bo szkło często idzie w abstrakcję. 
Lubię też programowy kicz, taką 
grę z konwencją.
Do galerii biorę po prostu to, co 
mnie rusza, i prace artystów, któ-
rych lubię jako ludzi.
Uwielbiam kolor i nasza galeria jest 
charakterystyczna pod tym wzglę-
dem. Mam też sporo erotyki, ale nie 
takiej dosłownej, nachalnej - bar-
dziej ze smakiem. Lubię fantazję i 
poczucie humoru. No i cenię sobie 
rzeczy dopracowane, dobrej jako-
ści, szczególnie ważne jest to przy 
szkle. I to cały klucz.
Opowiedz, jak pracujesz ze 

szkłem?
Jak robię coś dla siebie czy na wy-
stawę, nie robię żadnych projek-
tów, czy szkiców. Etap ten jednak 
jest konieczny przy pracach na za-
mówienie. Ale ogólnie nienawidzę 
trzymać się projektów. Kocham im-
prowizację.
Najczęściej uprawiam wolną ame-
rykankę jeśli chodzi o pomysły, o 
formę plastyczną, ale już nie mogę 
być taka beztroska przy kwestiach 
technicznych, czyli łączeniu mate-
riałów. Praca musi być stabilna, do-
brze wykończona (bardzo nie lubię 
tego etapu).
Zajmuję się technikami zimnymi, 
czyli pracuję na szkle, które czę-
ściowo wykonuję w hucie. Ja potem 
to łączę ze sobą za pomocą kleju 
światłoutwardzalnego, tnę, dodaję 

grafikę, graweruję, czyszczę, szlifu-
ję… No i najgorszy etap – wykoń-
czanie! Praca mało kreatywna. My-
cie, polerowanie, szlifowanie, zno-
wu mycie, polerowanie, czyszcze-
nie… Tak tego nie lubię, że przez to 
w domu nie umyłam żadnego okna, 
bo mam obrzydzenie. Gdybym mo-
gła, zatrudniłabym człowieka tylko 
do prac wykończeniowych. 😊
Jak określiłabyś swój styl?
Ja zawsze nazywałam swój styl ha-
wajarskim. Jest dużo koloru, dużo 
elementów roślinnych, motywów 
zwierzęcych. Czasem tego koloru 
jest za dużo, detali również. I cza-
sami przez ten kolor, przez celo-
wo naiwną tematykę i ten nadmiar 
wszystkiego moje prace są kiczo-
wate. Nie unikam takich materia-

łów jak lustro, błyskotki, brokat. Ja 
się takich rzeczy w ogóle nie boję. 
Ktoś powie: „brokat w szkle to taka 
chamówa”, a ja się tym bawię. Ro-
bię tak, by był efekt, na przykład 
„na bogato”. 😊
Taki barok?
Tak, barokowo, a nawet powiem ro-
koko. Ale to jest celowe. Taka kon-
wencja. W ceramice też uwielbiam 
błyszczące szkliwa. Im bardziej się 
błyszczy, tym lepiej. Czyli umów-
my się, że mój styl jest hawajar-
sko-barokowo-eklektyczny. Lubię 
się po prostu pobawić i niespecjal-
nie przejmuję się tym, co ktoś po-
myśli, bo i tak wszystkim się nie do-
godzi, każdemu podoba się coś in-
nego. I my, artyści, nie jesteśmy od 
tego, by wszystkim dogadzać. 
Ale dzięki temu odbiorcy mojej 

sztuki mówią, że moje prace rozpo-
znają od razu. 
Ten dom w Grodźcu też urządzi-
łaś w podobnym stylu?
Nie, w miarę funkcjonalnie, przytul-
nie i domowo. Żeby było mało wy-
cierania. 😊 Jak przyjadę zmęczona 
po dwóch dniach pracy w galerii we 
Wrocławiu, żebym mogła usiąść i 
odpocząć. Żeby były kwiatki, mięk-
ko, miło. Wstawiłyśmy to, co przy-
wiozłyśmy ze starego mieszkania, 
dokupiłyśmy trochę sprzętów i tak 
mieszkamy.
Kiedy kupiłyśmy ten dom, nie re-
montowałyśmy części mieszkal-
nej, tylko tę, gdzie teraz siedzimy, 
gdzie mamy galerię. Tu była obo-
ra. Były piękne, kamienne koryta, 

ale musiałyśmy je skuć, bo nie dało 
się tego wkomponować w galerię. 
Tu był straszny syf, trzeba było wy-
bierać ziemię, żeby dostać się do 
podłogi. Dach to była sama blacha, 
bez podbitki. Roboty było mnóstwo, 
ale znalazłyśmy fajną ekipę, która 
zrozumiała nasze intencje i nie na-
mawiała nas na żadne regipsy. Wi-
dzisz, ściany są surowe, miały być 
tylko tłem dla eksponatów gale-
rii. Udało się też znaleźć człowieka, 
który zrobił te fajne, stalowe, ażu-
rowe schody prowadzące na piętro. 
Są świetne, ponieważ nie zabierają 
przestrzeni i światła! Tam, na pię-
trze, większość prac jest mojego 
autorstwa.
Tak że widzisz, trochę to kosztowa-
ło, więc na remont części mieszkal-
nej na razie się nie zdecydowały-
śmy. Wystarczy, że musiałyśmy też 
zająć się porządkowaniem obejścia, 

ogrodem, a kiedyś trzeba jeszcze 
żyć. Tu wokół leżały sterty gruzu, 
śmieci…
Kiedy zobaczyłaś pierwszy raz 
ten dom, nie przeraziło cię to, 
ile pracy trzeba w niego włożyć, 
by było tak, jak trzeba?
Nie, kupując dom w miarę w do-
brej cenie, trzeba liczyć się z tym, 
ze należy w niego włożyć dużo pra-
cy. Powiem szczerze, że nie byłam 
do końca świadoma skali proble-
mu. 😊 Dopiero po czasie przeżywa-
łam szok za szokiem, że to nie dzia-
ła, tamto nie działa… W ciągu tych 
dwóch lat, jak mieszkamy, wycho-
dziły różne kwiatki.
Żałujesz?
Nie, szczególnie doceniłam ten 

dom i wieś w pandemii. Słu-
chaj, ja nawet nie odczułam 
tutaj, że jest lockdown. Dopie-
ro jak pojechałam do Wrocła-
wia i zobaczyłam najpierw pu-
stą autostradę, potem te pust-
ki na ulicach, to aż sama się 
przestraszyłam.
A tu, na wsi, życie toczyło się 
normalnie, ludzie robili w polu, 
my porządkowałyśmy w ogro-
dzie. Szłyśmy do sklepu bez 
większego stresu, że ktoś nas 
zarazi lub my kogoś.
Nawet dobrze wspominam 
ten marcowy lockdown na wsi, 
bo budziła się wiosna, wokół 
natura, a we Wrocławiu lu-
dzie nawet do parku nie mo-
gli wyjść.
Jak was przyjęli ludzie ze 
wsi?
Dobrze. Może początkowo tro-
chę stukali się w głowę, że ro-
bimy galerię, „przecież tu nikt 

nie przyjdzie” – mówili. W sierpniu 
zrobiłyśmy spotkanie dla mieszkań-
ców wsi, zaprosiłyśmy ich do siebie, 
przyszło chyba 30 osób, szczegól-
nie starszych. Była to dobra oka-
zja do rozmowy. I do zabawy. Co tu 
się działo! 😊 A potem zaczęli ina-
czej na nas patrzeć. Tak że teraz to 
już na pewno mamy dobre relacje z 
sąsiadami. 
Czujesz, że to jest twoje miej-
sce?
Myślę, że tak. Nie planuję się wy-
prowadzać. To dobre miejsce do ży-
cia i pracy.
A kiedy myślisz, skąd jesteś, to?
Z Wrocławia! Może, gdy będę miesz-
kać już 10 lat, powiem inaczej. 😊

✎ Z Pati Dubiel 
rozmawiała Iwona Pawłowska
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Kiedy byłam dzieckiem, wie-
rzyłam że miłość posiada jed-
ną definicję, w dodatku, jak się 
już przydarzy, to na całe ży-
cie. Najlepiej z księciem, któ-
ry przybywa w lśniącej zbroi 
na rumaku zza Siedmiogrodu 
i czyni wybrankę swego serca 
najszczęśliwszą osobą na zie-
mi. Nic bardziej  mylnego, jak 
się okazało już kilkanaście lat 
później, a ja oczywiście po-
zwalam sobie w tym momen-
cie na delikatny żart słowem 
wstępu. Niemniej jednak  tkwi 
w nas pewien stereotyp my-
ślowy, że jak pada hasło „mi-
łość”, to nam się od razu na-
suwają  motyle w brzuchu, ro-
mantyczne kolacje w blasku 
księżyca i wszechświat cały 
widziany przez różowe okula-
ry. Nie twierdzę, że to złe, ale 
wiem, że w miłości nie chodzi 
o znalezienie idealnego part-
nera, który najlepiej jakby 
znał nasze potrzeby i pragnie-
nia na wylot i żeby się wspól-
nie żyło w jednej wielkiej sym-
biozie, radości i szczęśliwości. 
Według mnie nie chodzi nawet o 
bycie w związku. Według mnie de-
finicji miłości jest tyle, ile ludzi na 
świecie. Osobiście dzielę to słowo 
na kilka kategorii, a każda z tych 
miłości jest dla mnie ważna i wyjąt-
kowa. Miłość to nic innego, jak „ko-
cham cię”- wypowiadane prosto z 
serca, ale i emocja, która zmienia  
nasze zachowania i postawy za-
równo względem drugiego człowie-
ka, jak i względem samego siebie. 
To głównie relacja między ludźmi, 
która kształtuje się wtedy, gdy du-
sze zderzają się ze sobą na pewnej 
płaszczyźnie, tworząc odrębny ko-
smos, mieszaninę doznań, odczuć 
i wibracji, ale też ważna relacja z 
samym sobą. Miłość w moim świe-
cie dzielę na: tę, którą darzę rodzi-
nę. Jest ona bezwarunkowa i oczy-
wista jak oddychanie. Kolejna jest 
miłość do partnera, z którym dzie-
lę dach nad głową, pozytywne do-
znania oraz swoje własne paranoje. 
Następna jest miłość do ludzi, któ-
rzy tworzą mój świat na przestrze-
ni lat i zajmują szczególne miej-
sce w moim życiu oraz najważniej-
sza z miłości- miłość do siebie. Kie-
dy wiem lub czuję, że kocham lub 
jestem kochana? Wtedy, gdy zda-
ję sobie sprawę, że ta druga osoba 
pomimo zalet, posiada także wady, 
lecz to mnie nie zniechęca w żaden 
sposób, bo postanawiam kochać 
i akceptować tego człowieka, do-
kładnie takim, jakim jest, dając mu 
przestrzeń na odczuwanie i wspar-

Iwona Pawlus na co dzień kie-
ruje Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej. W swoim 
domu zgromadziła imponującą 
kolekcję szkła. Z pasją, właści-
wą prawdziwym pasjonatom, 
opowiada mi o swoim hobby:
Kolekcjonujesz wszystko, co 
jest wykonane ze szkła, czy 
masz jakieś szczególne upodo-
bania?
Moja kolekcja jest tematyczna. Za-
chwycam się szkłem prasowanym, 
nazywanym niegdyś „kryształa-
mi dla ubogich”. Szczególnym sen-
tymentem darzę szkło ząbkowic-
kie. Było ono obecne w naszych 
domach jeszcze zupełnie niedaw-
no. Znane było naszym babciom i 
rodzicom jako najzwyklejsze szkło 
użytkowe. Najczęściej pełniło funk-
cję cukiernic, bombonier, pater, 
owocarek i popielnic. Chyba każdy 
z nas miał okazję jeść ciasto z tale-
rzyków „krople rosy”.
Szkło ząbkowickie, czyli? 
Szkło ząbkowickie wytwarzane było 
przez Hutę Szkła w Ząbkowicach 
(obecnie dzielnica Dąbrowy Gór-
niczej), założoną w 1884 roku. Na 
początku XX wieku w hucie zamon-
towano prasy i już wówczas, z po-
wodu ciekawego wzornictwa, wy-
roby sprzedawały się w Europie, 
Rosji, a nawet w Chinach. Dzieje 
huty były burzliwe, światowy kry-
zys przyczynił się do jej zamknięcia 
w roku 1935. Wznowienie produkcji 
nastąpiło wraz z wybuchem wojny 
i służyło głównie zaspokojeniu po-
trzeb wojska. W czasach PRL huta 

przejęła tradycję produkcji szkła 
prasowanego, osiągając wysoki 
poziom jakości, mimo niedosko-
nałości wynikającej ze stosowa-
nej technologii lub tak prozaicz-
nych zdarzeń jak zużywanie się 
formy. Znawcy potrafią po tych 
defektach rozróżnić np. rok pro-
dukcji. 
W okresie prosperity ząbkowickie 
wyroby trafiały na wszystkie kon-
tynenty. Działo się tak za sprawą 
małżeństwa Eryki Trzewik-Drost 
i Jana Sylwestra Drosta – uzna-
nych projektantów. Niestety, 
huta „Ząbkowice” nie przetrwa-
ła zmian ustrojowych i dziś mo-
żemy o niej mówić wyłącznie w 
czasie przeszłym. Paradoksalnie, 
wartość kolekcjonerska wyrobów 
huty po jej upadku wzrosła, po-
nieważ nie ma już stałego dopły-
wu wyrobów na rynek. 
A jak to się w twoim przypad-
ku zaczęło?
W domu moich dziadków od nie-
pamiętnych czasów znajdowała 
się cukiernica. Wówczas nikt nie 
przykładał do niej większej wagi, 
ponieważ był to przedmiot co-

dziennego użytku. Dopiero po la-
tach dowiedziałam się, jaka była jej 
prawdziwa historia. Została przy-
wieziona z Kresów przez moją bab-
cię. Miała dla niej wartość senty-
mentalną na tyle dużą, że zosta-
ła „po-
dzielona” 
p o m i ę -
dzy nią i 
jej siostrę, 
m i e s z -
kającą w 
Krakowie. 
Mojej bab-
ci przy-
padł spód. 
Dziś znam 
prawdz i -
wą war-
tość tego 
przedmio-
tu. Była 
ona wytworzona w 1914 roku w 
Hucie Josef Inwald (obecnie Cze-
chy). Poznanie tej historii było na 
tyle fascynujące, że wyzwoliło za-
interesowanie tą „dziedziną sztuki”. 
Zdobyłam taką, kompletną, dla sie-
bie.
Co najbardziej urzeka cię w 
szkle?
Szkło to niepowtarzalny materiał. 
Nie da się wykonać dwóch identycz-
nych przedmiotów. Mimo, że wy-
glądają tak samo, każdy ma swój 
indywidualny urok. Każdy inaczej 
odbija światło czy inaczej brzmi, 
jeśli go dotknąć. Nie bez znacze-
nia jest również jego kruchość, po-
nieważ wymaga specjalnego trak-

towania. Samo przebywanie w jego 
obecności uspokaja mnie. Jest z 
nim trochę jak z tęczą, zawsze bu-
dzi ciekawość tego, co jest po dru-
giej stronie. 
W jaki sposób powiększasz 
swoje zbiory?
Dziś najłatwiej znaleźć ciekawe 
eksponaty w Internecie, jednak nie 
preferuję tej formy zakupu. Najczę-
ściej kupuję eksponaty na targach 
staroci. Dla mnie ważny jest kon-
takt ze sprzedającym, a najlepiej z 
takim, który zna historię przedmio-
tu i potrafi mi ją opowiedzieć.
Który ze swoich okazów uwa-
żasz za najcenniejszy?
Okaz, który darzę największym 
sentymentem to szmaragdowa pa-
tera projektu Eryki Trzewik-Drost, 
wyprodukowana w 1960 roku. Jej 
wykończenie zaczerpnięte jest ze 
wzoru „Radiant” - przypomina ko-
raliki, bądź łezki. Z kolei najcen-
niejszym jest duża turkusowa kura. 
W ogóle motyw kury jest jednym z 
najczęściej powtarzających się w 
mojej kolekcji i sięga 25 różnych 
form, stąd żartobliwie nazywam ją 
„kurnikiem”.
Czy kolekcjonerzy szkła mają 
swój Święty Graal? Coś, o czym 
marzą?
Owszem. Niektóre egzemplarze są 
bardzo rzadkie, a przez to niezwy-

kle cenne. Na przykład wartość nie 
spotykanej już na rynku rubinowej 
kury przekracza kilka tysięcy zło-
tych, a to za sprawą  koloru, który 
osiągano dzięki zastosowaniu mie-
dzi, selenu i złota. 
Życzę ci w takim razie, by two-
ja kolekcja wciąż się rozrastała, 
choć, jak widzę, powoli zaczyna 
brakować na nią miejsca.
Chętnie przyjmę pod swój dach 
każdy szklany wytwór, poza tym 
część eksponatów upiększa moje 
biuro. Miejsce na pewno się znaj-
dzie. 

✎ Rozmawiał 
Andrzej Wojciechowski

cie, gdy tego oczekuje lub kiedy 
otrzymuję podobne zrozumienie, 
gdy sama jestem nie do wytrzyma-
nia. Kiedy dostrzegam, że ktoś po-
siada blizny, zadrapania i pęknię-
cia, lecz przecież: „ przez pęknięcia 
wydostaje się światło”- tak mawia 
jedna z bliskich mi osób. Bo oprócz 
tych cieni, otrzymuję z tej relacji 
coś, czego nie udaje mi się znaleźć, 
przebywając w towarzystwie kogoś 
innego.  Wiem, że to miłość, gdy 
mama zaprasza mnie co niedzie-
lę na rosół i dzwoni zapytać, jak 
się czuję, gdy leżę chora w łóżku. 
Czuję miłość także wtedy, gdy ktoś 
obejmuje mnie nie tylko na przywi-
tanie, lecz gdy moim ciałem wstrzą-
sa szloch. Wiem, że to miłość, gdy 
ktoś każe mi zapiąć pasy w aucie, 
bo miłość to także poczucie bezpie-
czeństwa. Wiem, że to miłość, gdy 
ktoś całuje mnie w czoło, gdyż po-
całunek w czoło wiąże się z wyjąt-
kową relacją między ludźmi. Wiem, 
że to z miłości, gdy alergia doku-
cza mi niemiłosiernie, a On w środ-
ku nocy dobija się dla mnie do ap-
teki po nowe leki, pomimo że na ze-
wnątrz deszcz, chłód i burza z pio-
runami. Czuję miłość, gdy ktoś re-
aguje na moje nocne koszmary i 
dzwoni do mnie w środku nocy, 
abym bała się mniej, gdy jestem 

sama w domu. Czuję miłość, 
gdy postanawiam podarować 
komuś prezent zupełnie bez 
okazji, chcąc jedynie wywołać 
uśmiech na czyjejś twarzy, nie 
oczekując niczego w zamian. 
Lub, gdy ktoś czyni to również 
wobec mnie, kiedy najmniej się 
tego spodziewam. Czuję się ko-
chana, gdy ktoś troszczy się o 
to, czy mi zimno, oddając mi 
własną bluzę i gdy martwi się, 
czy bezpiecznie dotarłam do 
domu. Czuję miłość, gdy sama 
sobie przygotowuję relaksują-
cą kąpiel lub, gdy z książką w 
dłoni spędzam czas na świeżym 
powietrzu, zwłaszcza wiosną, w 
moim ulubionym sadzie, robiąc 
przyjemność własnemu umy-
słowi. Wiem, że kocham siebie, 
gdy patrząc w lustro, potrafię 
uśmiechać się szeroko do odbi-
cia i akceptować człowieka, któ-
rym się stałam. Czuję się kocha-
na, gdy ktoś nakrywa mnie ko-
cem podczas snu lub nad ranem 
budzi kubkiem gorącej kawy lub 
herbaty, pytając: „jak się spa-
ło?”. Czuję miłość, gdy ktoś dla 

mnie gotuje i pyta o to, czy sma-
kowało lub przygotowuje ze mną 
frytki z batatów o 3.00 nad ranem. 
Czuję się kochana, gdy ktoś zadaje 
sobie trud, aby przygotować play-
listę z moich ulubionych piosenek, 
gdy mam chandrę i serwuje mi ją 
zawsze wtedy, gdy tego potrzebu-
ję. Wiem, że to miłość, gdy mocniej 
bije mi serce i drży całe ciało, a po 
moim wnętrzu rozchodzi się przy-
jemna fala ciepła. Miłość odczuwam 
wówczas, gdy łamię komuś serce, 
a ten ktoś trwa nadal u mojego 
boku. Lub, gdy słysząc w słuchaw-
ce mój smutek, rzuca wszystko i je-
dzie się ze mną spotkać. Czuję mi-
łość, gdy ktoś mówi: „czuj się jak 
u siebie w domu”, ale także wtedy, 
gdy ktoś szepce: „dobrze, że Cię 
mam”. Przy słowach: „kocham cię” 
rozpływam się jak czekolada i uwa-
żam, że padają  z naszych ust zde-
cydowanie za rzadko. Od dłuższego 
czasu używam ich nie tylko wobec 
męża. Bo dla mnie: „kocham cię” 
to trochę takie: „dobrze, że jesteś 
w moim życiu”. Czasem wypowia-
dam je również do lustra. Nie za-
pominajmy kochać przede wszyst-
kim siebie. Kochając siebie, uczy-
my się kochać innych. Bezwarunko-
wo. Jako ludzi. Po prostu. Czyńmy 
miłość. Niech ją widać jak na dłoni. 
Łatwe, prawda?

✎ Z miłością,
Joanna Siembida

Szklane 
historie

O miłości
słów parę

6 7Luty 2021

REFLEKSJEPASJE



W poprzednim numerze Echa za-
prezentowałem Państwu sylwetkę 
doktora Apolinarego Tarnawskie-
go, pioniera na ziemiach polskich, 
jeśli chodzi o przyrodolecznictwo. 
A. Tarnawski zainteresował się me-
todą leczenia wodą niemieckiego 
uczonego S. Kneippa. „Lepiej zapo-
biegać niż leczyć”  - była to pod-
stawowa zasada terapii S. Kneip-
pa. Miała ona zapobiegać choro-
bom zakaźnym, zaburzeniom ukła-
du krążenia, chorobom serca, cho-
robom stawów i wszystkim istnie-
jącym chorobom nerwowym. Meto-
da, której głównym zadaniem było 
zachowanie lub przywrócenie zdro-
wia, miała bardzo szerokie spek-
trum działania. 
Do dziś kuracja S. Kneippa jest 
bardzo skutecznym środkiem wy-
korzystywanym w profilaktyce i le-
czeniu, uznawanym zarówno przez 
pacjentów, jak i lekarzy. W swojej 
metodzie leczenia S. Kneipp uży-
wał nie tylko wody zimnej, ale rów-
nież wody ciepłej i pary. Uczony żą-
dał, aby po kąpieli pacjent ubie-
rał się w zgrzebną koszulę, gdyż 
ta nie przylepia się do ciała, a jej 
szorstkość miała działać tylko har-
tująco na ludzkie ciało. Nakazywał, 
aby po kąpieli nie wkładać spoco-
nej koszuli. Zalecał osłabionym 
ciężką chorobą chodzenie boso po 
rosie, po oschłej trawie lub po go-
ścińcu wygrzanym od słońca, takie 
spacery powinny być dopasowane 
do sił i możliwości kuracjusza. Me-
toda ta bardzo szybko zaintereso-
wała zarówno uczonych niemiec-

no kulturalną, jak i rekreacyjną dla 
swoich gości. W omawianym mode-
lu były pawilony kąpielowe oraz pi-
jalnie wód mineralnych, które zlo-
kalizowane były w parku uzdrowi-
skowym nawiązującym swoim zało-
żeniem do idei ogrodu otaczające-
go majątki arystokracji, ale oprócz 
tego budowano hale spacerowe, 
muszle, gdzie odbywały się koncer-
ty, sale taneczne, gier oraz kasyna. 
Poza tym wytyczano drogi i ścież-
ki, dzięki którym można było podzi-
wiać piękno otaczającego krajobra-
zu. Oczywiście zapewniano prze-
wodników, którzy  prowadzali po 

okolicznych zabytkach historycz-
nych i przyrody. Ten model nie po-
legał na poddawaniu pacjentów za-
biegom uzdrowiskowym, ale raczej 
na okresowej zmianie stylu życia. 
Był to czas zabawy, odpoczynku od 
zgiełku miast lub w przypadku spo-
kojnej wsi - czas rozrywki, nawią-
zaniu odpowiednich kontaktów, a 
niejednokrotnie relacji małżeńskich 
czy romansów.  W modelu francu-
skim ważną rolę odgrywały aspek-
ty metafizyczne, czyli leczono ciało 
i uzdrawiano duszę kuracjusza. 
W XIX stuleciu powstał inny mo-
del kultury uzdrowiskowej, a mia-
nowicie był to model niemiecki. Po-
legał przede wszystkim na natural-
nych metodach leczenia, uważano 
bowiem, że w naturalnych surow-
cach miała znajdować się niemate-
rialna siła, która z kolei miała od-
działywać terapeutycznie na orga-
nizm. Woda miała zatem szczegól-
ne właściwości, stosowano ją we 
wszystkich możliwych postaciach. 
Model niemiecki opierał się na nie-
zbyt rozbudowanej infrastrukturze, 
ponieważ trzon stanowiły zabiegi, a 
po nich już tylko odpoczynek, stąd 
nie było sal balowych, koncerto-
wych, kasyn. Zwłaszcza, że trzeba 
na to zwrócić uwagę, obowiązywała 
cisza nocna od godziny 22. A o świ-

kich, jak i z innych krajów euro-
pejskich. W wodzie i ziołach S. 
Kneipp dopatrywał się niesfał-
szowanych lekarstw. Woda, we-
dług S. Kneippa, leczyła. Podsta-
wową jej właściwością było roz-
puszczać, zmywać i wzmacniać. 
Woda leczyła, według jego my-
śli, wszystkie choroby, jeżeli w 
ogóle były uleczalne. Woda roz-
puszczała materię chorobotwór-
czą we krwi, następnie ją usu-
wała, a oczyszczonej krwi wra-
cało prawidłowe krążenie. Co 
do odżywiania, posiłek powi-
nien być prosty, pozytywny, 
współczesnym językiem nazwa-
libyśmy bez konserwantów, bez 
ostrych korzennych przypraw. W 
diecie powinny znaleźć się owo-
ce i warzywa. Bielizna, jak już 
wyżej zostało wspomniane, po-
winna być lniana, konopna, su-
cha i zgrzebna.  Ta ostatnia ce-
cha jest ważna, ponieważ po-
przez ocieranie hartuje się skó-
rę. Codziennie powinno się prze-
wietrzać pomieszczenia, w któ-
rych pacjenci spędzali swój 

dzień oraz te, gdzie spali, łącznie z 
wietrzeniem łóżek. Według S. Kne-
ippa woda była znakomitym lekar-
stwem, a dowodem tego byli jego 
pacjenci wyleczeni ze swoich scho-
rzeń. Oprócz zabiegów związanych 
z wodą należy również przestrze-
gać reguł dotyczących pożywie-
nia, mieszkania, snu i odpowied-
niego ubioru. Uczony był świado-
my, że jego metoda nie była apro-
bowana przez akademickich uczo-
nych, w swoim zwyczaju, w cięż-
kich, trudnych przypadkach zalecał 
wysyłać chorego do wykształcone-
go lekarza, aby ten zdiagnozował 
przyczynę dolegliwości. Dopiero 
potem zabierał się do kuracji. Pod-
kreślał zawsze, że nie chce nikomu 
robić konkurencji, w szczególności 
ludziom wykształconym w kierun-
ku. Jego zamiarem przede wszyst-
kim było niesie pomocy cierpiącym. 
W obecnych czasach pandemii tę-
sknimy za wyjazdami, odpoczyn-
kiem. Nie możemy się doczekać 
wakacji, bo może wtedy już nie bę-
dzie obostrzeń i będziemy mogli 
spokojnie zorganizować sobie wy-
poczynek. A może wyjazd do spa? 
Niewątpliwie to dobra i słuszna de-
cyzja. W niedalekiej odległości od 
naszej kochanej Złotoryi możemy 
znaleźć takie miejsca. Ja Państwu 
dziś polecam Świeradów Zdrój ☺
Uzdrowisko to należy do jednych z  
najpiękniejszych w Polsce. Od wie-
lu lat cieszy się ogromną popular-
nością zarówno wśród kuracjuszy, 
jak również szerokiego grona go-

cie rozpoczynały się pierwsze za-
biegi. Ten wzorzec, ze względu na 
niższe koszty utrzymania pacjen-
ta, otwarty był dla mniej zamoż-
nych warstw społecznych i stąd za-
czął cieszyć się dużą popularnością. 
Tymczasem pod koniec wieku XIX 
w Świeradowie było nieco inaczej. 
Metody leczenia uzdrowiskowego 
były stale wzbogacane o nowości, a 
jakość bazy pobytowej stale wzra-
stała i była przeznaczona przede 
wszystkim dla rodzin, a nie jak po 
wojnie, dla pojedynczych kuracju-
szy. W hotelach czy sanatoriach 
znajdowały się liczne apartamen-

ty, zajmowane przez oso-
by chore wraz z towarzy-
szącymi członkami rodzin, 
a także i służba. 
     Od końca XIX w. zdro-
jowisko posiadało elek-
tryczność, bieżącą wodę i 
kanalizację. Do dyspozy-
cji kuracjuszy były pięk-
ne promenady, pijalnie 
wody mineralnej, sala te-
atralna, kawiarnie oraz 
sale taneczne, bibliote-
ka z bogatym księgozbio-
rem i obszerną listą cza-
sopism, również polskich, 
ponieważ do 1914 r. Po-
lacy stanowili 25% kura-
cjuszy. Świeradów odwie-

dzała polska arystokracja. Panował 
tu dla niej odpowiedni klimat towa-
rzyski. 
Pierwszą wojnę światową uzdrowi-
sko przeszło bez strat, oczywiście 
jak inne kurorty niemieckie został 
przeznaczony na potrzeby chorych 
wojskowych. 
Panująca moda w dwudziestole-
ciu międzywojennym, w myśl zasa-
dy „w zdrowym ciele zdrowy duch”, 
spowodowała zmiany w uzdrowi-
sku. W 1931 do dyspozycji gości 
otwarto nowoczesny basen poło-
żony w centrum uzdrowiska, zbu-
dowano tor saneczkowy i skocz-
nię narciarską. Wyznaczono licz-
ne zjazdy spacerowe i biegowe 
dla narciarzy. Przed wojną ceny w 
uzdrowisku były dość wysokie, był 
przecież w rękach rodziny arysto-
kratycznej, zatem i goście pocho-
dzili z tej warstwy społecznej. Ofer-
ta „po zabiegach” przed 1945 była 
dla kuracjuszy bardzo atrakcyj-
na. Był to taniec, gry towarzyskie 
i konwersacja. W uzdrowisku po-
wstały eleganckie sale do tańca, 
sale do gier i konwersacji. Powsta-
ło wiele restauracji i kawiarni, gdzie 
goście chętnie spędzali swój wolny 
czas. Dla klientów uzdrowiska po-
wstało wiele sklepów z regionalny-
mi pamiątkami i nie tylko. Właści-

ści przyjeżdżających tu na wypo-
czynek. Trzy wieki historii uzdro-
wiska to sporo, ale lecznicze źró-
dła były znane i wykorzystywane 
dużo wcześniej. Już w XVI w. zo-
stały przeprowadzone pierwsze ba-
dania, autorami ich byli Leonhardt 
Thurneisser z Bazylei i Caspar 
Schwenckfeldt z Jeleniej Góry. Jed-
nak zagospodarowanie wód leczni-
czych było o wiele później, przypi-
suje się je arystokratycznej rodzi-
nie Schaffgotschów, w rękach któ-
rej kurort pozostawał do 1945.
Początki założenia uzdrowiska były 
trudne, ponieważ wojna z lat 1740-

1742 spowodowała, że Śląsk czę-
ściowo przejęty został przez Prusy, 
a ostatecznie i tak to państwo zwy-
ciężyło. Schaffgotschowie pierwsze 
inwestycje związane z infrastruk-
turą rozpoczęli w latach 70. XVIII 
w. W zasadzie proces ten został za-
kończony w 1914 r. Powstał spój-
ny kompleks architektoniczny, któ-
rego głównym celem miało być le-
czenie. W kurorcie powstał piękny 
Dom Zdrojowy ze wspaniałą halą 
spacerową. Oprócz tego powsta-
ło wiele sanatoriów i pensjonatów. 
Warto dodać, że w XIX w. istniały 
dwa modele uzdrowisk. Francuski - 
dla zamożnych warstw społecznych 
oraz niemiecki, w którym podstawą 
była terapia naturalna. 
Model francuski skierowany był do 
warstw zamożnych. W tym przy-
padku uzdrowiska były wyłącznie 
w rękach prywatnych, a pacjenci 
byli zobowiązani do opłacenia ca-
łej terapii. Infrastruktura uzdrowi-
ska była dostosowana do zamoż-
nych kuracjuszy. Właściciele uzdro-
wiska tworzyli bogatą ofertę zarów-

ciele uzdrowiska opierali się umaso-
wieniu uzdrowiska zgodnie z zasa-
dami NSDAP i dlatego też do 1939 
kurort nie został oszpecony przez 
inwestycje, które miały mieć odbiór 
wśród mas. 
Po II wojnie światowej od początku 
1946 r. uzdrowisko zaczęło przyj-
mować gości, ale była to już dzia-
łalność o charakterze masowym. 
Do 1989 lecznictwo uzdrowiskowe 
w ogóle w Polsce miało charakter 
masowy. Stworzono ofertę „po za-
biegach” na nowych, politycznych, 
społecznych, ekonomicznych i 
ustrojowych warunkach, które były 
zupełnie inne niż te przed 1945 r. 
W latach 1946-1989 w Świeradowie 
funkcjonowały takie obiekty uzdro-
wiskowe jak: Dom Zdrojowy, Za-
kład Radoczynny, Zakład Borowino-
wy, Zakład Przyrodoleczniczy, Za-
kład Gimnastyki Leczniczej, Zakład 
Wodoleczniczy, różnego rodzaju sa-
natoria oraz zakłady gastronomicz-
ne. Obecnie zabiegi wykonywa-
ne w uzdrowisku są na bazie tylko 
i wyłącznie koncesjonowanych wód 
leczniczych. Do zabiegów można 
zaliczyć inhalacje i kąpiele radono-
we. Poza tym kuracjusze mogą ko-
rzystać z pijalni wód mineralnych. 
Aktywnym czynnikiem w zdrojowi-
sku jest radon - gaz szlachetny, po-
budzający systemy immunologicz-
ny i hormonalny, przyspieszający 
procesy regeneracyjne w tkance or-
ganicznej i działa leczniczo na skó-
rę, mięśnie i w ogóle szkielet. 
Szanowni Państwo, jedźcie do Świe-
radowa! Jedźcie poprawić stan swo-
jego zdrowia oraz zwiększyć siły wi-
talne! Jedźcie do „Doliny Młodości”!

✎ Tomasz Szymaniak
Fot. Wojciech Kwiecień
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Gdy jechałam na święta Boże-
go Narodzenia do rodziny w Niem-
czech, wisiało nade mną złowiesz-
cze widmo testu na covid. Budziło 
to we mnie trwogę, co potwierdzały 
opowieści znajomych, którzy przez 
to przeszli. Wobec tego uznałam, że 
jest to niemiłe doświadczenie. Wy-
tyczne władz Saksonii (dokąd się 
udawałam) określały, że podróż-
ni z Polski muszą mieć negatywny 
wynik testu. W związku z tym moja 
praworządna córka, która od pięt-
nastu lat mieszka właśnie w Sak-
sonii, umówiła mnie na taki zabieg. 
Na wypadek wyrywkowej kontroli 
na granicy miałam na kartce przy-
gotowaną wypowiedź: Ich fahre zu 
meiner Tochter nach Görlitz zu We-
ihnachten. Heute habe ich um elf 
Uhr einen Termin zum Corona-Test. 
(Jadę do mojej córki do Görlitz 
na święta. Tam dzisiaj zrobią mi 
test na koronawirusa). Mimo, że 
podczas mojego przekraczania gra-
nicy nie było żadnej kontroli, mo-
głam w każdej chwili zostać skon-
trolowana podczas pobytu. Nieste-
ty, byłam już zapisana w annałach 
niemieckiej służby zdrowia za spra-
wą Einreiseanmeldung, czyli Elek-
tronicznej Rejestracji Podróży*. 
– A poza tym, moja droga, nie do-
ceniasz potęgi sąsiedzkiego dono-

su – przekonywała mnie moja cór-
ka Magdalena. – Nasza sąsiadka, 
która przebywała na kwarantan-
nie, poruszała się beztrosko po ca-
łej wsi. Po dwóch dniach zatelefo-
nowano do niej z sanepidu, żeby się 
„pilnowała, bo sąsiedzi są czujni i 
może pani zapłacić grzywnę”. Stać 
cię na niemiecką grzywnę? – spy-
tała retorycznie córka.
Gdy przyjechałam na miejsce oka-

zało się, że przepisy 
w saksońskiej or-
ganizacji zdrowia 
dotyczące korona-
wirusa są w jesz-

cze większym chaosie 
niż w Polsce. Otóż, zu-

pełnym przypadkiem, 
moja córka dowiedzia-
ła się, że najpierw muszę 
się poddać pięciodniowej 
kwarantannie, a dopiero 

potem będzie można wykonać test. 
Ten, na który byłam umówiona, 
okazałby się nieprzydatny. Ode-
tchnęłam z ulgą. Budzący moją 
grozę zabieg został odsunięty w 
czasie na po świętach. Mogłam w 
spokoju przystąpić  do pieczenia 

makowca, piernicz-
ków, sporządzania 

ryby po grecku i innych świą-
tecznych przysmaków oraz biega-
nia po całym domu i podwórku z 
moją dwuipółletnią wnuczką.
– Biegać, babciu, biegać, Jadwi-
ga biega! – wołało uszczęśliwione 
dziecko.
Tak naprawdę nie odczułam nie-
wygody kwarantanny. Mogłam bez 
przeszkód poruszać się w obrębie 
rozległej posesji, która przechodzi-
ła w niewielki zagajnik. Poza tym, 
pogoda była mglista i ponura i nie 
zachęcała do wyjścia z domu. 
Cała moja rodzina przechorowała 
covid, więc w zasadzie nie było nie-
bezpieczeństwa zarażenia się. Jed-
nak gdzieś w głębi mnie tlił się nie-
pokój: a co, jeśli te wirusy jeszcze 
gdzieś tam w mieszkaniu się czają? 
I tylko czekają, aby mnie dopaść? 
Co wtedy? Mimo, że byłam zdrowa 
i bardzo dobrze się czułam, przy-
szłość rysowała się niepewnie.
Pięć dni minęło jak z bicza strzelił. 
Prezenty gwiazdkowe zostały roz-
dane, makowiec i ryba po grecku 
zjedzone. W poświąteczny ponie-
działek po pracy przyszła Weroni-
ka, która pracuje w służbie zdro-
wia, aby pobrać ode mnie wymaz 
z nosogardzieli (już sama nazwa 
brzmi odpychająco) do testu anty-
genowego (Corona- Schnelltest). 
Nikt nie lubi, jak mu się grzebie w 
jego nosogardzieli, prawda?
– Boli, babciu? – pytała współczują-

co Jadwiga. 
Gdy Corona- Schnelltest po kilku 
nerwowych minutach pokazał jedną 
kreskę (o dodatnim wyniku świad-
czą dwie kreski), moje nogi bez 
udziału woli zaczęły natychmiast 
radośnie podskakiwać. Wymachu-
jąc negatywnym testem na korona-
wirusa rozpoczęłam triumfalny ta-
niec, a mój udręczony umysł bły-
skawicznie dopasował słowa do 
dziecięcej piosenki: Covid nam nie-
straszny, wcale nie, ija, ija, o! / I 
tak robimy covidowi, ija, ija, o! Wy-
konaniu utworu towarzyszył – po-
wszechnie znany – energiczny gest 
z uniesionym środkowym palcem, 
powtórzony raz, potem jeszcze raz, 
potem jeszcze wiele razy. 
Następnie, aby dopełnić czynności 
administracyjnych, zrobiliśmy zdję-
cie testu i wraz z oświadczeniem, 
że to MÓJ test, wysłaliśmy mailem 
do odpowiednich władz. Na drugi 
dzień przyszła odpowiedź: 
Sehr geehrte Frau Mlynczak, vie-
len Dank für die Einreichung Ihres 
Befundes. Das uns am 29.12.2020 
vorgelegte Schnelltest Ergeb-
nis von Mlynczak, Agnieszka weist 
einen negativen SARS-CoV-2 Be-
fund auf. Aus diesem Grund wird 
mit sofortiger Wirkung die häusli-
che Absonderung, welche seit Ein-
reise am 23.12.2020 bestand, für 
die genannte Person aufgehoben. 
Szanowna Pani Młyńczak, dzię-
kujemy za przesłanie wyni-
ku szybkiego testu z 29 grud-
nia 2020 r., który pokazuje ne-
gatywny wynik SARS-CoV-2. W 
związku z tym izolacja domowa, 
istniejąca od momentu wpisu w 
dniu 23 grudnia 2020 r., zostaje 
zniesiona dla wymienionej oso-
by ze skutkiem natychmiasto-
wym. Dziękujemy bardzo, De-
partament Zdrowia Urzędu Po-
wiatowego w Görlitz. 
I co teraz? Wolność! Miasto, sklepy, 
ludzie! Witajcie!
Teraz Sehr geehrte Frau Mlynczak 
wraz z córką Magdaleną mogły się 
udać do miasta i oddać orgii zaku-
pów. Co prawda nie było to miasto, 
lecz zaledwie przedmieście, a za-
kupy głównie spożywcze, bo resz-
ta sklepów zamknięta, ale zawsze. 
Ludzi też niewiele i wszyscy w ma-
skach. 
Niestety, pandemia trwa.

✎ Tekst i rysunek: 
Agnieszka Młyńczak

* O tym, co to jest Einreiseanmel-
dung, można się dowiedzieć z ar-
tykułu Schengen z pandemią w tle 
w styczniowym numerze naszego 
pisma. 

nice - boisko  - zakład 
poprawczy - koło krzy-
ża. Zdjęcie otrzymałem 
od pani Wandy Worszty-
nowicz (z domu Szklarz). 
Pani Wanda podczas 
rozmowy opowiadała o 
długich spacerach i zwie-
dzaniu naszych pięknych 
okolic.
Na tak zwane Ziemie Od-
zyskane rodzina Szklarzów przyby-
ła 6 stycznia 1946 roku. Zamiesz-
kała w budynku wielorodzinnym 
przy ul. Churchilla (obecny budy-
nek przy ul. Zagrodzieńskiej w Zło-

Jako ciekawostkę chcieliśmy zapre-
zentować Państwu historyczną foto-
grafię, na której uwieczniono "nie-
chlubną pamiątkę" z okresu II woj-
ny światowej - wrak "czołgu". Jak 
widać na zdjęciu, działania wojen-
ne nie ominęły naszej okolicy i po-
zostawiły niebezpieczne pamiątki. 
„Czołg" to Jagdpanzer IV, niemiec-
kie działo pancerne, które zosta-
ło zniszczone prawdopodobnie pod-
czas walk w Jerzmanicach-Zdroju 
(daw. Bad Hermsdorf). Nie wiem, 
czy rozpoznajecie miejsce, w któ-
rym stoi wrak "czołgu" - jest to 
skrzyżowanie dróg: górne Jerzma-

76 lat temu w wyniku "Opera-
cji dolnośląskiej" Armia Czerwo-
na  zdobyła Złotoryję, a właściwie 
niemieckie miasto Goldberg nad 
rzeką Kaczawą niem. Katzbach. 

toryi). 
Pani Wanda wraz z przyja-
ciółmi często spacerowa-
ła wzdłuż Kaczawy. Ruch był 
znikomy, widoki przepięk-
ne, a spacery były kilkuki-
lometrowe i potrafiły trwać 
godzinami...Jak widać, tego 
dnia spacerowicze dotarli do 
Jerzmanic-Zdroju, gdzie stał 
zniszczony „czołg", na któ-
rym postanowili zrobić so-
bie pamiątkowe zdjęcie. Na 
pancerz wdrapała się pani 
Wanda, pani Maria oraz jej 
brat Adolf - żołnierz. Zdję-
cie wykonano około 1946-
1947 roku. Bardzo dziękuje-
my pani Wandzie za udostęp-
nienie zdjęcia wraz ze swo-
imi wspomnieniami. Może 

ktoś z was posiada ciekawe foto-
grafie i chciałby podzielić się swo-
ją historią?

✎ Przemysław Markiewicz

Radzieckie natarcie na zachod-
nie przedpola Złotoryi rozpoczę-
to od strony wsi: Pielgrzymka i 
Wojcieszyna. Czerwonoarmiści  
I Frontu Ukraińskiego wkroczyli 

do Złotoryi 13 lutego 1945 
roku późnym popołudniem, 
a  miasto zostało całkowi-
cie "oczyszczone" z bronią-
cych go Niemców w nocy z 
13 na 14 lutego 1945 roku. 
Nie był to łatwy czas dla po-
zostałej w miasteczku lud-
ności niemieckiej... Żołnie-
rze radzieccy dokonywa-
li grabieży oraz dewasta-
cji mienia niemieckiego.  Po 
tej operacji Złotoryja zna-
lazła się w strefie przyfron-
towej. Ofensywa radziec-
ka parła w głąb rzeszy, na 
Berlin. Linia frontu w na-
szej okolicy zatrzymała się 
w okolicy miejscowości Si-
chów, Stanisławów Kon-
dratów, Biegoszów, Nowy 
Kościół... Niemieckie linie 

obronne przełamano dopiero w 
maju 1945 roku.

✎ Przemysław Markiewicz

Schengen 
z pandemią
w tle

Odsłona druga

Czołg w Jerzmanicach

"Wyzwolenie" Złotoryi
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Coroczny Wielki Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy trwa, 
pomimo wielu kontrowersji wokół 
takiego sposobu zbierania funduszy 
na ochronę zdrowia. Obok ogromnej 
rzeszy zwolenników Orkiestry jest 
duża grupa jej przeciwników. WOŚP 
zagrała w tym roku w Złotoryi w 
ostatnią niedzielę stycznia. Głównym 
organizatorem zbiórki był złotoryjski 
Sztab WOŚP, działający przy 3 
Złotoryjskim Szczepie Harcerskim 
HORYZONT, któremu szefuje od 2 
lat Paulina Zagata: „Gram z WOŚP 
14 lat. To wyjątkowy dzień w roku. 
Pełne radości granie zimową porą 
rozgrzewa tak, że w sercu robi się 
gorąco. Większość osób, biorących 
udział w akcji, zauważa jej pozytywne 
efekty. Przy organizacji spotykam się z 
życzliwością i pomocą. Bardzo rzadko 
zdarza się odmowa. Pozytywny odzew 
jest najlepszą motywacją do dalszego 
działania. Z uwagi na obostrzenia 
z powodu COVID-19 ten Finał miał 
całkowicie inny wymiar niż wszystkie 
dotychczasowe. 
Na ulicach pojawiło się 42 wolontariuszy, 
najmłodsza miała 2 lata. W sumie 
udało się zebrać 56 879,96 zł. Do tego 
dojdą środki z licytacji na Allegro. 
Ostateczny wynik będzie znany na 
początku marca, po rozliczeniu akcji. 
W jednej z puszek była rekordowa 
kwota 6384,06 zł, zebrana przez osobę 
z numerem 027/5623. Zimowa aura 
nie przeszkodziła wolontariuszom. W 
mieście, w 15 punktach, były puszki 
stacjonarne. Ulicami jeździł WOŚPowóz 
z komunikatem zachęcającym 
do dołączenia się do zbiórki. 
Ogromne podziękowania należą 
się wolontariuszom i mieszkańcom 
naszego miasta. To przecież oni 
pokazują swoje złote serca! Nie udało 
nam się pobić ubiegłorocznego wyniku, 
ale tegoroczny Finał zapisze się w 

historii złotoryjskiego grania. 
Zagraliśmy z RADOŚCIĄ i 
GŁOWĄ, a przede wszystkim 
BEZPIECZNIE!”
Postanowiłam poznać opinie 
innych osób na temat WOŚP. 
Zapytałam, czy wspierali 
akcję w tym roku? Jak? 
Jeśli nie, to dlaczego? Ich 
pierwsze skojarzenie z 
WOŚP? Czy uważają, że 
wszystkie pieniądze trafiają 
na cele wymienione przez 
organizatorów? Jaki jest 
powód, dla którego wiele 
osób wspiera WOŚP? Z 
jakimi reakcjami spotkali się 
wolontariusze?  
Agnieszka Kowalczyk: 
„Dla mnie udział w Finale to 
najpiękniejszy dar pomocy, 
jaki można dać drugiemu 
człowiekowi. Pierwszy raz 
byłam wolontariuszką gdy 
miałam 9 lat. W tym roku 
mój głos rozbrzmiewał z 
WOŚPowozu z hasłem „My się 
zimy nie boimy i z puszkami 
Fundacji Jurka Owsiaka dzisiaj 
chodzimy”. WOŚP kojarzy mi 
się z czymś wyjątkowym. 
To taki jeden dzień w roku, 

kiedy cały kraj się jednoczy, aby nieść 
dobro innym. To energia płynąca 
prosto z serca. To czerwone serducho 
prawie każdego z nas, „Letnia zadyma 
w środku zimy". Ludzie wspierają 
WOŚP bo wiedzą, że sprzęt fundacji 
ratuje ludzkie życie. Może dlatego, 
że „Pomaganie jest dziecinnie proste, 
a dobro zawsze powraca”? Mam 
świadomość tego, że na organizację 
potrzebne są odpowiednie środki. Nie 
spotkałam się z negatywnymi reakcjami 
mieszkańców naszego miasta. Bardzo 
cieszy mnie, że najmłodsi z nich też 
nas wspierają”.
Julia Kasprzyk: „Wspieram WOŚP. 
Od 2011 roku nie wyobrażam 
sobie, żeby mogło być inaczej. W 
tym roku byłam odpowiedzialna 
za pracę z wolontariuszami i za 
puszki stacjonarne. WOŚP to dla 
mnie nieodłączny element początku 
nowego roku. Kolejnego, w którym 
można coś zrobić, pomóc i zobaczyć 
przepełnione radością serca. Myślę, że 
wielu ludzi wspiera WOŚP, ponieważ 
jej działania są widoczne: sprzęt w 
szpitalach, wolontariusze na ulicach. 
Odbiór WOŚP jest różny: przewaga 
pozytywnego i chęć pomocy pokazuje, 
jakie jest nasze społeczeństwo. Sama 
też chodziłam z puszką i rzadko 
zdarzały się negatywne komentarze. 
Mimo wielu wątpliwości daliśmy radę 
jako sztab, miasto i cały świat!”
Paweł Zabłotny: „Odkąd pamiętam, 
staram się wspierać WOŚP, jedną z 
bardziej szlachetnych akcji w naszym 
kraju. W tym roku zorganizowałem 
dwudniowy festyn charytatywny w 
SP nr 3, a cały dochód przekazano na 
rzecz WOŚP. Kwestowałem również 
na ulicach, z puszką i czytnikiem kart. 
Tego jednego dnia w roku tak wielu 
ludzi łączy się i tworzy coś pięknego. Za 

bezbronnych dzieci. Myślę, że jak 
większość fundacji, ta również ponosi 
koszty prowadzenia, dlatego na 
pewno część pieniędzy trafia na opłaty 
bieżące, wypłaty czy na organizację 
kolejnych akcji, ale większość idzie na 
określony przez organizatorów cel. Jeśli 
chodzi o WOŚP, to prawdopodobnie 
jest to jedyny ruch społeczny, który 
po '89 roku zjednoczył ogromną 
rzeszę Polaków różnego statusu i 
poglądów wokół wspólnego celu. 
Myślę, że wielu ludziom kojarzy się 
ze spontanicznością, siłą, czystością, 
dobrem wspólnym. Do mnie akurat 
zawsze trafiają ludzie o dobrym sercu”.
Bartosz Jeziorski: „Przekazaliśmy 
do sztabu drobne upominki oraz 
udostępniliśmy na czas Finału dostęp 
do szybkiego Internetu mobilnego Play 
na potrzeby Sztabu. Postanowiłem 
zbierać datki jako wolontariusz na 
terenie naszego powiatu. WOŚP to 
pomoc dla dzieci i dużo pozytywnej 
energii. Fundacja ma bardzo czytelny 
system rozliczeń. Każdy może łatwo 
sprawdzić, jak są wydawane środki. 
Bardzo wiele osób miało kontakt z 
efektami pracy fundacji w postaci 
sprzętu medycznego z jej logo. 
Najmilej wspominam sytuację, kiedy 
jedna z mieszkanek naszego miasta 
zaprosiła mnie do domu. Do puszki 
pieniądze wrzucał jej wnuk, któremu 
powiedziała, że to dzięki tej fundacji 
miał badany słuch, jak był mały. To 
tylko jeden z wielu miłych przykładów”. 
złotoryjanka Anna: „Na początku 
przez kilka lat wspierałam WOŚP, 
ale potem pojawiły się w przestrzeni 
publicznej głośno wyrażane wątpliwości 
co do zasadności takich akcji i 
pewnych nieścisłości finansowych. Po 
przemyśleniu wszystkiego doszłam 
do wniosku, że dalej nie będę dawać 
na ten cel żadnych datków. Jestem 
przeciwna zbieraniu pieniędzy na tak 
masową skalę na ochronę zdrowia. 
Żyjemy w państwie demokratycznym, 
w którym właśnie państwo powinno 
opiekować się obywatelami i kupować 
te wszystkie przedmioty, na których 
kupno zbiera pieniądze WOŚP. To jest 
żenujące. Ja nazywam to żebraniną 
narodową. Jeśli to jest takie świetne 
i wspaniałe, to dlaczego inne państwa 
europejskie nie naśladują fenomenu 
Owsiaka? Powszechnie wiadomo, że 
Jerzy Owsiak z tej imprezy zrobił sobie 
sposób na zarobkowanie. Owszem, 
musiał powołać fundację, bo inaczej 
nie mógłby zgodnie z prawem zbierać 
takich ogromnych pieniędzy, ale 
ustawił się finansowo do końca życia 
on sam i jego cała rodzina. Postrzegam 
to jako wątpliwe moralnie. Poza tym 
jest to fundacja prywatna, jej finanse 
nie są do końca przejrzyste, co rodzi 
wiele wątpliwości, czy aby na pewno 
dochód ze zbiórek trafia na cele 
określone przez organizatora. Jakoś 
media nie ogłaszają, czy organizator 
przeprowadza jakieś przetargi na 
kupno tych przedmiotów, które 
są przedmiotem kolejnej akcji. To 
są przecież ogromne pieniądze! 
Poza tym, opinia publiczna nie jest 
powiadamiana o tym, czym kieruje się 

większość zebranych pieniędzy 
na pewno jest kupowany sprzęt, 
co widać w każdym szpitalu. 
Część środków idzie pewnie na 
organizację WOŚP, np. w tym 
roku fundacja wyposażyła sztaby 
w środki do dezynfekcji i ochrony 
osobistej. Społeczeństwo widzi 
sens w tym, co robi WOŚP. 
Mamy zaufanie do fundacji. 
Zdecydowana większość ludzi, 
z którymi się spotkałem, była 
bardzo pozytywnie nastawiona, 
hojnie wspierali zbiórkę. Energia 
bijąca od wolontariuszy udzielała 
się wszystkim, co najbardziej 
cieszy. Znalazło się kilka osób, 
które głośno wyrażały swoją 
niechęć do akcji. Smuci mnie 
jedynie fakt, że są to dojrzałe 
osoby, które w kościele 
wychodzą prawie na ołtarz, a 
słowa, jakie kierowali do nas - 
wolontariuszy, bardzo często 
młodych ludzi - pozostawiają 
wiele do życzenia”.
Oskar Ostręga: „Nie zdążyłem 
zapisać się jako wolontariusz, 
ale wniosłem swój wkład w inny 
sposób. Jeździliśmy po domach 
na zasadzie dowozu puszki na telefon. 
W stroju Spidermana robiłem zdjęcia 
z dziećmi. Co rok wspieram WOŚP, 
kojarzy mi się ze słowami: miłość, 
nadzieja, wiara w dobre serce. Jako 
młody człowiek wierzę w misję Jurka. 
Kraj, w którym przyszło nam żyć, 
dobitnie pokazuje mi, że nie ma w 
naszym rządzie osób empatycznych i 
dbających o obywateli. Najpierw należy 
zrobić coś dla innych, dopiero wtedy 
otrzymuje się możliwość mówienia o 
tym, co może zrobić ktoś inny. Ludzie 
otrzymują realną pomoc w momencie, 
gdy ich życie ratuje maszyna oznaczona 
serduszkiem Orkiestry”. 
Barbara Zwierzyńska: „Dzieciaki 
miały ogromną radość ze zdjęć ze 
Spidermanem-Oskarem, a dorośli 
zaskakiwali hojnością. Bierzemy 
udział, bo to najpiękniejsza Orkiestra 
świata i granie w niej - nawet drobnego 
kawałka, to cudowna przygoda. WOŚP 
to jedna z najbardziej przejrzystych 
NGO w Polsce, choć jednocześnie 
najbardziej atakowana. Ta idea jest 
piękna, bo polski system zdrowia jest 
dysfunkcyjny. Każdy widzi, wchodząc 
do pierwszego lepszego szpitala, że ta 
orkiestra gra naprawdę, jest potrzebna, 
ratuje życie i ma niesamowitego lidera, 
który pociąga za sobą miliony osób, a 
to kłuje w oczy i wywołuje zawiść. Nas 
spotkały same pozytywne reakcje, nie 
licząc paru wpisów na Facebooku, ale 
w tym wybuchu pozytywnych emocji 
i chęci wspólnego zrobienia czegoś 
dobrego, zostały one przytłumione i 
niech tak zostanie na zawsze”. 
Jakub Woźniak: „W tym roku 
kwestowałem w Karczmie Górniczej. 
Zorganizowaliśmy plenerową 
transmisję na żywo z głównego sztabu 
WOŚP, a także różne promocje oraz 
ognisko dla naszych gości. WOŚP 
kojarzy mi się z serduszkiem, ze 
sprzętem, który ratuje życie małych, 

organizator ogłaszając kolejną zbiórkę 
pieniędzy i z czego wynika wybór 
szpitali, do których trafia zakupiona 
ze zbiórek aparatura. Kilkanaście lat 
temu Jerzy Owsiak, dzięki koneksjom 
i znajomościom w telewizji publicznej, 
rozpoczął zbieranie pieniędzy na różne 
cele związane z ochroną zdrowia. 
Zrobiono z niego gwiazdę medialną. 
Sukces jego fundacji polega wyłącznie 
na nagłośnieniu imprezy przez media”.  
Przemysław Markiewicz: „Głównym 
powodem wspierania WOŚP jest chęć 
pomocy innym.  Od początku byłem 
za Jurkiem, który oddaje swoje serce 
każdemu potrzebującemu, zjednując 
wszystkich tych, co też mają dobre 
serca! W tym roku wpadliśmy z 
Bartoszem Jeziorskim i Michałem 
Kowalskim na zwariowany pomysł 
kwestowania na wysokości 445 m 
n.p.m. Gozdno - wieża widokowa, chyba 
nikt nie prowadził zbiórki tak wysoko! 
Jako fotoreporterzy w Złotoryja 
112 odwiedziliśmy zaprzyjaźnioną 
jednostkę strażaków z OSP Zagrodno. 
Moje pierwsze skojarzenie z WOŚP? 
Dobro, pomoc! Wielu ludzi hejtuje 
Jurka i jego szlachetną inicjatywę 
mówiąc, że zarabia na tym. Stworzył 
ogromną fundację, która pomaga cały 
rok, nie tylko w styczniu! Dostarczają 
sprzęt ratujący życie wszystkim 
potrzebującym, nie tylko tym, co 
"wrzucili do puszki". Uważam, że 
każdy ma prawo do swojego zdania 
i wychodzę z założenia, że jak nie 
chcesz, to nie wspieraj, ale też nie 
przeszkadzaj! Chyba w każdej rodzinie 
znajdzie się ktoś, kto korzystał 
z pomocy WOŚP. Wiemy, że to, 
co kupuje fundacja powinno być 
zagwarantowane przez Państwo, ale 
niestety tak nie jest. Fundacja kupuje 
specjalistyczny, drogi sprzęt, na który 
nie każdy szpital może sobie pozwolić. 
Niezależnie od partii politycznej, 
WOŚP gra od 29 lat! Jeśli chodzi o 
napotkanych ludzi to bywa różnie, ale 
generalnie większość wspiera Jurka! 
Cieszą się, że kwestujemy, mówią, że 
czekali na nas, żeby wesprzeć WOŚP 
i nie szczędzą przy tym serdecznych 
uśmiechów. Zdarzają się tacy, którzy 
podchodzą do zbiórki niemile, wręcz 
agresywnie... mówiąc, że nie wspierają 
eutanazji, nowych samochodów Jurka, 
czy stale wymienianego sprzętu 
komputerowego. Nie dają na Owsiaka, 
bo jest nieuczciwy lub dają na Caritas, 
bo pomaga biednym ludziom. Tak czy 
inaczej, będę wspierał fundację i grał 
z Jurkiem do końca świata i o jeden 
dzień dłużej! Siema!”
A jak jest ze środkami przekazanymi 
przez WOŚP dla lokalnej i okolicznej 
służby zdrowia? 

✎ Wioleta Michalczyk
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Łączenie stali z drewnem, blachą ażurową i ceramiką

Stół i krzesło barowe
Barierka w pizzerii 
w Zittau (Niemcy)

Romuald 
Chudziński 
prezentuje 
wieszak i 
lampę

datkami drewnianymi lub innymi, 
które już nauczył się wykorzysty-
wać przy łóżkach. Te nowe przed-
mioty użytkowe prezentują modny 
industrialny styl (loftowy) i mimo, 
że wytwarzane są z ciężkiej sta-
li, nie są ciężkie i niezgrabne. Do-
skonale wykończone, zachwyca-
ją gładkością i ciekawymi barwami. 
Nie są mocno zabudowane, mają 
sporo prześwitów, a odpowied-
ni design opracowany przez twór-
cę dodaje im lekkości. Do tego do-
chodzą elementy z zupełnie innych 
materiałów. Łączenie tych substan-
cji na różne sposoby daje niezwykłe 
efekty i pozwala tworzyć niepowta-
rzalne, ciekawe przedmioty.

Pan Romuald obecnie jest w trakcie 
realizacji tych mniejszych przed-
miotów użytkowych, ponieważ chce 
wejść na rynek z ich promocją. Na 
zdjęciach prezentuje wieszak na 
ubrania, lampę (jeszcze niedokoń-
czoną), ciekawy stolik barowy wraz 
z hokerem. 

– Marzę o takiej promocji, gdy moje 
wyroby będą wystawione w stylo-
wych wnętrzach dolnośląskich pa-
łaców. Takie spotkanie stylów: in-
dustrialnego z dwudziestego pierw-
szego wieku z klasycznym dziewięt-
nastym wiekiem. Moje wyroby mo-
głyby „podróżować” z pałacu do pa-
łacu. Może to być ciekawe, prawda?  

✎ Tekst Agnieszka Młyńczak 
Zdjęcia: archiwum  

Romualda Chudzińskiego

Wszystko zaczęło się trzy lata temu, 
gdy piętnastoletnia Hania poprosiła 
ojca, żeby jej zrobił łóżko. Dziew-
czyna od dawna je sobie wymarzy-
ła: coś jak sofa, dość szerokie, żeby 
zmieściło się mnóstwo poduszek, 
książki, kubek z herbatą, nawet ta-
lerz z ciasteczkami. Optymalna sze-
rokość to metr trzydzieści i długość 
dwa metry, żeby było wygodnie le-
żeć. Miała pełnić rolę łóżka i fote-
la jednocześnie. Na takiej sofie wy-
godnie usadowione przyjaciółki mo-
głyby siedzieć godzinami i rozma-
wiać o poważnych dziewczyńskich 
sprawach. Ojciec i córka 
omówili kilka wariantów, 
lecz ostateczny wygląd 
został owiany tajemnicą.

Romuald Chudziński 
– ojciec Hani – miał na-
rzędzia i warunki, żeby 
stworzyć takie łóżko. 
Prowadził  wszak od kil-
ku lat firmę RunTechnic 
w branży stalowej. Sko-
ro firma, między inny-
mi, produkowała stalowe 
bramy, ogrodzenia i ba-
lustrady, to jej właściciel 
mógł też wykonać łóżko. 
Oczywiście też stalowe. 
Pan Romuald kochał swo-
ją córkę i pragnął speł-
nić jej marzenie. Projekt 
najpierw tworzył w wyobraźni. Łóż-
ko przeznaczone było dla nastolat-
ki, a zatem jego wygląd musiał pa-
sować do wieku i stylu życia użyt-
kowniczki. Mimo, że stalowe, nie 

mogło być za ciężkie. Może też ja-
kieś ozdoby?

Praca nad sofą trwała kilka miesię-
cy w tajemnicy przed córką, a ona 
nie mogła się doczekać.  W mię-
dzyczasie był robiony remont poko-
ju, w którym miało stać nowe łóż-
ko. Wszystko musiało być świeże i 
nowe. 

Gdy w końcu łóżko zostało wyko-
nane, przeniesiono je do wyremon-
towanego pokoju i poskręcano ele-
menty. Gdy Hania je zobaczyła, 
wpadła w zachwyt. Kochany tata 

odgadł jej pragnienia. 

Ramę sofy wykonano z rurek za-
kończonych gałkami. Żeby nie było 
wątpliwości, czyje to łóżko, do ramy 

przymocowano duży napis HANIA. 
Miękkie, faliste linie łodyżek kwia-
tów i liści, wykonane z giętkiego 
pręta, nawiązywały do kwietne-
go ogrodu, a geometryczne linie 
umieszczone obok miały obrazo-
wać budynki śpiącego miasta. Ca-
łość została pomalowana na kolor 
biały.

Łóżko było zjawiskowo piękne. 

Znajomi robili wycieczki do domu 
państwa Chudzińskich, bo słysze-
li o pięknym, oryginalnym meblu. 
Nigdy jeszcze takiego nie widzieli.

– Wtedy właśnie, podczas wy-
konywania sofy dla córki, w mo-
jej głowie z wolna rodził się po-
mysł.  Przecież mógłbym robić ta-
kie łóżka na zarobek! Na indywidu-
alne zamówienia. Do tego celu zo-
stała stworzona strona internetowa 
lozkomarzen.pl. Idea była taka, że 
każde łóżko ma być jedyne i niepo-
wtarzalne, żeby nikt drugiego ta-
kiego nie miał – opowiada Romu-
ald Chudziński.

Na stronie internetowej lozkoma-
rzen.pl można przeczytać: 

Łóżko Marzeń jest nowym pro-
jektem zachęcającym do upięk-
szenia swego otoczenia w in-
dywidualne akcenty. W głowie 
tworzysz Łóżko Marzeń, przed-
stawiasz nam jego wizję, prze-
syłamy Ci projekt i po akcep-
tacji zabieramy się za tworze-
nie. Następnie produkt przeka-
zujemy do lakierni proszkowej, 
gdzie odbywa się ostatni etap 
tworzenia. Gotowe Łóżko Ma-

rzeń jest dostar-
czone do Two-
jego domu. Na 
twoim łóżku wła-
sne imię, łąka 
pełna kwiatów 
czy kontury śpią-
cego miasta, któ-

re pozwolą ci za-
snąć. Dlaczego nie? 

– Łóżka marzeń i inne 
przedmioty użytkowe 
to uboczna działal-
ność, można powie-
dzieć – śmieje się pan 
Romuald. – Ale tak 
naprawdę to nowy 
pomysł i nowy kieru-
nek działalności firmy 
RunTechnic, której je-

stem właścicielem. 

Kuta stal to wdzięczny materiał do 
tworzenia, aczkolwiek na życze-
nie klienta może być wzbogacony o 

zupełnie inne tworzywo. Może nim 
być na przykład drewno, sklejka, 
kamień, a nawet ceramika. Wtedy 
taki przedmiot użytkowy staje się 
kreacją artystyczną. 

O etapach tworzenia tak opowiada 
przedsiębiorca:

–  Projekt najpierw uzgadniam z 
klientem, następnie rozrysowuję 
w skali. Każde łóżko zawsze skła-
da się z kilku modułów, które osta-
tecznie skręca się w jeden. Produkt 
musi być funkcjonalny i wytrzyma-
ły. Nie może zapaść się, gdy ktoś 
będzie na przykład po nim skakał. 
Wszystkie elementy starannie do-
bieram, tak aby do siebie pasowały 

kolorystycznie i pod względem sty-
lu. Wszystko wykonuję przy uży-
ciu narzędzi ręcznych. Chcę powie-
dzieć, że nie mam zamiaru konku-
rować z firmami, które mają ma-
sową produkcję i mają gotowe, ale 
skończone wzory lub z innym du-
żym producentem mebli. Moje wzo-
ry są nieskończone, bo wypływają 
z wyobraźni. Podczas tworzenia in-
dywidualnych projektów następuje 
taka niezwykła rzecz: komunikacja 
z przedmiotem. Zaczyna się pro-
ces artystyczny, czego zupełnie nie 
ma przy produkcji masowej. Takie-
go produktu jak mój nie kupi się w 
sklepie. Każde łóżko jest inne, nie-
powtarzalne, do tego ma indywi-
dualne akcenty, na przykład imię 
użytkownika.

Pan Romuald prezentuje zdjęcie 

łóżka, które zamówił pewien eme-
ryt ze Złotoryi. Stalowy mebel zo-
stał pomalowany na grafitowy an-
tracyt, co pięknie współgra z ja-
snym drewnem, blachą z ażuro-
wym wzorem w kolorze rdzy mie-
dzianej, a artystyczny ceramiczny 
kafelek na oparciu w błękitno-tur-
kusowych barwach dopełnia całości 
obrazu tego niezwykłego łóżka. 

– Niestety nigdy nie wiadomo do 
końca, jak wyjdzie taka płytka z 
ceramiki, mimo że z artystką jest 
ustalana kolorystyka i wzór. I wła-
śnie ta niepewność jest podniecają-
ca i intrygująca – tłumaczy twórca.

Podczas uzgadniania szczegółów 

projektu inwestor tylko zastrzegł, 
że łóżko ma być dwuosobowe i mieć 
odpowiednią wysokość. Resztą miał 
zająć się wykonawca, czyli pan Ro-
muald. W związku z tym zamawia-
jący do końca nie wiedział, jak bę-
dzie wyglądać efekt końcowy. Gdy 
w końcu zobaczył gotowe łóżko, 
nie krył zaskoczenia, że wyszło tak 
pięknie. Było niezwykłe. A po ja-
kimś czasie wyznał: „To łóżko od-
mieniło moje życie”.

Producent ŁÓŻKA MARZEń  po ja-
kimś czasie zdał sobie sprawę, że 
na zamówienie można robić nie tyl-
ko łóżka. Postanowił rozbudować 
swoją ofertę. Zaczął więc tworzyć 
mniejsze meble, takie jak wiesza-
ki na ubrania, lampy, biurka, stoliki, 
stołki barowe. Oczywiście wszystko 
w tym samym stylu, stalowe, z do-

Łóżko marzeń
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Jeden, dwa, trzy … mmm, 
sprężysta puszystość lek-
ko ugina się pod zębami, by 
po chwili ustąpić. Po podnie-
bieniu rozlewa się przyjemnie 
kwaskowate, chłodne nadzie-
nie, a dreszcz wywołany sło-
dyczą obejmuje tył żuchwy i 
dociera aż do czubka głowy. 
Jagoda! 

O 7.30, w dniu zwanym już 
od czasów starożytnego Rzy-
mu tłustym czwartkiem, poja-
wiam się z naszym zaopatrze-
niowcem na zapleczu złotoryj-
skiej pączkarni nazwanej „Jak 
u Babci”. Mamy odebrać fir-
mowe zamówienie: kilka palet 
z pączkami dla pracowników 
firmy, w której pracuję. Wła-
ściciel pączkarni Rafał Nycek 
osobiście pilnuje wydawania i 
sprawdza, czy wszystko jest w 
porządku. 

Ma energiczne ruchy i trochę 
rozbiegany wzrok, jakby my-
ślami był zupełnie gdzie in-
dziej. 

Już 12 godzin jestem na nogach – 
mówi – mam awarię smażalnika i 
mąka jest nie taka, jak trzeba. 

Łapie się za głowę i wbiega z 

papiery na piekarza we wrocław-
skiej szkole, pani w sekretariacie 
powiedziała mi, że jestem na to 
za dobry. W dokumentach miałem 
same czwórki i piątki. Dodała, że 
powinienem zostać cukiernikiem, 

bo to bardziej wymagający zawód. 
Zawsze, jak pamiętam, pomiędzy 
piekarzami i cukiernikami trwa-
ła ostra rywalizacja. Przecież teo-
retycznie piekarz ma do czynienia 
tylko z jednym rodzajem ciasta, 
może dwoma, a cukiernik robi ich 
nieprzebrane ilości. Czym różnią 
się moje pączki od innych? Przede 

powrotem do wnętrza swoje-
go zakładu. Na razie dajmy mu 
spokój i zajmijmy się swoim 
zamówieniem. 

Cztery, pięć, sześć … lukier 
oblepia usta, które lekko drę-
twieją omdlewającą, grzeszną 
rozkoszą. Kokos!

Po paru dniach wracam do Ra-
fała, który się skarży. 

Smażalnik zepsuł mi się o drugiej 
w nocy. Po roku użytkowania. Ale 
czemu akurat w ten dzień? Poru-
szyłem niebo i ziemię, żeby fa-
chowiec coś z tym zrobił. I zrobił, 
ale urządzenie działało tyl-
ko na jednej grzałce, czy-
li na połowie swojej mocy. 
To znaczy, że zrobiłem tyl-
ko połowę tego, co zapla-
nowałem. W tłusty czwar-
tek sprzedaje się tyle, ile 
normalnie sprzedaje się w 
dwa miesiące. W tym roku 
przez tę awarię paru mo-
ich klientów odeszło z ni-
czym, bo nie miałem na 
czas pączków. – tu Rafał 
nachyla się do mojego 
dyktafonu i dodaje gło-
śniej – Bardzo przepra-
szam wszystkich, którzy 
w czwartek nie dostali ode 
mnie pączka! Jest mi nie-
zmiernie przykro! Do tego 
ta sprawa z mąką. W su-
mie mogłem się tego spo-
dziewać, bo przecież w ta-
kim czasie sprzedaje się jej 
ogromne ilości. Mąka po 
zmieleniu musi przez od-
powiednio długi czas prze-
leżeć. Ta, którą dostałem, 
była za świeża. To nie zna-
czy, że była zła, ale inaczej 
się ją traktuje i jest trud-
niejsza w obróbce. O jej ja-
kości mogłem się dowie-
dzieć dopiero po zrobieniu 
pierwszej partii. Niestety, 
straty to normalna rzecz w 
cukierni. – po chwili za-
czyna wspominać – To 
już mój drugi tłusty czwartek w 
Złotoryi. Pączkarnię otworzyłem 
równo rok temu, tuż przed tłu-
stym czwartkiem w 2020r. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że moje na-
głe pojawienie się wtedy na rynku 
lokalna konkurencja odczuła dość 
boleśnie. Zresztą znam wszystkich 
tutejszych cukierników, bo przez 
bardzo długi czas z nimi współpra-
cowałem jako technolog. Jestem 
mistrzem cukiernictwa i wykształ-
conym technologiem. Mam ponad 

dwudziestoletnie doświadczenie w 
doradzaniu cukiernikom i tworze-
niu najlepszych produktów. 

Praca Rafała w firmie korpo-
racyjnej, gdzie obsługiwał cu-
kiernie z całego Dolnego Ślą-
ska, Lubuskiego, aż po Pomo-
rze, to całkiem osobna histo-
ria. Dobry technolog musi mieć 
bogatą wiedzę i doświadcze-
nie, bo niektórzy sami tworzą 
recepturę ciasta a inni wpro-
wadzają ją na rynek, dopaso-
wując do konkretnych warun-
ków. Dość wspomnieć, że zda-
rzało mu się odbierać o 1.00 

w nocy telefon od zaniepoko-
jonego klienta z prośbą o ra-
tunek, bo ciasto nie jest takie, 
jak trzeba. A on w środku nocy 
musiał wiedzieć, jaki błąd zo-
stał popełniony. Opowiadał, 
że w ramach szkoleń specjal-
nie niszczyli kilogramy ciasta, 
żeby poznać, w jakich warun-
kach, jakie historie się z nim 
dzieją. 

Chciałem zostać piekarzem, to 
ciekawa historia, bo jak składałem 

wszystkim są większe. – śmieje 
się Rafał – Kształt jest specjalnie 
zaprojektowany tak, by się wyróż-
niał. Żeby zrobić dobre ciasto, na-
leży zdawać sobie sprawę z bardzo 
wielu czynników. Temperatura po-
wietrza, temperatura wody, tem-
peratura ciasta, wszystko to trze-
ba znać i mieć odpowiednie urzą-
dzenia pomiarowe. Oczywiście 
większość cukierników robi to na 
oko. Sposób wyrabiania ciasta jest 
równie ważny. Jednak najważniej-
sze jest, żeby to wszystko robić z 
sercem. W tych samych warun-
kach, z tymi samymi składnika-
mi jednemu ciasto wyjdzie ideal-
nie, drugiemu nie. Nieraz w swojej 
korporacyjnej karierze widziałem 
olej do smażenia, który nie tylko 
było czuć w cukierni, ale napraw-
dę dymił jak lokomotywa. Właści-
ciel na moją delikatną uwagę o ko-
nieczności jego wymiany ze zdu-
mieniem stwierdzał, że przecież 
zmieniał go miesiąc temu. Proszę 
mi wierzyć, że są sposoby, na to, 
żeby w cieście nie było czuć, na ja-
kim oleju było ono smażone. Na-
tomiast tradycyjne pączki smaży 
się przecież na smalcu. Nadzienie 
dopasowuję do preferencji klien-
tów. Słucham ich uwag i natych-
miast modyfikuję swój produkt. 
Zauważyłem, że inne nadzienie 
wolą wrocławianie, a co innego le-
gniczanie. W Warszawie na przy-
kład preferowany jest ajerkoniak, 
ale nadzienie robione jest w spe-
cjalny sposób. Otóż na kilogram 
nadzienia zużywa się pół litra spi-
rytusu. Naprawdę! Tam po dwóch 
pączkach nie wsiada się do samo-
chodu. W Złotoryi okazało się, że 
lukier jest za słodki, więc nie daję 
dużo lukru do pączków. Natomiast 
bardzo dobrze przyjęto rafaello (z 
kokosem) oraz granat z żurawiną. 
Bardzo cenię opinie stałych klien-
tów, a mam już ich kilkoro. Jed-
na pani codziennie kupuje u mnie 
dwa pączki, a raz, gdy trochę się 
spóźniła, bo wszystko już sprzeda-
łem, powiedziała, że szlag trafił jej 
„dietę pączkową”. Klientów trze-
ba szanować, słuchać i zapewniać 
im produkt z najlepszych surow-
ców. Tak. – odpowiada na moje 
kolejne pytanie – Rzeczywiście 
nasi policjanci też się u mnie po-
jawiają. Natomiast, jak zamknięte 
zostały szkoły, to straciłem poło-
wę obrotów. Pandemia wybuchła, 
jak tylko się otwarłem, nie miałem 
wyjścia i musiałem dopasować się 
do tej sytuacji. A po roku nie wy-
gląda ona obiecująco. Ludzie na-
prawdę nie wychodzą na zewnątrz. 

Żeby przeżyć, muszę być bardzo 
elastyczny i wrażliwy na potrzeby 
klientów, od których zależy moja 
przyszłość. Praca w dużej korpora-
cji wiele mnie nauczyła, a techni-
ki, które kiedyś uważałem za mało 
znaczące i bezsensowne, teraz ro-
zumiem i stosuję z powodzeniem 
we własnym biznesie. 

Dalej Rafał opowiada, jak na-
uczył się samodyscypliny, 
otwarcia na potrzeby innych 
ludzi oraz pokory, tak bardzo 
nadużywanego dzisiaj przez 
polityków określenia. Nie boi 
się  przyznawać do własnych 
błędów i słabości. 

Sam zjadam codziennie 4 do 5 
pączków, a jak robię z kokosem … 
Tu klepie się po własnym brzu-
chu i mówi, że taki ma wła-
śnie od pączków i piwa, któ-
re uwielbia, zwłaszcza w letnie 
dni. Brzuch Rafała wcale nie 
jest większy od mojego, z tych 
samych powodów.  

Dlatego wiem, że moje pączki są 
wyjątkowe. Kosztowanie pozwa-
la mi natychmiast wychwycić, że 
coś w moich wyrobach nie gra. 
Mogę wtedy szybko poprawić re-
cepturę czy sposób wykonania. 
Kocham to, co robię, a w planach 
mam otwarcie nowych lokali, a 
także wprowadzenie nowych pro-
duktów, ale to nie jest takie łatwe 
w realiach przepisów obowiązują-
cych w Polsce. 

Od dawna myślałem o własnej 
cukierni. Pomagałem znajomym 
otwierać pączkarnię we Wrocła-
wiu, Szczecinie, Legnicy było tego 
bardzo dużo. Patrzyłem, jak ich 
biznes się rozwija i postanowiłem 
otworzyć swoją. Dlaczego w Zło-
toryi? Sam jestem z Wrocławia, 
ale moja żona z Rokitnicy. Dlatego 
to naturalna dla mnie lokalizacja. 
Niektórzy odradzali mi to. Mówili, 
że Złotoryja jest za biedna, żeby w 
nią inwestować, ale to nie prawda. 
Trzeba dać jej tylko okazję i szan-
sę jej mieszkańcom, żeby pozna-
li coś nowego i unikalnego. Poza 
tym złotoryjanie, jak wszyscy, za-
sługują na produkty najwyższej 
jakości. To rozwija świadomość, a 
wtedy świat idzie naprzód.

Siedem, osiem, dziewięć …  
pączki tak szybko się zjada. 
Ale na dzisiaj wystarczy. Resz-
tę sobie zamrożę.  

✎ Złotoryjską pączkarnię 
Rafała Nycka 

odwiedził Jarosław Jańta

Tłusty
czwartek
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Rok 2020 - pomimo pandemii, któ-
ra ograniczyła ruch turystyczny, był 
kolejnym z rzędu, w którym Od-
dział Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego w Legnicy 
odnawiał oznakowanie szlaków pie-
szych na Pogórzu Kaczawskim. Gru-
pa znakarska w składzie Edward 
Wiśniewski, Marek Rabski i Da-

niel Malinowski prowadziła prace 
w terenie od maja do października 
2020 roku.
Jednym ze szlaków pieszych, który 
został odnowiony był szlak zielony 
prowadzący ze Złotoryi przez Jerz-
manice Zdrój i Wilków do Leszczy-
ny. Prace znakarskie zostały wyko-
nane na odcinku 14 km. Został tu-
taj również zmieniony przebieg 
szlaku w okolicy Wilczej Góry oraz 
Kruczych Skał.
Szlak ten cechuje się wybitnymi wa-
lorami krajobrazowymi i przyrod-
niczymi. Początek szlaku znajduje 
się na złotoryjskim Rynku. Następ-
nie podąża w kierunku Doliny Ka-
czawy, gdzie dociera do Zalewu nad 
Kaczawą - popularnego miejsca re-
laksu i odpoczynku, szczególnie w 
sezonie letnim. Trasa dalej prowa-
dzi malowniczą Doliną Kaczawy aż 

„Przyjdą takie czasy, że będzie się 
popierać zepsucie obyczajów. Ze 
świętej religii uczyni się straszaka, 
aby obrzydzić ją wszystkim szla-
chetnym sercom. Podłość będzie 
nagradzana orderami lub zaszczy-
tami. Lud ogłupiać będą wódką lub 
innymi elementami elity, szlifami 
i stanowiskami, a za głowę tych, 
co będą stawiać opór, wystawi się 
cenę, aby się rozprawić z nimi w 
stosownej chwili”. Prorocza wizja 
poety Zygmunta Krasińskiego speł-
nia się w dzisiejszej rzeczywistości. 
Coraz częściej dostrzegamy ośmie-
szanie i poniżanie wartości chrze-
ścijańskich.
Po powrocie ojców franciszkanów 
do swego macierzystego klaszto-
ru w 2014 r. zrodził się pomysł, by 
utworzyć zespół, którego celem bę-
dzie obrona wartości chrześcijań-
skich, ewangelizacja i pogłębie-
nie pobożności. Tak powstał zespół 
słowno-muzyczny „Agaty Jadwiżań-
skie”, który składa się z następują-
cych osób, z wielkim zaangażowa-
niem i poświęceniem wypełniają-
cych swoją misję: Zbigniew Bier-
wieński, Maria Filipowicz, Anna Ja-
nowska, Ewa Karska, Janusz Kar-
ski, Anna Koszelowska, Małgorza-
ta Leśniewska, Liliana Mysyk, Ma-
rek Nieruchalski, Stanisław Soł-
tysik, Andrzej Szebla, Bogusława 
Szewczuk i Krzysztof Wagel. Pomy-
słodawcą nazwy zespołu był o. Bog-
dan Koczor OFM.
Zespół przygotował wiele miste-
riów: „Święta Jadwiga śląska – pa-
tronka Śląska i Polski” (2015), 
„Święty Franciszek – Biedaczyna 
z Asyżu” (2015),  „Święty Jan Pa-
weł II – wezwany z dalekiego kra-
ju” (2016),  „Misterium Jasnogór-
skie” (2016), „Święty Michał Archa-
nioł – Któż jak Bóg” (2016), „Góra 
św. Anny – góra modlitwy i na-
dziei” (2017), „Błogosławiony Ja-
kub Strzemię (1340-1409) – wielki 
czciciel Eucharystii i Maryi” (2017), 

„Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej 
w stulecie Jej objawień” (2017), 
„Św. Antoni z Padwy – Apostoł do-
broci wsłuchany w ludzkie potrze-
by” (2017), „Święty Józef – obroń-
ca życia i opiekun rodzin” (2018), 
„Św. Bonawentura – człowiek o 
wielkim umyśle i sercu” (2018), 
„Św. Roch – Patron spraw codzien-
nych” (2018), „ Św. Leopold-Bog-
dan – pokorny sługa konfesjona-
łu” (2018), „Matka – najpiękniejszy 
dar niebios dla człowieka” (2018), 
„Św. Jan Chrzciciel – człowiek po-
słany przez Boga” (2019), „Serce 
matki to wyjątkowe miejsce, gdzie 
każde dziecko znajdzie swój dom” 
(2019), „Przesłanie Matki Bożej z 
Lourdes w 162. rocznicę Jej obja-
wień” (2020),  oraz koncert bożo-
narodzeniowy „Tajemnica Świętej 
Nocy w pieśni Bożonarodzeniowej” 
(2018). Z misterium o Górze św. 
Anny wystąpiliśmy w tamtejszym 
kościele franciszkanów (2017), z 
misterium o św. Józefie pojechali-
śmy do Kalisza (2018) i Krzeszo-
wa (2018). „Gość Niedzielny” pisał: 
„Parafialny zespół muzyczny „Aga-
ty Jadwiżańskie” był gwiazdą po-
południa w bazylice pw. Matki Bo-
żej Łaskawej w Krzeszowie. Kto w 
niedzielę 2 grudnia został w ław-
ce po Mszy św., może powiedzieć, 
że jest szczęściarzem. Wtedy wła-
śnie śpiewaczy zespół parafialny dał 
porywający koncert „Święty Józef 
– obrońca życia i opiekun rodzin”. 
Koncert miał formę misterium słow-
no-muzycznego, a całości towarzy-
szyła prezentacja multimedialna. 
Zespół poprzez muzykę, deklama-
cję i śpiew opowiedział słuchaczom 
żywot św. Józefa, opiekuna Świę-
tej Rodziny. Wskazał czcicieli oraz 
miejsca czci świętego.”
„Agaty Jadwiżańskie” serdecznie 
dziękują o. Bogdanowi Koczorowi 
za życzliwość i wsparcie duchowe. 
Wyjątkowa sytuacja wpłynęła na 
brak następnych misteriów od lute-

do Jerzmanic Zdroju. Tutaj szlak 
dochodzi do stacji kolejowej, 

obecnie nieczynnej dla 
ruchu pasażerskiego. 

Istnieją jednak poważne 
deklaracje remontu linii kole-

jowej, co w perspektywie kilku lat 
przynieść ma połączenie kolejowe 
ze Złotoryją, dalej Legnicą, a tak-
że Wrocławiem. Dlatego też w tej 
okolicy zmieniony został przebieg 
szlaku w taki sposób, aby prowa-
dził w pobliżu stacji kolejowej. Zli-
kwidowany został natomiast odci-
nek przez Krucze Skały ze względu 
na zły stan ścieżek i schodów. Dalej 
szlak zielony prowadzi przez potok 
Drążnica, po przekroczeniu którego 
wkracza w las. Zbliżając się do szo-
sy (ul. Wojska Polskiego) w lesie, 
po prawej stronie dostrzec można 
istniejący jeszcze grób Nieznane-

go Żołnierza, aczkolwiek już kilka 
lat temu ekshumowano pozostało-
ści zwłok dwóch żołnierzy niemiec-
kich. Po około 200 m marszu szosą 
szlak dochodzi do parkingu pod Wil-
czą Górą. W tym miejscu rozpoczy-
na się drugi fragment, który został 
zmieniony i uproszczony. Wcześniej 
szlak prowadził Doliną Drążnicy w 
pobliżu Wilczej Jamy i Niedźwie-
dziej Jamy. Ze względu na zagraża-
jący bezpieczeństwu stan schodów 
(strome oraz zarastające ścieżki) 
podjęto decyzję o kolejnej zmia-
nie przebiegu szlaku. Będąc w tym 
miejscu, nie sposób nie wspomnieć 
o istniejącej tutaj ścieżce spacero-
wej, która łączyła atrakcje pod Wil-
czą Górą z Kruczymi Skałami i Za-
lewem nad Kaczawą. Niestety obec-
nie ścieżka ta w terenie jest w ogóle 
niewidoczna. Idąc dalej, szlak wspi-
na się łagodnym podejściem w kie-

runku Wilczej Góry. Ponieważ ka-
mieniołom na Wilczej Górze prowa-
dzi eksploatację bazaltu, szlak pro-
wadzi leśną ścieżką poza rejonem 
prowadzonych prac bez możliwo-
ści oglądania odsłonięcia bazaltów. 
Schodząc z masywu Wilczej Góry w 
kierunku Wilkowa, przy dobrej po-
godzie odsłania się rozległa panora-
ma Pogórza Kaczawskiego z dobrze 
widocznymi Górami Kaczawskimi, 
a przy odrobinie szczęścia dostrzec 
można pasmo Karkonoszy z górują-
cą z oddali Śnieżką. Następnie szlak 
przecina towarową linię kolejową i 
osiąga pierwsze zabudowania Wil-
kowa, podążając dalej główną uli-
cą wzdłuż wcześniej wspomniane-
go potoku Drążnicy. Na rozwidle-
niu skręca w lewo i, idąc pod górkę, 
dochodzi do Sanktuarium Matki Bo-
żej Fatimskiej. Przy kościele można 

zobaczyć średniowieczny ka-
mienny krzyż oraz dwa współ-
czesne kamienne krzyże wmu-
rowane w mur otaczający ko-
ściół. Za kościołem szlak skrę-
ca w prawo i dalej podąża szu-
trową drogą w kierunku Wilko-
wa-Osiedle. Opuszczając miej-
scowość, szlak zielony wkracza 
na teren Parku Krajobrazowe-
go "Chełmy" i leśnymi ścieżka-
mi wśród pachnącego drzewo-
stanu iglastego podchodzi pod 
Prusicką Górę (402 m). Oko-
liczny lekko pofalowany teren 
urozmaica wycieczkę i po oko-
ło 2 km dociera do Leszczy-
ny. Następnie razem ze szla-
kiem czerwonym (Szlak Brzeż-
ny) i niebieskim (Szlak Kopa-
czy) szlak zielony doprowadza 
do Skansenu Górniczo-Hutni-
czego. Szlak zielony prowadzi 
dalej przez Prusice do Rokitni-

cy. Można również wrócić do Złoto-
ryi czerwonym szlakiem lub konty-
nuować wyprawę szlakiem niebie-
skim w głąb Parku Krajobrazowego 
"Chełmy".
W poprzednich latach zostały tak-
że odnowione inne szlaki w okolicy: ☛

niebieski Szlak Polskiej Miedzi ze 
Złotoryi do Legnicy i dalej przez Lu-
bin, Polkowice aż do Głogowa, żół-
ty Szlak Wygasłych Wulkanów ze 
Złotoryi przez Pogórze Kaczawskie 
do Legnickiego Pola czy czerwo-
ny Szlak Brzeżny ze Złotoryi przez 
Myślibórz do Bolkowa. Jest to efekt 
pracy Oddziałów PTTK w Legnicy i 
Jaworze.
Gorące podziękowania należą się 
Wójtowi Gminy Złotoryja Panu Ja-
nowi Tymczyszynowi, który za-
angażował się w prace znakarskie 
realizowane w 2019 roku na żółtym 
Szlaku Wygasłych Wulkanów na od-
cinku Złotoryja-Wojcieszyn, gdzie 
ścieżki leśne, którymi prowadzi 
szlak, były gęsto zarośnięte i wy-
magały naprawdę ogromnego wy-
siłku. Dziękujemy za zainteresowa-
nie tematem, życzliwość i pomoc w 
oczyszczeniu i udrożnieniu terenu.

✎ Daniel Malinowski
Bieżący przebieg szlaków pieszych 
można sprawdzić za pomocą apli-
kacji mapa-turystyczna.pl, która 
pomoże zaplanować i przebyć nie-
jedną wędrówkę.

Odnowione 
szlaki.
I co dalej?

Agaty Jadwiżańskie - dwugłos

Przetarty szlak. Fot. D. Malinowski

Oznakowanie szlaków
 Fot. R. Gorzkowski

Oznakowanie szlaków
 Fot. R. Gorzkowski
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Wmurowanie aktu erekcyjnego

Występ chóru 
w sanktuarium św. Anny

Władze powiatu złotoryjskiego podczas 
uroczystości pod pomnikiem

Rpzbiórka pomnika. Fot. R. Gorzkowski

Budowa pomnika

Generał Karol Świerczewski był 
jednym z ulubionych komunistycz-
nych bohaterów. Jeszcze w latach 
osiedemdziesiątych ubiegłego stu-
lecia pokutowało przekonanie, że 
w lutym 1945 r. Goldberg zajęły 
(wspólnie z Armią Czerwoną) jed-
nostki II Armii Wojska Polskiego, 
którą dowodził gen. "Walter". Nic 
dziwnego, że i tutaj postanowiono 
postawić mu pomnik. Złotoryjskie 
Prezydium Miejskiej Rady Narodo-

wej zrezygnowało jednak w 1948 
r. ze zbiórki pieniężnej na ten cel 
tylko dlatego, że szybsze okazały 
się władze Wrocławia. Idea jednak 
wtedy nie umarła. 
 14 lutego 1968 r. wmurowano 
akt erekcyjny pod pomnik z napi-
sem "W hołdzie bohaterom Ludo-
wego Wojska Polskiego". Równo-
cześnie plac wokół monumentu na-
zwano imieniem gen. Karola Świer-
czewskiego, rok później został on 
także patronem Liceum Ogólno-
kształcącego. W akcie erekcyjnym 
czytamy:

"W historycznym dla nas dniu, w 
XXIII rocznicę wyzwolenia i powro-
tu do macierzy prastarego Piastow-
skiego grodu Złotoryi dokonamy 
za chwilę wmurowania aktu erek-
cyjnego pod budujący się pomnik 
w hołdzie wielkiemu synowi naro-
du polskiego Generałowi Karolowi 
Świerczewskiemu-Walterowi". Go-
rący patriota i internacjonalista, 
płomienny bojownik o demokrację 
i sprawiedliwość społeczną w Wiel-

kiej Socjalistycznej 
Rewolucji Październi-
kowej i wojnie domo-
wej w Hiszpanii – do-
wódca II Armii Ludo-
wego Wojska Polskie-
go, bioracej udział w 
ostatecznym rozgro-
mieniu najeźdzcy hi-
tlerowskiego oddał w 
ofierze dla ojczyzny 
swe życie, walcząc z 
bandami faszystow-
skimi o umocnienie 
władzy ludowej w na-
szym kraju. W miesią-

☛

☛

cu marcu obchodzić będziemy uro-
czyście 21. rocznicę śmierci tego 
wielkiego rewolucjonisty, którego 
pamięć jest wciąż żywa nie tylko 
wśród naszego narodu, ale i klasy 
robotniczej całego świata. Postać 
"robotnika-generała" najdroższa 
jest jednak narodowi polskiemu, 
byłym żołnierzom II Armii Ludowe-
go Wojska Polskiego, mieszkańcom 
naszego powiatu[...]. Niech ten po-
mnik wznoszony na szlaku walk II 
Armii LWP, dowodzonej przez Ge-
nerała Karola Świerczewskiego, bę-

dzie wyrazem hołdu, symbolem bo-
haterstwa i poświęcenia dla wielkiej 
idei, która zawsze przyświecała le-
gendarnemu generałowi Walterowi. 
Niech ten pomnik po wsze czasy bę-
dzie chlubą naszego miasta.[...]. W 
historycznym 1968 r., w którym to z 
dumą obchodzimy 50-lecie powsta-
nia Armii Radzieckiej i 25-lecie LWP 
oraz 23. rocznicę wyzwolenia i po-
wrotu do macierzy naszego prasta-
rego grodu Piastowskiego, wznosi-
my ten pomnik Wielkiemu Synowi 
Narodu Polskiego generałowi Karo-
lowi Świerczewskiemu-Walterowi.
[...] Niech ten pomnik będzie wy-
razem hołdu i pamięci płomiennego 
bojownika o wolność ludu, o spra-
wy klasy robotniczej, o socjalizm. 
Niech będzie symbolem bohater-
stwa i poświęcenia dla wielkiej idei, 
ktora zawsze przyświecała legen-
darnemu generałowi Walte-
rowi, a która także ożywia 
nasze serca i umysły. Myśl 
uczczenia pamięci Wielkiego 
Polaka i Rewolucjonisty zro-
dziła się wśród młodzieży Li-
ceum Ogólnokształcącego, 
które nosić bedzie imię Ge-
nerała. Poparli to byli żołnie-
rze II Armii Wojska Polskie-
go, skupieni dziś w Związku 
Bojowników o Wolność i De-
mokrację, władze miasta i 
jego mieszkańcy. Projekt po-
mnika jest dziełem Artysty-
Plastyka prof. Borysa Micha-
łowskiego z Wyższej Szko-
ły Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu. Cokół wykonuje 
Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Rolniczego pod kierun-
kiem Ob. Józefa Sulisza. Du-
żej pomocy w kontynuowa-
niu tego dzieła udzielił Hono-
rowy Obywatel miasta Zło-
toryja mgr Zdzisław Karst 
– Zastępca Przewodniczące-
go Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej we Wrocła-
wiu". Pod dokumentem zło-
żyli podpisy: Stanisław Ho-
dowany – Przewodniczący 
Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej, Włodzimierz Ko-
tlicki – Sekretarz Komitetu 
Powiatowego PZPR, Włady-
sław Sinek – Przewodniczą-
cy Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej, Tadeusz Blachu-
ra – Przewodniczący Powiatowego 
Komitetu Frontu Jedności Narodu, 
Stanisław Kulis – Przewodniczący 
Powiatowego Zarządu ZBoWiD oraz 
Franciszek Górzański – Przewodni-
czący Miejskiego Komitetu FJN. Do 
aktu erekcyjnego dołączono "Gaze-
tę Robotniczą" i Trybunę Ludu" z 14 

lutego 1968 r. oraz monetę 10-zło-
towa z wizerunkiem Świerczewskie-
go. W przemówieniu, wygłoszonym 
przed wmurowaniem aktu, pod-
kreślono: "Z tego miejsca oddaje-
my hołd wszystkim tym, którzy zło-
żyli swe życie w ofierze za to, by-
śmy mogli powrócić na nasze pra-
stare ziemie, tu żyć i w pokoju bu-
dować lepszą socjalistyczną przy-
szłość. Oddajemy hołd bohaterskim 
żołnierzom Armii Radzieckiej i Lu-
dowego Wojska Polskiego, którzy w 
ciężkich bojach rozgramiając hor-
dy hitlerowskie, znaczyli swój szlak 
bojowy mogiłami. Również odda-
jemy hołd tym wszystkim, któ-
rzy padli na posterunku już w cza-
sach pokojowych, ochraniając do-
robek społeczeństwa i zapewniając 
nam bezpieczeństwo – funkcjona-
riuszom Milicji Obywatelskiej.[...] 

Sojusz i przyjaźń ze Związkiem Ra-
dzieckim zawiązana na polu bitew 
oraz jedność i współdziałanie z kra-
jami wielkiej rodziny socjalistycz-
nej zapewniają nam bezpieczeń-
stwo, a zarazem ugruntowują prze-
konanie całego narodu polskiego, 
że może spokojnie pracować, bu-

go 2020 r. Co się w przyszłości wy-
darzy – zobaczymy. Misja i wiara, 
jaką żyje zespół, wyklucza porzuce-
nie nadziei.

✎ Teresa Kopczak
Ojciec proboszcz Bogdan Koczor ze 
złotoryjskiej, franciszkańskiej para-
fii potrafi przyciągnąć wiernych nie 
tylko słowem. Stworzył klimat i at-
mosferę, aby naukę Kościoła, tak-
że społeczną naukę Kościoła, prze-
kazywać nie tylko z ambony. Przy-
kładów można podać wiele, ale tym 
razem skoncentrujmy się na jed-
nym – i jeszcze jednej osobie. Na 
przykładzie „Agatów Jadwiżań-
skich” dowodnie można wskazać, 
jak wiele zależy od człowieka, jego 
chęci działania. Spiritus movens tej 

grupy jest Teresa Kopczak. Należy 
do tej grupy złotoryjan, którzy za-
rażeni są społecznikowskim ADHD. 
A na tę chorobę, na szczęście, nie 
wynaleziono jeszcze szczepionki 
ani lekarstwa. W przeszłości, jesz-
cze ze śp. mężem Edwardem, na-
leżała do kilku złotoryjskich chórów 
(chór ZNP przy PDK, później „Baca-
larus” i równocześnie Chór Parafial-
ny). Obydwoje łączyli to z pracą za-
wodową w LO. Pani Teresa specja-
lizuje się w przygotowywaniu war-
tościowych misteriów, czyli monta-
ży słowno-muzycznych o tematyce 
związanej z tradycją Kościoła i jego 
nauką – każdemu z nas dedykuje 
jakieś przesłanie. Kwestie słowne 
wykonawców przeplatane są suge-
stywnie przepięknymi pieśniami, co 
powoduje, że do śpiewu włącza się 
cały kościół.

✎ Alfred Michler
Fot. Małgorzata Leśniewska

Pomnik Ludowego 
Wojska Polskiego 
1968-2018
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☛

polski i do 1947 roku była ulicą 
Wilczą. Obecna nazwa istnieje od 
1947 r. O jaką ulicę chodzi? Kto 
zaproponował jej aktualną na-
zwę? Które z kamienic, utrwalo-
nych na widokówce, jeszcze ist-
nieją? 

✎ Roman Gorzkowski 

Bardzo jesteśmy cieka-
wi, czy naszym czytelnikom 
uda się odgadnąć, w którym 
miejscu i mniej więcej kiedy 
została wykonana fotografia. 
Pozuje grupa tutejszych rze-
mieślników, podczas krótkiej 
przerwy w bardzo odpowie-
dzialnych pracach. Możemy 
tylko podpowiedzieć, że cho-
dzi o ważną renowację jed-
nego ze złotoryjskich zabyt-
ków w pierwszej połowie XX 
wieku. Za przekazanie fo-
tografii bardzo dziękujemy 
Ulrichowi Kablowi, byłemu 
złotoryjaninowi. Przypomi-
namy, że prawidłowe odpo-
wiedzi nagradzamy wydaw-
nictwami TMZZ.

✎ Roman Gorzkowski 

Przedwojenna widokówka, jak 
głosi podpis, pokazuje ulicę Wil-
czą. Wyjeżdżało się nią z miasta 
w kierunku Wilkowa (Wolfsdorf). 
Taką nazwę – Wolfsstraße - no-
siła od średniowiecza (pierwsza 
była nieco inna – Wolfsgasse) aż 
do 1945 r. Zaraz po wojnie prze-
tłumaczono ją dosłownie na język 

Na wszystkich przechodzących 
ul. Kolejową spogląda okazały 
gmach budynku szkolnego na Gó-
rze Zamkowej, którego budowę 
ukończono w 1877 r. Mieścił się 
tutaj najpierw zakład dla sierot 
z internatem, potem gimnazjum, 
a po wojnie szkoła podstawowa 
(nr 2), liceum ogólnokształcące i 
gimnazjum (nr 2). O ich dziejach 
pisaliśmy w "Echu" wielokrotnie. 
Tym razem zamieszczamy XIX-
wieczny projekt budowlany, z któ-
rego wynika, że według pierwot-
nych planów budynek skierowa-
ny miał być swymi skrzydłami (a 
nie fasadą) w kierunku ulicy, na-
zywanej wtedy Am Mühlberg (Pod 
Górą Młyńską).
Jak informują objaśnienia na szki-
cu, od lewej przewidziano plac 
dla gier i wychowania fizycznego 
oraz ogród dla wychowanków, za 
budynkiem podwórze z dwiema 
studniami, potem salkę gimna-
styczną i przestrzeń gospodarczą. 
Po prawej stronie gmachu projek-
towano ogród dla dyrektora i na-
uczycieli.

✎ Roman Gorzkowski

Najnowszy tom "Szkiców 
Legnickich" (XLI:2020), 
wydawanych przez Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk w Legnicy, 
przynosi wiele ciekawych 
informacji o Złotoryi. Witold 
Łaszewski (Chojnów, Prochowice 
i Złotoryja – miasta przy traktach 
do Legnicy) pisze o miejskich 
szlakach komunikacyjnych i 
handlowych, rozplanowaniu 
przestrzennym (np. część 
sacrum i profanum, rozrastanie 
się Starego Miasta), gospodarce i 
efektach badań archeologicznych. 
Wojciech Obrębski (Wspomnienia 
z opozycji antykomunistycznej) 
wraca do czasów "Solidarności", 
stanu wojennego, wyborów w 
1989 r. Paweł Kulig (Urząd Miasta 
Złotoryi i podległe jednostki 
w czasie pandemii) omawia 
sytuację od marca do lipca 2020 r., 
skutki epidemii, funkcjonowanie 
instytucji, np. służby zdrowia, 
kultury i oświaty. Mamy nadzieję, 
że autor ostatniego artykułu 
kontynuować będzie temat nie 
tylko w kolejnych wydaniach 
"Szkiców".

✎ Roman Gorzkowski

dować lepsze jutro, a młodzież na-
sza może uczyć się w spokoju, gdyż 
czuwa nad tym potężna Armia Na-
rodów wchodząca w skład Układu 
Warszawskiego i każda agresja na-
szych granic spotka się z należytą 
odprawą."[...]. Na zakończenie or-
kiestra odegrała Międzynarodówkę.
Na posiedzeniu Prezydium MRN 24 
września 1968 r. nie tylko zmartwio-
no się zastrzeżeniami projektanta, 
który zażądał poprawek w budowa-
nym cokole, ale powołano Komitet 
Organizacyjny (21 przedstawicieli 
władz, organizacji, zakładów pracy) 
"w celu sprawnej organizacji" od-
słonięcia pomnika LWP. Odsłonięto 
go 27 października 1968 r. Uro-
czystość otworzył T. Blachura, od-
słonił monument Bronisław Ostap-
czuk, Przewodniczący Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej. 
Obecne były delegacje ZBoWiD, Ar-
mii Radzieckiej, orkiestra wojskowa 
i kompania honorowa Podoficerskiej 
Szkoły Zawodowej Łączności z Le-
gnicy oraz uczestnicy Wojewódzkie-
go Zlotu Turystycznego z okazji XXV 
Rocznicy LWP. Równocześnie wrę-
czono sztandar tutejszemu ZBoWiD 
a jego przewodniczący przedstawił 
rezolucję, która mówiła o wierności 
kombatantów partii i narodowi pol-
skiemu, piętnowała politykę Repu-
bliki Federalnej Niemiec i "wyrażała 
uznanie dla żołnierzy przebywają-
cych w Czechosłowacji" (!!). Po de-
filadzie wojskowej około czterystu 
uczestników zjadło wojskową gro-
chówkę (wkładka = 100 g kiełbasy, 
chleb) z czarną kawą.
Pod pomnikiem obchodzono corocz-
nie rocznice "wyzwolenia" miasta 
(14 potem 13 lutego), rozpoczęcie 
i zakończenie II wojny światowej 
oraz spotykano się przy innych oka-
zjach. Przez długie lata nie wzbu-
dzał większych emocji. "Gazeta Zło-
toryjska" w lipcu 1991 r. zauważy-
ła krótko: "Patrząc na to arcydzie-
ło plastyka chciałoby się krzyknąć: 
Oj, autorze, autorze!". Dziennikarz 
"Gazety Wrocławskiej" zauważył la-
tem 1999 r., że na betonowej "ram-
pie" pomnika widywano amatorów 
rolek. Ostatnie uroczystości odby-
ły się tutaj w 2016 r. Rok później 
rzecznik starostwa podkreślał bar-
dzo zły stan techniczny pomnika 
(widoczny zresztą gołym okiem), co 
przyczyniło się – jego zdaniem - do 
przeniesienia wszystkich obchodów 
pod Pomnik Niepodległości.
22 lutego 2018 r. Miejska Rada 
w Złotoryi podjęła uchwałę w spra-
wie usunięcia pomnika (11 radnych 
głosowało za, wstrzymało się czte-
rech). W uzasadnieniu przywołano 

ustawę z 1 kwietnia 2016 r., o za-
kazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego: "Po-
mniki nie mogą upamiętniać osób, 
organizacji, wydarzeń lub dat sym-
bolizujących komunizm lub inny 
ustrój totalitarny, ani w inny sposób 
takiego ustroju propagować."
Rozbiórka pomnika rozpoczę-
ła się 9 marca 2018 r. trwała po-
nad dwa tygodnie. Aktu erekcyjne-
go najprawdopodobniej nie odnale-
ziono. Nikt otwarcie nie protesto-
wał, na przykład przykuwając się do 
pomnika, nie było pełnych oburze-
nia pism, choć niektórzy "z senty-
mentu" zachowali skrawki betonu i 
miedzianej blachy. A jednak już w 
marcu 2019 r. Eugeniusz Pożar, rad-
ny Rady Miejskiej skierował do bur-
mistrza miasta oraz rady pismo, w 
którym zaproponował, aby skwero-
wi przylegającemu do Placu Lotni-
ków Polskich (czyli dokładnie tam, 
gdzie znajdował sie pomnik - RG) 
nadać nazwę "Skwer Bohaterskich 
Żołnierzy Wojska Polskiego" lub 
"Skwer Bohaterów Wojska Polskie-
go". W najbliższej zaś przyszłości, 
tj. w 100. rocznicę Bitwy Warszaw-
skiej (15. 08. 2020) postawić tam 
obelisk (podkreślenie RG) z tablicą 
dedykowaną "Bohaterskim Żołnie-
rzom Wojska Polskiego".

✎ Roman Gorzkowski
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od XV- do połowy XX w.”.
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