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Niebawem przyjdą Święta. Możemy spodziewać się 
dziesiątek wiadomości z życzeniami masowo wysy-
łanymi przez bliższych i dalszych znajomych. Zasy-
pią nas mniej lub bardziej humorystycznymi zdję-
ciami z zajączkami, jajkiem i śmigusem-dyngu-
sem. A my nie będziemy im dłużni. Wymienimy 
się słowami, w których przeważać będą słowa: zdro-
wia, szczęścia… No właśnie – szczęścia. Słowo wy-
świechtane, niemal sponiewierane, automatycznie 
powtarzane przy każdej świątecznej okazji. Słowo, 
za którym nie do końca wiemy, co się kryje. Bo tak 
naprawdę, kiedy ostatnio, lub w ogóle, przyznaliśmy 
się do tego, że jesteśmy szczęśliwi? Szczęście nas za-
wstydza. Nawet, gdy mamy ochotę, by je do siebie 
dopuścić i o nim mówić, czujemy lęk lub zażenowa-
nie, że kogoś nim urazimy. Dlatego na wszelki wy-
padek wkładamy maskę zbolałego, udręczonego ży-
ciem człowieka. Wtedy jest szansa, że ktoś się nad 
nami pochyli. Bo ludzie nie lubią zbyt szczęśliwych. 
Budzą podejrzliwość. Może coś z nim nie tak, że ży-
cie go zachwyca? – przychodzi nam na myśl.
Sama się zastanawiam, czy w ogóle, w szczycie ko-
lejnej fali pandemii pisać o szczęściu. Może to nie-
stosowne w obecnych okolicznościach, szczególnie, 
gdy ze świata dochodzą wciąż nowe niepokojące nas 
wieści? Ale, czy naprawdę musimy ciągle pogrążać 
się w smutku, strachu, poczuciu bezradności? 
Nie możemy nieustannie pielęgnować złości i fru-
stracji. To zbyt łatwe i jednocześnie szkodliwe dla 
nas samych.
Nie chcę tu rozwodzić się na temat szczęścia, jego 
definicji i źródeł. Nie tacy jak ja to już robili. Z róż-
nym skutkiem. Chciałabym tylko powiedzieć, że 
szczęście to nie życiowe fajerwerki, to nie wygra-
na w totka, to nie nieoczekiwany spadek po boga-
tym wujku. Szczęście może być ciche i nieśmiałe. 
Takie potoczne, zwykłe. Może jestem minimalistką, 
ale mnie wystarczy zdrowie moje i moich bliskich, 
zgoda i szacunek wzajemny. Szczęście to brak gło-
du i dach nad głową. Szczęście to nie Big Love, tylko 
wzajemne drobne czułości i pewność, że możemy na 
siebie liczyć, gdy przychodzi trudny czas.
Kiedyś, wiele lat temu, kiedy dni mojej rodziny były 
podporządkowane umieraniu ukochanej babci, po-
wiedziałam do mamy: wiesz, jacy my wcześniej byli-
śmy szczęśliwi?
Jest taki moment, kiedy dochodzimy do ściany, kiedy 
życie przypiera nas do muru i wtedy stojąc pod nim, 
mówimy: kiedyś byliśmy szczęśliwi.
A ja życzę Wam, abyście nie musieli mówić: „kie-
dyś”, abyście wyłapywali to szczęście każdego dnia, 
te małe promyki olśnienia pięknem życia, żebyście 
ich nie przegapili. Bo szczęście mija. Dobrze kolek-
cjonować wrażenia, jakie nam daje. Musimy na-
uczyć się uczestniczyć w nich. Bądźmy szczęśliwi. 
Na przekór wszystkiemu. Czego Wam życzę nie tyl-
ko na te Święta.

✎ Iwona Pawłowska

Alicja Szapował – absolwentka Akademii Wychowania Fizycz-
nego we Wrocławiu ze specjalnością fitness. Od trzynastu lat 
nauczycielka wychowania fizycznego. Jej dodatkowym zaję-
ciem są właśnie zajęcia fitness. Od sześciu lat prowadzi zajęcia 
fitness w grupie Aktywni 50+. Poza pracą jest bardzo aktywna, 
lubi zwiedzać, podróżować, chodzić po górach, aktywnie jeździ 
na rowerze, zwłaszcza po nowych trasach single tracków. 
Maciej Sroka – w sporcie był od zawsze. Już jako małe dziec-
ko chodził na halę sportową z rodzicami, piłkarzami piłki ręcz-
nej. Absolwent studiów administracyjnych oraz Akademii Wy-
chowania Fizycznego. Obecnie nauczyciel wychowania fizycz-
nego w Złotoryi i okolicznych miejscowościach. Od 2014 roku 
instruktor i koordynator programu Aktywni 50+. 
Chciałabym z państwem porozmawiać o spo-
rcie, ale nie o osiągach i wynikach, lecz o zwy-
kłej aktywności sportowej bądź rekreacyjnej. 
Taki sport na co dzień. Na początek jednak 
ustalmy, jak się nazywa przedmiot, który na-
uczacie w szkole?
A.S.  Wychowanie fizyczne.
Więc nadal jesteście wuefistami, tak jak w 
moim dzieciństwie?
M.S.  Czasami żartem mówi się o nas „katedra wy-
chowania fizycznego”.
Jak oceniacie aktywność sportową złotory-
jan? Bo ja odnoszę wrażenie, że najpierw 
młodzież uprawia sport w szkole (niejako z 
przymusu), potem długo, długo nic, a potem 
dopiero aktywność w grupie Aktywni 50+. 
A.S.  Ja mam podobne obserwacje. Rzeczywi-
ście jest tak, że małe dzieci i we wczesnym wieku 
szkolnym jeszcze mają tę energię i widać je na boiskach, a po-
tem jest przepaść wśród młodzieży, która przestaje być aktyw-
na sportowo. Może to wynika z buntu dojrzewania? Dzieci teraz 
nauczone są życia w totalnym komforcie, a przecież wysiłek fi-
zyczny powoduje pewien dyskomfort, nie oszukujmy się. Mło-
dych denerwuje to, że się pocą podczas wysiłku, że oddech jest 
przyspieszony. Życie w komforcie jest dla młodzieży najważ-

niejsze, a wyjście ze strefy 
komfortu to dla nich poważ-
ny problem. Dlatego więk-
szość dzieci unika aktywności 
fizycznej.
M.S.  Bardzo ciężko jest po-
zyskać dzieci na przykład do 
klubów sportowych z rodzin, 
w których nikt nie miał nic 
wspólnego ze sportem. Takie 
dzieci nie mają świadomości 
potrzeby ruchu i ogólnie kul-
tury fizycznej. Natomiast w 
domach, gdzie rodzice upra-
wiają jakiś sport lub są ak-
tywni fizycznie, ich dzieci też 
są aktywne i lubią sport. Lecz 
jest ich coraz mniej, niestety.
A.S.  Dzieci w ogóle jest 
mniej niż kiedyś. 
M.S.  Kiedyś klasy z jednego 
rocznika to było pięć, sześć 
oddziałów, a teraz jest ich 
tylko dwa - trzy. I to teraz, 
gdy jest o wiele łatwiejszy 
dostęp do bazy sportowej, 

sprzętu więcej niż kiedyś, a użyt-
kowników mniej.  
Zadam przewrotne pytanie: a 
może ta niechęć do sportu wy-
nika z tego, że wuef jest nud-
ny? Czy na lekcjach uczycie jaz-
dy na rolkach, na rowerze, czy 
przedmiotem zajęć jest pływa-
nie? Jest jeszcze sporo innych 
aktywności sportowych, które 
dzieci uwielbiają, a których nie 
ma na lekcjach. Dlaczego tak 
jest? Narzuca się wam podsta-
wę programową z góry? 
A.S.  Tu jest sporo czynników. 

Przede wszystkim nie mamy po-
trzebnego sprzętu. Gdyby na-
wet dzieci przyniosły ze sobą wła-
sne rolki, to ograniczają nas prze-
pisy bezpieczeństwa. Na lekcjach 
nie jest to możliwe do zrealizowa-
nia. Parę lat temu był podział na 
dwie godziny wuefu obowiązkowe-

go (zgodnie z programem), a dwie 
do wyboru, zgodnie z zaintereso-
waniami dziecka. Żeby realizować 
te zajęcia z wyboru, nauczyciel mu-
siał wykazać swoje uprawnienia do 
realizacji na przykład aktywnej tu-
rystyki pieszej czy jazdy na nar-
tach. Po prostu trzeba było mieć na 
to papiery. 
Ale przecież mnóstwo dzieci na 
pierwszą komunię dostaje w 
prezencie rolki, potem uczą się 
na nich jeździć same, wszystkie 
też same się uczą jazdy na ro-
werze. 
M.S.  My nie możemy propono-
wać rodzicom takich zajęć z dzieć-
mi, przepisy na to nie pozwalają. 
Ale chcę powiedzieć, że na terenie 
Złotoryi jest mnóstwo zajęć sporto-
wych pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych dla młodzieży. Gdy my z Ali-
cją byliśmy dziećmi, nie było takiej 
oferty. Ja po lekcjach przychodzi-
łem na SKS (Szkolny Klub Sporto-
wy) do Tadeusza Szapowała i było 
nas sześćdziesięciu! Dla każdego z 
nas pan Tadeusz znalazł czas, mo-
gliśmy się realizować. 
A.S.  A teraz, pani Agnieszko, SKS 
jest bezpośrednio po lekcjach, a 
my nie możemy zebrać grupy chęt-
nych. Ja mam akurat cheerleader-
ki, taki taniec z pomponami, dziew-
czynki to uwielbiają, jest ich na za-
jęciach sporo. A teraz toczyłam 
batalię, żeby zebrać klasę sporto-
wą na przyszły rok szkolny. Dzisiaj, 
przed chwilą właśnie, dowiedziałam 
się, że jest dwadzieścia dwoje chęt-
nych. Bardzo się z tego cieszę! Te 
dzieci będą miały dziesięć godzin 

wuefu tygodniowo. 
Czyli codziennie wuef i to 
dwie godziny! Super! 
M.S.  Moim zdaniem wszystkie 
dzieci powinny tak mieć, nie tyl-
ko klasy sportowe. Szkoła pod-
stawowa to najlepszy wiek do 
rozwoju motorycznego. Polski 
system edukacji bardzo traci na 
tym, że wuefiści nie uczą wuefu 
w nauczaniu początkowym.
A.S.  W mojej szkole w klasach 
1-3 dzieci mają jedną godzinę 
tygodniowo z wuefistą. Pozo-
stałe godziny wuefu są z innymi 
nauczycielami. A przecież jeże-
li specjalista uczy angielskiego, 
inny specjalista religii, to dla-
czego wuefu uczy ktoś, kto nie 

jest w tej dziedzinie fachowcem? A 
może nawet nie lubi  aktywności fi-
zycznej, a musi to robić? Co wtedy? 
Wiem, że niektóre nauczycielki na 
wuefie robiły próbę teatrzyku czy 
wychodziły z dziećmi na plac zabaw. 
Czego uczy wuefista w klasach 

1 - 3?
M.S.  Podstawowych umiejętno-
ści motorycznych. Biegania, zmia-
ny kierunku biegu, zatrzymywania 
się podczas biegania, przyspiesza-
nia. Uczymy skakać w dal, w górę, 
rzucać piłką na przykład.
Ale przecież dzieci to potrafią 
intuicyjnie.
A.S.  Teraz to się tak zmieniło, że 
trzeba uczyć dzieci biegać! Tak! 
Bo przewracają się o własne nogi! 
Czynność, zdawałoby się, najbar-
dziej naturalna dla człowieka, u na-
szych dzieci zanika. 
A gdzie w naszym mieście dzie-
ci mogą korzystać z zajęć spor-
towych pozalekcyjnych lub po-
zaszkolnych? 
M.S.  Takich klubów i stowarzyszeń 
sportowych dla dzieci i młodzie-
ży jest u nas naprawdę dużo w po-
równaniu z innymi miastami. W tej 
chwili czynnych jest około osiem-
nastu. Choćby akrobatyka czy  za-
jęcia tenisa stołowego, są szkoły 
tańca, zajęcia z zespołowych gier 
sportowych (piłka ręczna, nożna, 
siatkówka). 
To są zajęcia odpłatne?
A.S.  Różnie. Ja na przykład je-
stem prezesem Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „Aureus”  w mo-
jej szkole, w SP 3. Prowadzę go od 
kilku lat. W klubie są trzy sekcje: 
cheerleaderki (prowadzę ja), dru-
gą sekcję prowadzi Jacek Kuczyń-
ski – to zajęcia lekkoatletyczne, i 
jest jeszcze sekcja siatkarska Janu-
sza Bobera. To zajęcia pozalekcyj-
ne dla uczniów naszej szkoły. Nie-
odpłatne. Sekcje funkcjonują bar-
dzo dobrze. 
A jak to jest z odpłatnymi zaję-
ciami? Ile się płaci miesięcznie?
M.S.  To jest sprawa bardzo indywi-
dualna i zależy najbardziej od dys-
cypliny sportu. 
A.S.  Na przykład zajęcia akroba-
tyczne dwa razy w tygodniu po pół-
torej godziny kosztują 50 zł mie-
sięcznie. Wiem, bo chodzi tam 
moje osobiste dziecko. Drugi mój 
syn chodzi na taekwondo trzy razy 
w tygodniu, kosztuje to 80 zł mie-
sięcznie. Obaj synowie są bardzo 
zadowoleni z zajęć. 
Gdy młoda osoba przechodzi 
do szkoły ponadpodstawowej, 
wtedy zaczynają się proble-
my z aktywnością sportową. A 
gdy idą na studia, to w zasadzie 
kończy się etap wuefu. Następ-
nie podejmują pracę zawodową, 
robią karierę, zakładają rodzi-
ny i zaczynają tyć. Około trzy-
dziestki orientują się, że przy-
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☛ dałoby się schudnąć. Zapisują 
się na ćwiczenia. Czy od sportu 
można schudnąć?
A.S.  Ja uważam, że można. Jest 
takie powiedzenie, że aktywność fi-
zyczna zastąpi ci każdą dietę, ale 
żadna dieta nie zastąpi aktywno-
ści fizycznej. W internecie pełno 
jest kalkulatorów zapotrzebowa-
nia kalorycznego. W skrócie to jest 
tak, że aby schudnąć, należy mieć 
ujemny bilans kaloryczny. Inny-
mi słowy zużywać więcej kalorii, niż 
się zjada.  
M.S.  Obserwujemy, że osoby po 
trzydziestce, które przychodzą na 
fitness, aby schudnąć, wielu z nich 
to nasi uczniowie, którzy ciągle sie-

dzieli na ławeczkach w czasie wu-
efu. Kiedyś mieli to za darmo, a te-
raz muszą za to płacić. 
Teraz płynnie przechodzimy do 
ludzi starszych. W Złotoryi zo-
stał wymyślony świetny pro-
gram Aktywni 50+. Panie Mać-
ku, proszę opowiedzieć, jak to 
się zaczęło. 
M.S.  Było to tak: w październiku 
2013 roku dostałem telefon, czy 
byłbym zainteresowany udziałem w 
pewnym projekcie, o którym nic nie 
powiedziano, lecz zaproszono na 
spotkanie. Tam dowiedziałem się, 
że władze miejskie mają pomysł na 
zorganizowanie zajęć sportowych 
dla osób po pięćdziesiątym roku ży-
cia. Program miał nosić nazwę Ak-
tywni 50+. Jak się potem okazało, 
był to strzał w dziesiątkę. I już w 
następnym roku, w lutym, zorgani-
zowano spotkanie dla chętnych do 
udziału w projekcie. Pamiętam jak 
dziś, że było to w sali kinowej ZO-
KiR. Była prawie pełna sala ludzi! 

Tak, pamiętam, też byłam na 
tym spotkaniu.
M.S.  Baliśmy się trochę, nie wie-
dzieliśmy, jaka będzie reakcja zło-
toryjan. Chcę powiedzieć, że w 
tamtym czasie to był jedyny taki 
program w Polsce. Byliśmy pio-
nierami, nikt tego nigdy nie robił. 
Oczywiście, uniwersytety trzeciego 
wieku w różnych miastach oferowa-
ły zajęcia sportowe swoim słucha-
czom, ale u nas jest to na o wiele 
większą skalę. U nas różnego ro-
dzaju zajęcia są codziennie od 
poniedziałku do piątku, w każ-
dym dniu dwa razy dziennie 
w okresie od września do czerw-

ca. A co najważniejsze, wszystko 
całkowicie nieodpłatne. Jestem 
bardzo dumny z tego programu.
To jest ogromna skala!
M.S.  Program zaczął się w 2014 
roku. Na pierwsze zajęcia przy-
szło ponad trzydzieści osób. Nie 
ukrywam, że magnesem dla więk-
szości były wyjazdy na kryty ba-
sen do Chojnowa. Na początku było 
nas dwoje prowadzących: ja i Pau-
lina Ruta (prezes Polskiego Stowa-
rzyszenia Nordic Walking). Po roku 
Paulina odeszła, a dołączyła obec-
na tu Alicja Szapował. Od tego cza-
su do dnia dzisiejszego przepro-
wadziliśmy ponad dwa tysiące go-
dzin zajęć, na których było w su-
mie 35 tysięcy obecności. Samych 
uczestników jest około 500, a sta-
le korzystających (przed pan-
demią) to 200 osób. Początkowo 
kobiet było więcej. Stosunek kobiet 
do mężczyzn wynosił 85 do 15 pro-
cent, jednakże po kilku latach to 
się zmieniło i wynosi 69 do 31 pro-

cent. Panów przyciągnęła rywaliza-
cja, którą na niektórych zajęciach 
jeszcze mamy.
Aktywni 50+ to spory rozrzut 
wiekowy (od 50 lat do nawet 
90) i osoby z różną kondycją fi-
zyczną, z różnymi schorzeniami. 
Nie baliście się tego? 
M.S.  Tak, to dla mnie było naj-
trudniejsze wyzwanie. Dopiero po 
pierwszym spotkaniu uświadomi-
łem sobie, że to przecież są ludzie 
o tak różnym przekroju sprawno-
ści fizycznej. Pierwsze kilka miesię-
cy uczyłem się wszystkiego. Powo-
li wypracowywaliśmy sobie własny 
system pracy. Jego motto brzmia-
ło: masz przyjść na zajęcia, zrobić 

swoje i wyjść zadowolony (zadowo-
lona). 
A.S.  Często, gdy wychodzę na ze-
wnątrz na zajęcia lekcyjne (teraz, 
w czasie pandemii) i widzę osoby z 
kijkami nordic walking, z daleka wi-
dzę, że to nasi Aktywni. Jestem z 
nich bardzo, bardzo dumna! 
Czy zauważył pan znaczącą po-
prawę kondycji uczestników za-
jęć?
M.S.  Wiele osób nauczyło się po-
trzeby ruchu i życia przez sport. 
Sami mówią, że chodzenie po scho-
dach stało się dla nich łatwiejsze, 
lepiej się czują, mniej się męczą. Bo 
nasze zajęcia mają przede wszyst-
kim ułatwić funkcjonowanie w życiu 
codziennym. Mamy specjalną wagę 
na hali, która pokazuje masę mię-
śniową, tkankę tłuszczową i wiele 
innych parametrów badanego. Ak-
tywni często z tego korzystają.
Co takiego robi sport, że ludzie 
po pięćdziesiątce, sześćdzie-

siątce, pozbywają się na przy-
kład zadyszki?
A.S.  To ma związek z tętnem. Im 
bardziej wytrenowany organizm, 
tym tętno spoczynkowe jest niższe. 
Co za tym idzie, krew jest bardziej 
dotleniona i wysiłek nie powoduje 
zmęczenia. 
Może gdyby więcej ludzi między 
trzydziestym a pięćdziesiątym 
rokiem życia uprawiało sport, 
to mielibyśmy zdrowsze społe-
czeństwo?
A.S.  O tak, na pewno! 
M.S.  Trzeba też powiedzieć, że co-
raz więcej widzi się ludzi na rowe-
rach, z kijkami, biegających. Naśla-
dujemy w tym Zachód, i dobrze. 

A.S.  Ja jeszcze chciałabym 
powiedzieć, że gdy idę ulicą 
lub jadę samochodem i widzę 
panią 50+, 60+, 70+, która 
idzie energicznym, spręży-
stym krokiem, to po chwi-
li rozpoznaję ją jako naszą 
uczestniczkę. Naszą Aktyw-
ną! Wtedy pękam z dumy, bo 
jej sposób poruszania się jest 
dla mnie ogromną satysfak-
cją. A jednocześnie, niektóre 
inne jej rówieśniczki chodzą 
powoli, zgarbione, powłóczą 
nogami i to jest smutne. 
A jeszcze trzeba wspo-
mnieć o imprezach towa-
rzyszących w programie 
Aktywni 50+. 
M.S.  Przez pierwsze trzy lata 
były wyłącznie zajęcia spor-
towe. Jednak z czasem ze-
brała się grupka osób, które 
zaproponowały, abyśmy zro-

bili urodziny programu Aktywni 50+ 
w charakterze balu karnawałowe-
go. To chwyciło. Były już takie czte-
ry bale (jeden w roku).
A.S.  Mamy też Wigilię, zakończenia 
sezonu. Maciek zorganizował kulig 
w Szklarskiej Porębie, spływ kaja-
kowy na Bobrze, była wycieczka do 
Pragi. 
M.S.  Już teraz planujemy dużą im-
prezę na 2022 rok, ale teraz nie 
zdradzę, co to będzie. 
A na podsumowanie jeszcze po-
wiem, że mocno zmieniła się defi-
nicja babci i dziadka. Kiedyś bab-
cia siedziała w fotelu i dziergała na 
drutach, a dziadek w papuciach sie-
dział przed telewizorem z gorącą 
herbatą. Natomiast teraz babcia i 
dziadek uprawiają fitness, grają w 
tenisa i mają ciągle nowe pomysły. 
Dziękuję za rozmowę i życzę 
dalszej satysfakcji z pracy. 

✎ Agnieszka Młyńczak

Wszystkim Miłośnikom 
i Sympatykom TMZZ, 
wiernym Czytelnikom  

"Echa Złotoryi" 
najlepsze życzenia 

zdrowych, 
pogodnych Świąt  
Wielkanocnych, 

przepełnionych 
wiarą, nadzieją i 

miłością.
Radosnego, wiosennego 

nastroju, 
serdecznych 
spotkań oraz 

"Wesołego Alleluja"
składa Zarząd TMZZ

27.01.2021 r. na platformie inter-
netowej Zoom miała miejsce premie-
ra spektaklu tanecznego „Ogród ist-
nień – historie tańcem pisane”, przy-
gotowana przez młodzież z Fundacji 
Rozwoju TROOD, która od września 
2019 roku realizowała projekt „Kopal-
nia Złotych Talentów” w ramach Pro-
gramu Równać Szanse Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności.
30.01.2021 r. w ramach Narodo-
wego Programu Szczepień przeciwko 
SARS-CoV-2 miejska przychodnia za-
szczepiła 30 seniorów z grupy 80+.
31.01.2021 r. w Złotoryi zorgani-
zowano 29. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Zebrano 56 
879,96 zł.
2.02.2021 r. Liceum Ogólnokształ-
cące im. Jana Pawła II w Złotoryi zna-
lazło się wśród 500 najlepszych ogól-
niaków w Polsce w rankingu Perspek-
tyw.
4.02.2021 r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Świerzawie odbył 
się VI Powiatowy Konkurs Kolęd i Pa-
storałek w wydaniu online.
8. - 14.02.2021 r. w naszym powie-
cie odnotowano 17 nowych przypad-
ków infekcji wirusem SARS-CoV-2 – 
dokładnie tyle samo, co tydzień wcze-
śniej. 
9.02.2021 r. Urząd Miejski w Złoto-
ryi zakończył zbiórkę zgłoszeń osób, 
które chcą być rachmistrzami pod-
czas tegorocznego Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań.
11.02.2021 r. w Muzeum Złota od-
była się nietypowa akcja „tłusty 
czwartek”.
12.02.2021 r. Urząd Miejski w Zło-
toryi zakończył realizację projektu, w 
ramach którego na terenie Złotoryi 
pojawiło się 11 hotspotów.
14.02.2021 r. Złotoryjski Ośrodek 
Kultury i Rekreacji zaprosił zakocha-
nych na sesję fotograficzną w stylu 
retro.

15.02.2021 r. Szkoła Podstawowa nr 
3 ruszyła z rekrutacją do grup przed-
szkolnych na kolejny rok szkolny.
15.02.2021 r. dzieci z Przedszko-
la Miejskiego nr 2 w Złotoryi uczciły 
święto zakochanych, a 2 dni później 
- Dzień Kota.
21.-22.02.2021 r. Złotoryjski Ośro-
dek Kultury i Rekreacji umożliwił skła-
danie życzeń Babciom i Dziadkom za 
swoim pośrednictwem. 
22.02.2021 r. dwa złote meda-
le przywiózł Piotr Łoziński, zawodnik 
ZTT Złotoryja, z Halowych Mistrzostw 
Dolnego Śląska Skrzatów w Szczaw-
nie-Zdroju.
1.03.2021 r. w Złotoryjskim Ośrod-
ku Kultury i Rekreacji, w ramach Na-
rodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, 
zorganizowano wystawę i odbył się 
pokaz filmu biograficznego o Adamie 
Lazarowiczu ps. Klamra.
5.03.2021 r. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Złotoryi zorganizowała dla 
uczniów klas pierwszych i drugich 
szkół podstawowych powiatowy kon-
kurs plastyczny na wielkanocną pi-
sankę.
5. - 7.03.2021 r. w hali „Tęcza” od-
był się Halowy Wojewódzki Turniej 
Klasyfikacyjny Skrzatów (do 12 lat) o 
Puchar Burmistrza Złotoryi.
10.03.2021 r. ruszyła rekrutacja do 
miejskich placówek oświatowych.
12.03.2021 r. Maja Siwik, ósmokla-
sistka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Złotoryi, zdobyła najwyższą nagrodę 
w 23. Międzynarodowym Konkursie 
Plastycznym „Ludzie ludziom zgoto-
wali ten los” im. Augusta Kowalczyka.
19.03.2021 r. w związku z zaostrze-
niem rygorów sanitarno-epidemiolo-
gicznych, został odwołany IV Świą-
teczny Jarmark Wielkanocny, który 
miał się odbyć w najbliższy weekend 
w naszym mieście.

✎ Opracował Jarosław Jańta
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Nie pamiętam, kiedy ostatni raz by-
łam tak rozczarowana wszystkim. 
Dziś, nieważne gdzie spojrzę, wi-
dzę: "covid - liczba zakażonych”. 
Mam dość czytania o zarazie, która 
pochłania nasze życie!
Chciałabym, aby moją pierwszą 
myślą po wyjściu z domu było: “Czy 
ładnie wyglądam?” a nie  „Czy mam 
na sobie maseczkę?” Szczerze mó-
wiąc, tęsknię za tym.
Już nie mogę spojrzeć na drugą 
osobę tak samo. Za każdym razem, 
gdy wychodzę do ludzi, widzę tyl-
ko kawałek materiału. Nie mogę 
dostrzec wyrazów twarzy i gryma-
sów. Niektórzy mówią, że komuni-
kacja niewerbalna jest ważniejsza 
niż werbalna. Powoli zaczynam to 
rozumieć. O wiele 
trudniej jest zro-
zumieć człowieka, 
nie widząc połowy 
jego twarzy. Przy-
znam, że sama 
mam problem z 
tym, kiedy ktoś 
używa sarkazmu, 
gdy ma jeszcze 
założoną masecz-
kę, nie mam po-
jęcia, czy żartuje, 
czy nie. Są słowa, 
które utkwiły mi 
w głowie: “Chcesz 
ukryć twarz - 
wyjdź nago.”. Do-
piero teraz do-
kładnie rozumiem 
te słowa. Pierwsze, co dostrzega-
my u ludzi, to wyraz twarzy. Nie 
ukryjemy naszych emocji. Jak je-
steśmy szczęśliwi, uśmiechamy się, 
smutni – płaczemy, a zdenerwowa-
ni - marszczymy brwi. Można z nas 
czytać jak z otwartej księgi, jednak 
teraz wszystko staje się skompliko-
wane. Nie umiem dostrzec emocji, 
nie zarażam innych uśmiechem, nie 
płaczę z empatii. Wszystko to spra-
wia, że popadam w depresje i duszę 
emocje w sobie.
Ostatnio ciągle się boję. Boję się, 
że pewnego dnia ucierpią moi bli-
scy. Dziadków nigdy nie miałam, 
lecz babcia jest dla mnie jak skarb. 
Nie mogę jej stracić! Ciągle myślę o 
tym, co by było, gdyby przeze mnie 
nagle zachorowała. Oddalam się od 
niej, sądząc, że to najlepsze wyj-
ście. 
Z drugiej strony szkoda mi mojego 
młodszego brata. Moje dzieciństwo 
było wspaniałe. Do tej pory pamię-
tam, jak walczyłam z przyjaciółmi 

patykami, udając, że to prawdziwe 
miecze. Jednak on wszystkie swo-
je chwile spędza przed kompute-
rem. Uważa, że nie musi wychodzić 
na dwór, spotykać się ze znajomy-
mi, bo przecież może to wszystko 
robić w wirtualnym świecie. Nigdy 
nie zazna satysfakcji ze znalezie-
nia małej żabki w lesie oraz wygra-
nia prostej zabawy z przyjaciółmi, 
takiej jak ciuciubabka czy chowany. 
Teraz może to wszystko zrobić w in-
ternecie. Nie ma już mieczy z paty-
ków, tym bardziej proc na  kamie-
nie. Nie jestem pewna, kiedy ostat-
ni raz widziałam u niego chociażby 
siniaka na nodze od grania w piłkę 
lub małego zadrapania od chodze-
nia po krzakach. Za to widzę, jak 
mój młodszy braciszek denerwuje 
się na znajomych w internecie lub 
krzyczy z wściekłością, że przegrał. 

Dzielą nas tylko 4 lata, a tak wiele.
Z całego tego pandemicznego cyr-
ku najbardziej jednak irytuje mnie 
to, że nie mogę spełniać swoich ma-
rzeń. Nigdy nie byłam w Disneylan-
dzie, nigdy nie pojechałam na wy-
mianę do Hiszpanii, nigdy nie by-
łam na wyczekiwanym koncercie, 
który miał odbyć się rok temu, ni-
gdy nie poleciałam na wspólne wa-
kacje do Afryki z babcią, nigdy nie 
odwiedziłam przyjaciela w innym 
mieście, nigdy nie uczestniczyłam 
w konwencie ze znajomymi oraz ni-
gdy nie przejechałam się kolejką w 
Energylandii.
Wszystkie te niespełnione fantazje 
oraz buzujące emocje nadal siedzą 
mi w głowie i nie mogę o nich zapo-
mnieć… Czy to wszystko się kiedyś 
skończy? Czy ktoś jeszcze ma na-
dzieję na normalne życie?

✎ Hanna Lipińska 
LO Złotoryja 

Mija rok, odkąd życie wielu ludzi 
uległo diametralnej zmianie. Nie 
chodzi o kwestię brutalnego za-
mrożenia gospodarki, o bezsilność 
przedsiębiorców czy o zamknię-
te szkoły i odebranie uczniom oraz 
studentom nauki w trybie, któ-
ry jest im najbardziej sprzyjają-
cy, znany i korzystny dla dalsze-
go rozwoju. W swoim tekście, po 
raz pierwszy, zamierzam skupić się 
na… pozytywnym skutku pande-
mii, jakkolwiek szalenie brzmi to 
na samym początku tego artykułu. 
Bazując na własnych obserwacjach 
otoczenia oraz ludzi zauważam, że 
na przestrzeni ostatnich dwunastu 
miesięcy, gdy społeczeństwu ode-
brano niemalże wolność wyboru co 
do dysponowania wolnym czasem 
i niejako przymuszono do pewne-
go sposobu postępowania, nagle 
większości z nas, oprócz obecności 
drugiego człowieka, zaczęło bra-
kować powietrza. I nie mam tu na 
myśli maseczek, które nieustannie 
przysłaniają nasze twarze. Osobi-
ście należę do osób dość aktyw-
nych, społecznych i takich, które 
roznosi energia. 
Uwielbiam, zwłaszcza wiosną oraz 
latem, wyjść z domu rano i wró-
cić jak już zachodzi słońce. Ko-
cham przebywać na świeżym po-
wietrzu, wyprawy w góry, jazdy ro-
werem, bieganie po okolicznych łą-
kach, polach oraz lasach, a także 

spotkania z przyjaciółmi 
na łonie natury, wypa-
dy do ulubionych lokali i 
przebywanie w towarzy-
stwie większym niż pięć 
osób na jedno gospodar-
stwo domowe. Odkąd pa-
miętam, wszędzie mnie 
pełno. 
Pomimo, iż pracuję jak 
większość, po pracy nie 
przełączam się raczej na 
tryb kanapowca, lecz - 
jeśli tylko mogę - ucie-
kam z domu cieszyć się 
słońcem, lasem, trawą, 
górami oraz… ludźmi. 
Zanim pandemia dała się 
nam wszystkim we znaki, 
musicie mi Państwo wie-
rzyć na słowo, że okoli-
ca, w której mieszkam, 
świeciła raczej pustkami. 
Na ulubionej trasie rowe-
rowej mogłam rozpędzo-
na zjechać z góry i wie-
działam, że o poranku w 
sobotę lub późnym popo-
łudniem w tygodniu ra-
czej nie spotkam tam ży-
wej duszy. Gdy potrze-
bowałam uciec od lu-

dzi, gdyż i takowe potrzeby mie-
wam (na szczęście sporadycznie, 
ale mimo wszystko), uciekałam do 
lasu lub w pobliskie góry, na szlaki 
rzadko uczęszczane przez innych, 
mijając na drodze zaledwie garst-
kę osób, które z powodzeniem mo-
głam zliczyć na palcach jednej ręki. 
Jestem także ogromnym zwolenni-
kiem pikników na świeżym powie-
trzu i gdy czasami rozkładałam się 
ze swoim koszem na koronie na-
szego złotoryjskiego zalewu, spa-
cerujący przyglądali się temu z za-
skoczeniem lub może nawet ze 
zdziwieniem, siląc się jednak na 
uśmiechy i przyjemne komentarze 
o treści: „Ależ na tym Pani kocyku 
smakowicie i uroczo”. 
Gdy miałam ochotę wyruszyć z 
przyjaciółką i z termosem gorącej 
kawy na poranny wschód słońca na 
Łysą Górę i podziwiać, jak słońce 
budzi się rano, znajomi lub człon-
kowie rodziny pukali się w głowę, 
że w sobotę wstaję o trzeciej aby 
oglądać „jakiś wschód”, zamiast 
pospać jak człowiek. Czasami, z tą 
samą przyjaciółką, jechałyśmy nad 
wodę pooglądać czaple i zjeść ko-
lację o zachodzie słońca, lub pędzi-
łyśmy z matami na pobliską pola-
nę rozkoszując się okolicznościa-
mi przyrody i oddając się wieczor-
nej praktyce jogi. Wtedy spotyka-
łyśmy się z różną reakcją otocze-

nia, zwłaszcza wśród niektórych 
rówieśników, wśród których od za-
wsze dominuje tryb kwarantanny, 
a ich miny przeważnie sugerowa-
ły: „Jakbyście nie miały nic innego 
do roboty”. 
Nie brałyśmy do siebie prześmiew-
czych spojrzeń i tekstów peł-
nych sarkazmu, które cechowało 
wszystko, oprócz próby zrozumie-
nia. Nie wspomnę o popołudnio-
wych joggingach tuż po pracy czy 
przejażdżkach rowerowych. Wielo-
krotnie słyszałam: „Że też tobie się 
chce!”. Do czego zmierzam? Otóż 
do tego, że obecnie te same tra-
sy, te same ścieżki, które wcze-
śniej były niemalże puste, obecnie 
są pełne ludzi. 
Te same osoby, które kiedyś su-

gerowały, że jestem „lekko nawie-
dzona” z tą swoją medytacją na 
powietrzu, teraz robią dokładnie to 
samo. Spotykam ich siedzących z 
przymkniętymi powiekami, nie ro-
biących zupełnie nic, jedynie po-
zwalających, aby słońce muskało 
ich twarze. 
Spotykam całe rodziny z dziećmi 
na ścieżkach rowerowych, na któ-
rych wcześniej mijałam pojedyn-
cze jednostki. Na szczytach pobli-
skich wzniesień i gór nie ma miej-
sca, aby w ciszy i spokoju posłu-
chać szumu wiatru, tak dużo ludzi 
obecnie korzysta z tego, aby spę-
dzić czas poza domem. Ostatnio 
jeden ze znajomych powiedział mi, 
że pomimo, iż tęskni za czasami, 
gdy większość z nas spotykała się 
w weekend w ulubionych pubach 
czy w kinie na sobotnich seansach 
to… obecnie w lesie, poza miastem 

również czuje się jak w ulubionej 
miejscówce, do której miał w zwy-
czaju chadzać gdy jeszcze „było 
normalnie”. 
Ludzie, zmęczeni koniecznością 
noszenia masek, które już od dłuż-
szego czasu odcinają swobodny 
przepływ powietrza, doceniają to, 
że na terenach zielonych i para-
doksalnie dalekich od ludzi mogą 
wreszcie odetchnąć pełną piersią i 
uśmiechać się do siebie prosto w 
serca. 
Na trasie, gdzie biegam gdy nie 
miewam kontuzji, spotykam wię-
cej biegaczy niż w ciągu ostat-
nich kilku lat. Widzę życie, które 
wcześniej przysłaniały komputery, 
smartfony i cztery ściany. Ludziom, 
zwłaszcza młodym, nie chciało się 
wychodzić z domów, dopóki ich w 
nich nie zamknięto i nie odebrano 
swobody. Gdy patrzę na te wszyst-
kie uśmiechnięte - pomimo czasów 
w jakich przyszło nam żyć - twa-
rze, i na tych wszystkich ludzi, któ-
rzy zaczęli doceniać to, jak ogrom-
ną nagrodą jest dla nas możliwość 
przebywania na łonie natury i jak 
zbawienny wpływ ma to na nasz 
organizm, przepełnia mnie eufo-
ria. Nigdy nie chciałam tracić dni 
na bezsensowne leżenie na kana-
pie przed telewizorem. Nie chcia-
łam miewać poczucia, że coś mnie 
w życiu omija. 
Odkąd pamiętam, robię wszystko, 
aby kolekcjonować jak najwięcej 
chwil, nie ograniczając się jedynie 
do czterech ścian własnego miesz-
kania czy jednej, bliskiej mi osoby. 
Uwielbiam doświadczać, odczu-
wać, chwytać życie pełnymi gar-
ściami i jak najczęściej spędzać 
czas z ludźmi. Uważam, że ba-
lans między naturą a życiem spo-
łecznym pozwala utrzymać naszą 
psychikę na korzystnym poziomie. 
Nie zmarnujmy okazji poprawie-
nia stanu swojego samopoczucia w 
dobie, w jakiej przyszło nam żyć. 
Być może wyjdzie nam to wszyst-
kim jedynie na dobre. 
Doceniajmy walory przyrody i 
tego, co oferuje nam otoczenie, 
które mamy na wyciągnięcie dło-
ni. Łapmy jak najwięcej słońca, 
wsłuchujmy się w wiatr by uspo-
koić myśli, łapmy chwile, których 
być może już nigdy nie uda nam 
się przeżyć ponownie. Doceniajmy 
to, co mamy, a przede wszystkim 
drugiego człowieka obok bo... jest 
później niż nam się wszystkim wy-
daje.

✎ Joanna Siembida

Jak pandemia 
wpłynęła na 
styl życia?

Cały ten cyrk
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Na mojej prywatnej półce 
z książkami trzymam wy-
łącznie książki przeze mnie 
napisane. Od tej reguły 
jest jeden wyjątek - zbiór 
wierszy Joli Zarębskiej „Na 
białą godzinę”. Zapraszam 
do przeczytania rozmowy z 
tą niezwykłą osobą. 
Broniewski w wierszu „Poe-
zja” pisał: „Ty masz wer-
bel nam zagrać do marszu”. 
Uważasz, że dziś taka fraza 
jest nadal aktualna? 
Tak. Ten wiersz zaczyna się słowa-
mi „Ty przychodzisz jak noc majo-
wa”, a dalej jest: „To za mało, za 
mało, za mało”… Broniewski był 
bardzo zaangażowany w kwestie 
polityczne. Gdy nadchodzą czasy, 
że nie sposób się odciąć i stanąć 
obok, poeta musi. Funkcjonuje w 
społeczeństwie, jak każdy czło-
wiek. Natchnienie, czyli inspi-
racja do twórczości, przychodzi 
albo z zewnątrz albo z wnętrza. 
Kiedy jest dobrze, kiedy jest spo-
kój i wszystko nam sprzyja, (ni-
gdy nie jest całkiem łatwo, bo 
przecież choroby, ubóstwo, roz-
stania, nieszczęśliwa miłość, w 
końcu śmierć, są ponadczasowe 
i egalitarne). Poeta to wszystko 
wychwytuje, bo jak miałby nie 
wychwytywać i nie dostrzegać, a 

tu w oczach. Siedział obok mnie 
obcy chłopczyk i nie mógł się na-
dziwić, jak to możliwe, że na are-
nie trwa jakże zabawny występ 
klaunów, a pani obok płacze. Jak 
to możliwe? Nie miał jednak od-
wagi, by mnie o to zapytać. Jak 
widać, wrażliwość bywa też po-
wodem do stygmatyzowania. 
Zdarza mi się słyszeć pod swo-
im adresem uwagi, że powinnam 
inaczej reagować na niektóre sy-
tuacje z powodu właśnie wrażli-
wości. Jednakże chciałam wyraź-
nie powiedzieć, że wrażliwość nie 
powoduje, że jesteśmy naiwni 
i głupi. Wręcz przeciwnie, może 
powoduje, że jesteśmy tkliwsi, 
czulsi na zdarzenia, które stano-
wią trudne doświadczenia czło-
wieka, a wcale nas to nie wyklu-
cza z grona ludzi rozumnych. 
Chciałbym zapytać Cię o dzie-
ciństwo. Kim była mała Jola 
i o czym marzyła? Czy Twoje 
marzenia się spełniły?
Wychowywałam się w towarzy-
stwie dwóch starszych braci i z 
nich czerpałam wzorce. A obu 
ciągnęło do sztuki. Od najmłod-
szych lat uwielbiałam muzykę. 
Moi rodzice bardzo pięknie śpie-
wali. Odbywały się biesiady, nie-
koniecznie z alkoholem. Ludzie 
po wojnie mieli potrzebę integra-
cji, bycia ze sobą i właśnie biesia-
dowania. Wszystko to najtańszy-
mi środkami, bo żyło się skrom-
nie. Goście siadali za stołem i 
śpiewali. Słyszałam, że śpiewa-
ją na głosy i nie wiedziałam jak 
to się dzieje. Wychwytywałam 
ten urok. Ojciec lubił mnie poka-
zywać, jak występuję i śpiewam. 
Najczęściej chyba marzyłam o 
tym, żeby zostać muzykiem, nie-
stety zaniedbałam wykształce-
nie muzyczne i zostało mi tylko 
śpiewanie. Śpiewałam, gdzie tyl-
ko było można. Dziś komuś może 
się wydawać śmieszne, że my, 
zdolna muzycznie młodzież ze 
Złotoryi, braliśmy udział w kon-
kursie piosenki radzieckiej, ale 
nie było innego. Swoją drogą ro-
syjskie pieśni są piękne. Więk-
szość moich marzeń wiązała się 
ze śpiewaniem. Wyrosłam jed-
nak w domu pozytywistów. Obo-
je moi rodzice byli nauczycielami 
i wyniosłam z domu przekonanie, 
że najpierw trzeba zdobyć kon-
kretny zawód, rzetelne wykształ-
cenie, co w zupełności nie prze-

zaangażowanie polityczne, to już 
jest sprawa nie tylko obowiązku. 
Co by było, gdyby na przykład 
Ewa Lipska nie była zaangażo-
wana politycznie (jak cała Nowa 
Fala, zresztą), albo Czesław Mi-
łosz zamknął się na sprawy spo-
łeczno-polityczne – nie mieliby-
śmy tego słynnego sonetu „Któ-
ry skrzywdziłeś człowieka proste-
go, śmiechem nad krzywdą jego 
wybuchając”… albo gdyby milczał 
Herbert – nie mielibyśmy dziś 
słynnego Pana Cogito, czy nawią-
zując do Broniewskiego: poezja 
według mnie musi być zaanga-
żowana. Jeśli nie jest, to znaczy, 
że poeta zamknął się w kokonie 
i zmaga się z własnym ego, albo 
jest nieczuły. Jeśli dziś niemal co-
dziennie słyszę o kweście na ra-
towanie życia chorego dziecka, 
śmierci coraz mi bliższych ludzi, 
to jak ma mnie to nie poruszyć? 
Pominęłam cały poetycki doku-
ment czasu wojny! 
Czy w dobie internetu po-
ezja się broni, czy też została 
przykryta innymi sprawami?
Moi czytelnicy wiedzą, że funk-
cjonuję w sieci. Na Portalu Pisar-
skim spotykam bardzo młodych 
poetów, adeptów sztuki poetyc-
kiej, oni się wypowiadają na bar-
dzo ważne tematy. Dzięki inter-
netowi odkrywam ich mnóstwo i 

szkadzałoby w śpiewaniu. Stąd 
decyzja o polonistyce. I nie żału-
ję. Uwielbiałam uczyć. Po latach 
pojawiło się marzenie o reżyse-
rii teatralnej, i też je zrealizowa-
łam. Bo do teatru też nas wszyst-
kich w domu urokliwie ciągnęło. 
A że nie zostałam piosenkarką? 
No cóż, może to lepiej dla świata.   
Przez lata byłaś nauczycielką. 
Uważasz, że można młodych 
ludzi „nauczyć poezji”?
Tak. Potrafię to udowodnić. Kie-
dy po latach prezentuję na swo-
im fb poezję śpiewaną, odzywa-
ją się moje absolwentki: „Pani 
profesor, jak myśmy to kochały”! 
Odpowiadając na pytanie – moż-
na. Lekcje z poezji muszą być 
lekcjami artystycznymi. Włącza-
łam do lekcji prezentacje, recy-
tacje, muzykę, tak żeby ci mło-
dzi ludzie się zasłuchali, żeby so-
bie pomyśleli - „Jakie to piękne i 
mądre”!. Niestety, nie zawsze się 
to udawało, bo zdarzały się klasy, 
w które jak w beton nic nie wsią-
kało. 😊
Być czy mieć? 
To jest straszne pytanie. Dylemat 
ten został wypracowany w okre-
sie PRL-u, kiedy zwłaszcza inte-
ligencja cierpiała ubóstwo i czło-
wiek musiał wybierać. Notabene 
niewiele się zmieniło. Pamiętam 
z ostatnich wydarzeń to niezwy-
kle fatalne i niezwykle bolesne 
stwierdzenie „Niech jadą”. I wyje-
chali. Być może dlatego, żeby się 
nie zastanawiać: być, czy mieć? 
I dziś, kiedy przyszła pandemia, 
która weryfikuje system bezlito-
śnie, nie mamy lekarzy. Niemniej 
ważniejsze dla mnie jest być, bo 
gdy będzie się świnią, to nie po-
mogą diamenty. Ale żeby się re-
alizować (ja na przykład uwiel-
biam podróżować, zwiedzać), jak 
to zrobić bez pieniędzy? Nieste-
ty, nie da się. Reasumując, pie-
niądze są potrzebne, nawet bar-
dzo potrzebne. Wie o tym ten, 
kto zmagał się z ciężką chorobą 
w rodzinie. Kto nie ma pieniędzy, 
skazany jest na kwestowanie, na 
pomoc społeczną. Niemniej naj-
pierw trzeba być. Wciąż cytuję w 
takich chwilach Bartoszewskie-
go: „Warto być przyzwoitym”, 
czyli być. 
Warto wierzyć poetom?
Liryka to mowa uczuć. Kiedy chcę 
czemuś dać wyraz, najczęściej 

wiem, że gdyby nie sieć, ci lu-
dzie ani by nie zaistnieli, ani ja 
nie wiedziałabym, że oni są. 
Nie wiedziałabym na przykład, 
że w środowisku wrocławskim 
działa Rafał Różewicz, znako-
mity poeta, przy okazji anima-
tor kultury w swoim środowi-
sku. Nie słyszałabym o wielu 
wspaniałych poetach, których 
poznałam w sieci, a następnie 
na żywo. Jednym zdaniem, sieć 
sprzyja poezji. 
Poeci w powszechnym 
mniemaniu to ludzie bardzo 
wrażliwi, czy to prawda?
Przyznam szczerze, że nie 
znam wśród tych poetów, któ-
rych poznałam, ludzi niewrażli-
wych. Każdy z nich ma tę wraż-
liwość na innym poziomie, ale 
mają wszyscy. Nawet ten, któ-
ry zachowuje kamienną twarz 
i wydaje się bardzo chłodny, 
okazuje się bardzo wrażliwy i to 
wyłania się z jego wierszy. Wy-
daje mi się, że właśnie wrażli-
wość czyni człowieka twórcą. 
Przypomnij sobie tę nowelkę o 

Janku Muzykancie. To było dziec-
ko bez wykształcenia, które wy-
rastało w środowisku ubogim a 
wręcz prymitywnym, ale istnia-
ła w nim potrzeba tworzenia, bo 
on słyszał. To słyszenie jest wła-
śnie świadectwem wrażliwości. 
Bo możemy usłyszeć coś i zlek-
ceważyć. Powołam się na banal-
ny szum wiatru. Możemy go nie 
słyszeć lub powiedzieć: „wieje, 
bo wieje”, a ktoś inny powie, że 
ten szum kojarzy mu się z jękiem 
osoby krzywdzonej, albo przy-
pomni mu morze, nad którym 
już dawno nie był, lub sytuację 
z przeszłości i symbolicznie sko-
jarzy z bólem, cierpieniem, zna-
kiem, wołaniem.
A czy ta większa wrażliwość 
nie przeszkadza Ci w życiu 
codziennym?
Przeciwnie, pomaga. Pomaga być 
człowiekiem, być dobrym, umieć 
współczuć. (Do tej pory nie mam 
pojęcia, jak to jest, że ludzie się 
śmieją z gagów, kiedy się ktoś 
przewrócił, bo ja w takiej sytu-
acji czuję współczucie). Opowiem 
o pewnej sytuacji. Rzecz mia-
ła miejsce dawno, dawno temu, 
gdy byłam z dziećmi w cyrku. Zo-
baczyłam tam występ klaunów. 
Był tak piękny i tak wzruszający, 
że oglądałam ze łzami zachwy-

ciemną nocą, bo wtedy mam na-
tchnienie, jest cisza, jestem tyl-
ko ja, moje myśli, moje wnętrze, 
wtedy się piszą wiersze i to jest 
spowiedź. Jest to pewien rodzaj 
konfesji, bardzo osobista, bardzo 
często intymna część mnie. Prze-
cież gdy się spotykamy, choćby 
jak my dziś, to ja ci nie powiem, 
jak boli, co przeraża, co uskrzy-
dla… mimo, że darzymy się za-
ufaniem. Uważam, że trzeba wie-
rzyć poetom i należy wierzyć po-
etom. W poezji jest najmniej fik-
cji. W epice, w dramacie jest po-
żądana, uszykowana na poczyt-
ność, na to, żeby historia, któ-
rą opowiadasz, była interesują-
ca. Natomiast w poezji jest wy-
wleczone z człowieka jego wnę-
trze i tam naprawdę nie ma fikcji.
Wracając do tytułowego py-
tania. Trudno jest dziś być 
poetą?
Nie. Wciąż pracuję z jakąś gru-
pą teatralną i ta moja wrażliwość 
jednak się przebija. Przyznam, 
że przy różnych okazjach prze-
mycam swoje teksty. Natomiast 
w dzisiejszych czasach, żeby się 
przebić, zyskać nazwisko – to 
graniczy z cudem. Kiedyś w ta-
kiej „betonowej klasie” chciałam 
zacytować myśl z mojego wier-
sza, sięgnęłam po mój pierwszy 
tom „Śpiewam i milczę”, co jeden 
z uczniów skomentował: „Dziś 
każdy może wydać książkę”. Od-
powiedziałam mu: „To wydaj”. Bo 
to wcale nie jest łatwe. Na Porta-
lu Pisarskim, na którym od wie-
lu lat funkcjonuję, poznałam lu-
dzi, którzy dzisiaj piszą i wyda-
ją. Owszem, ale to nadal nie są 
znani poeci, to nie są popularni 
pisarze, poczytni w tym sensie, 
że wchodzę do księgarni, rzucam 
nazwisko i ono jest. Tworzymy 
coś w rodzaju drugiego obiegu: 
sprzedajemy książki znajomym, 
przyjaciołom, rodzinie… Jestem 
poetką dla moich bliskich, przy-
jaciół, tylko niektórzy znają moją 
twórczość, na szczęście ci, na 
których mi zależy, wiedzą, czyta-
ją i doceniają. I dobrze mi tak. 
Trzeba mierzyć zamiary na siły i 
możliwości. Przy niewygórowa-
nych oczekiwaniach nie doznaje-
my rozczarowań i goryczy. 

✎ Rozmawiał 
Andrzej Wojciechowski

Czy łatwo 
dziś być 
poetą?

8 9Marzec 2021

ARTYŚCI ARTYŚCI



Agnieszka Młyńczak rozmawia 
z Andrzejem Wojciechowskim 
o jego najnowszej książce pt. 
„Mimo wszystko”.
Andrzeju, o czym jest twoja 
najnowsza książka?
Jest to książka o miłości, która – 
w moim wyobrażeniu – opowiada, 
jak daleko może posunąć się ro-
zumienie miłości. Na jak wiele po-
święceń człowiek jest gotowy, je-
śli taką miłość na swojej drodze 
spotka. Jest to również opowieść 
o miłości na przekór wszystkiemu, 
mimo wszystko. Stąd tytuł: „Mimo 
wszystko”.
Książka osadzona jest całko-
wicie we współczesnym świe-
cie, nawet są bardzo dokładne 
ramy czasowe: kwiecień 2017 
– kwiecień 2019, czyli dwa 
lata. Jest tu internet, telefo-
ny komórkowe, smartfony, Go-
ogle, bohaterowie korzystają z 
tych wszystkich urządzeń i dla-
tego to jest bliskie nam, czytel-
nikom. 
Sam nie wiem, dlaczego tak długo 
w każdej kolejnej książce wzbra-
niałem się przed tym, żeby osadzić 
akcję we współczesności. 
Powiedzmy kilka słów o głów-
nych bohaterach. Jak sam po-
wiedziałeś, dzieli ich wszystko. 
On jest żydem z Izraela, z orto-
doksyjnej rodziny, ona muzuł-
manką z Egiptu, też z ortodok-
sów. Dlaczego taka para?
Wynika to w dużej mierze z moich 
zainteresowań. Interesuję się Bli-
skim Wschodem i chasydyzmem. 
Zastrzegam, że nie z powodów re-
ligijnych, lecz hobbystycznych. Za-
wsze mnie intrygowało, jak może 
wyglądać spotkanie ludzi z dwóch 
różnych światów. I to doskonale 

widać w Izraelu, gdzie obok siebie 
żyją różne nacje i muszą ze sobą 
współżyć. To na co dzień bardzo 
źle wychodzi, bo szybciej do sie-
bie strzelają niż się kochają. Zasta-
nowiło mnie, czy między tak zwa-
śnionymi stronami, między różny-
mi ludźmi, mogło powstać jakieś 
uczucie. 
Twoi bohaterowie mieszkają w 
Genewie. Dlaczego właśnie to 
miasto wybrałeś?
Moim pierwszym wyborem był Ber-
lin, ale stwarzało to pewne ograni-
czenia wynikające z przebiegu ak-
cji. Zdecydowałem się na inne pań-
stwo, które nie należy do Unii Euro-
pejskiej. Nie miałem odwagi umiej-
scowić jej na przykład w Amery-
ce, gdzie są zupełnie inne realia niż 
w Europie. Gdyby moja bohaterka 
Asma musiała się poddać operacji, 
to w USA nikt by tego nie zrobił za 
darmo, prawda? Genewa pasowa-
ła mi również dlatego, że Szwaj-
caria jest takim wielokulturowym 
krajem. 
W jaki sposób wybierasz imio-
na dla swoich bohaterów?
Och… odzierasz mnie z intymno-
ści! Po prostu korzystam z inter-
netowego generatora imion i na-
zwisk. W powieściach jest pewien 
problem. Otóż, jeśli się nagroma-
dzi zbyt wiele nazwisk i postaci, to 
czytelnik zaczyna się w nich gubić. 
Miałem takie sygnały przy okazji 
„Opowieści złotoryjskiej”. Przede 
wszystkim, imiona bohaterów mu-
szą się bardzo od siebie różnić, a 
przy tym mają dać do zrozumienia, 
z jakiego kręgu kulturowego po-
chodzą. Na przykład każdy polski 
czytelnik wie, że Ahmed to najczę-
ściej muzułmanin, a Sara czy Sa-
muel to imiona żydowskie.  

Twoją książkę odebrałam jak 
współczesną baśń, bowiem wi-
dać tu jej klasyczny schemat. 
Oto rycerz bez skazy ratuje 
dziewicę z paszczy straszliwe-
go smoka. Rycerzem jest Sa-
muel (rzeczywiście bez skazy), 
dziewica to Asma (rzeczywiście 
dziewica), a smokiem okazu-
je się straszny nowotwór, któ-
ry ją dręczy. 
Tak o tym nie myślałem, przyzna-
ję się. 
I tenże rycerz bez skazy po-
konuje kolejne stopnie trud-
ności. Solidnie i dokładnie po-
kazałeś, na czym one polega-
ły. Na przykład pokonywanie 
przez Samuela biurokratycz-
nych barier. Poza tym on wal-
czy i ma miecz, a tym mieczem 
jest jego nieprzeciętny umysł. 
Cały czas, bez przerwy, planuje 
i układa strategie walki z kolej-
nymi wrogami. No i wyrusza na 
wyprawę po ratunek dla swojej 
ukochanej. Największym stop-
niem trudności było pokonanie 
granicy. 
Nam się wydaje, że Samuel jest 
bez skazy, ale trzeba pamiętać, 
że i on, i jego ukochana wyrwali 
się z konwenansów swoich religii. 
Nie jest wykluczone, że taka oso-
ba czuje wyrzuty sumienia i w jej 
mniemaniu jest gorsza od swoich 
współwyznawców. 
Oni oboje naruszyli normy spo-
łeczne i obyczajowe swoich 
krajów, ale to nie oznacza, że 
są gorsi. Po prostu uciekli od 
tego, co ich zdaniem nie po-
zwalało im na życie w wolności. 
Ja o tym myślę inaczej. Przecież ich 
rodziny, które zostały, ich rodzice, 
zostali narażeni na ostracyzm. 
Książka mówi co innego. Prze-
cież Asma została dotknięta 
ostracyzmem już wcześniej, 
gdy nie chciała być wdową po 
męczenniku.   
Według jej bliskich i całej społecz-
ności to właśnie była jej droga, 
którą powinna kroczyć i z której nie 
wolno było jej zejść.
Twój bohater, ten rycerz bez 
skazy czy bohater baśni, pod-
czas wyprawy po ratunek spo-
tyka po drodze osoby, które 
mu pomagają. Jeśli będzie do-
bry dla nich, to odpłacą się, gdy 
on będzie potrzebował pomo-
cy. Samuel czynił po drodze do-
bro, był dobrym człowiekiem. 
Poza tym głęboka, niezmie-
rzona miłość do Asmy, z któ-
rą się nie krył, zjednywała mu 
ludzi. Pomógł mu nawet gang-
ster Senior Ferland, który osta-
tecznie zrezygnował z zapłaty, 

morskie? A z tego 80 procent po-
wierzchni zajmuje pustynia Negew, 
zatem w naszym rozumieniu ob-
szar Izraela to kilka osiedli. Żydzi 
nie mieli swojego państwa, a Ara-
bowie od kilku tysięcy lat tam są, 
więc poprzez zasiedzenie uznają tę 
ziemię za swoją. Starałem się za-
wrzeć w książce kilka ciekawostek 
o tych kulturach. 
Muzułmanin, osiemnastoletni 
Jasir, tak o tym mówi w książ-
ce: „– On [nauczyciel] miał 
nas uczyć historii. No i zamiast 
wielbić muzułmanów, jak na 
syna proroka przystało, to nam 
opowiadał takie różne bzdury. 
A to, że Jerozolimę zbudowali 
Żydzi, albo że Bóg krzyżowców 
objawił się sześćset lat przed 
narodzinami Mahometa. Mówię 
ci, same bzdury”.
Takie rzeczy same przychodzą mi 
do głowy w trakcie pisania. Czasem 
inspiruję się jakimś filmem czy pro-
gramem telewizyjnym. 
W książce ukazujesz sytuację 
kobiet żydowskich i muzułmań-
skich. Zwłaszcza muzułmanki, 
okazuje się, nie mają żadnych 
praw. Podczas czytania cieszy-
łam się, że pochodzę z kraju, 
gdzie kobiety są wolne. 
Izrael to państwo świeckie, cho-
ciaż wiele tradycyjnych rzeczy wy-
wodzi się bezpośrednio z religii. A 
w tym Chasydzi to zupełnie inny 
świat! Oni są żydami, tylko bar-
dziej. Ich tradycje nie są nam zu-
pełnie obce. To, że ojciec wybierał 
żonę synowi, to przecież u naszych 
dziadków było podobnie. Starzy lu-
dzie jeszcze takie rzeczy pamięta-
ją. Islam powstał sześćset lat po 
chrześcijaństwie, zatem upraszcza-
jąc, mahometanie potrzebują sze-
ściuset lat, żeby dojść do punktu, 
w którym się znajdują chrześcija-
nie dzisiaj. 
Bohaterowie w „Mimo wszyst-
ko” są bardziej żywi niż w po-
przednich twoich książkach. 
Oni się złoszczą, ich rozmowy i 
wypowiedzi są bardzo emocjo-
nalne. Są tacy prawdziwi! Czy 
w trakcie tworzenia swoich bo-
haterów korzystasz z jakichś 
pierwowzorów? 
Nie, to tak nie działa, no chyba że 
w przypadku głównych bohaterów. 
Wyobrażałem sobie główną boha-
terkę, Asmę, jako typową Egip-
cjankę. Trochę przy tym korzysta-
łem z wizerunku jednej z polskich 
aktorek (Patrycja Soliman). Jasiro-
wi, dla przykładu, musiałem nadać 
pewne cechy zawadiaki i buntowni-
ka, jacy zawsze bywali w każdym 
społeczeństwie. Poza tym on żył w 
takiej grupie, że musiał działać jak 

reszta, w przeciwnym razie by go 
nie zaakceptowali. 
Inaczej niż w poprzednich 
książkach, w tej jest dużo emo-
cji i wzruszeń. Jedna ze scen 
wycisnęła mi łzy z oczu. Oto 
Asma na szpitalnym łóżku mówi 
do ukochanego, że niedługo 
umrze, bo nie znajdzie się daw-
ca wątroby na przeszczep. On 
ją pociesza. Scena rozdziera-
jąca serce, płakałam razem z 
nimi. Były też inne wzruszające 
sceny i wstrząsające wizerunki 
postaci kobiecych. 
Książka bez takich scen, bez emocji 
byłaby niepełna. Wydaje mi się, że 
szum informacyjny współczesności 
stępił nasze uczucia. Żeby przeka-
zać uczucia jednej osoby, jednost-
kowej sytuacji, trzeba się mocno 
w to wgłębić. Oto mamy czasy do-
brobytu, wszystko jest łatwo do-
stępne, tanie, a tu nagle dramat, 
który nie przystaje do tej ogólnej 
szczęśliwości, bo przekazuje się 
nieszczęścia jednej osoby. I dla tej 
osoby świat się zatrzymuje. 
W powieści jest miłość, ale nie 
ma seksu. Wszak miłość niero-
zerwalnie łączy się z seksem. 
Zabrakło mi sceny pierwszej 
nocy Asmy i Samuela. Przecież 
musiało to być dla nich bardzo 
ważne. 
Erotyka często zasłania nam głów-
ny wątek fabuły, to wynika z moich 
poprzednich literackich doświad-
czeń. I tego chciałem uniknąć w tej 
powieści. Na pewno dla tych dwoj-
ga zbliżenie było pierwszym seksu-
alnym doświadczeniem. Ale dosze-
dłem do wniosku, że albo będzie 
dużo scen erotycznych, albo wcale. 
Wybrałem to drugie rozwiązanie.
Nie będziemy zdradzać zakoń-
czenia, ale dla mnie jest to ono 
otwarte.  
No tak. Na początku chciałem 
książkę zakończyć inaczej, ale po-
myślałem sobie, że czytelnika za 
mocno by zabolało serce, gdyby 
zaangażował się emocjonalnie.  
Napisałeś opowieść o uniwer-
salnym uczuciu, o miłości, któ-
ra zawsze towarzyszyła czło-
wiekowi i zawsze przy nim zo-
stanie, a tymczasem książki 
jeszcze nie ma. 
Osoby, które chciałaby ją nabyć, 
proszę o kontakt na Facebooku lub 
mailowo: a.wojciechowski@onet.
com.pl, wówczas zamówię druk 
właściwej ilości egzemplarzy i do-
starczę każdemu chętnemu. Myślę, 
że cena będzie oscylować w grani-
cach 30 zł.  

Dziękuję za rozmowę. 
✎Agnieszka Młyńczak

mimo, że zwykle nie miał żad-
nych skrupułów w żądaniu pie-
niędzy za swoje usługi. 
Samuel myślał początkowo, że sko-
ro on chce dokonać tak szlachet-
nych czynów, to wszyscy będą mu 
w tym pomagać. A tu nie, tak nie 
jest. Wyobrażam sobie, że gdyby 
mnie się przydarzyła taka rzecz, 
to miałbym na pewno jeszcze wię-
cej problemów niż mój bohater. 
Samuel nie mógł legalnie wjechać 
do Egiptu, ponieważ miał izraelski 
paszport. Nierozstrzygnięta pozo-
staje kwestia, czy gdyby mógł wje-
chać bez przeszkód, to jego deter-
minacja byłaby równie silna? 
Samuel pokonuje kolejne prze-
szkody i bariery, każda następ-
na jest większa od poprzedniej. 
I ma sojuszników, bo wszyscy 
widzą jego niezłomną determi-
nację.
Jego wyobrażenie początkowo wy-
glądało zupełnie inaczej. Sądził, 
że pójdzie do konsulatu, dostanie 
paszport i poleci do Egiptu. Legal-
nie. Przywiezie matkę swojej uko-
chanej do Genewy i wszystko zała-
twi w ciągu dwóch tygodni. Jednak 
prawdziwe życie nie okazało się ta-
kie, jak sobie wyobrażał. Kto wie, 
czy gdyby na początku wiedział, z 
czym przyjdzie mu się zmierzyć, 
to czy poszedłby tą samą drogą? 
Kwestia ta nie jest rozstrzygnięta. 
A tymczasem, krok po kroku, ży-
cie przynosiło mu nowe problemy, 
a on musiał je rozwiązywać i szu-
kać wyjścia z każdej sytuacji. 
Rycerz bez skazy nie załamy-
wał się, chociaż miał chwile 
zwątpienia. Załamał się dopie-
ro wtedy, gdy został zamknię-
ty w opuszczonym budynku na 
pustyni, bez wody i żywności. 
Był bliski śmierci głodowej i 
właściwie się poddał. Ale nawet 
wtedy, gdy sądził, że umiera, 
wciąż myślami był przy swojej 
ukochanej. W tym miejscu też 
płakałam.
No cóż… Tu właśnie mogliśmy się 
przekonać, czy była to prawdziwa 
miłość. 
W swojej powieści ciągle ze-
stawiasz dwa środowiska, dwie 
religie, dwie obyczajowości, 
żydów i muzułmanów. Dwa na-
rody żyjące obok siebie. Czytel-
nik może się dowiedzieć sporo 
ciekawych faktów z życia tych 
dwóch kultur. Jedna rzecz ich 
łączy. To nienawiść. Muzułma-
nie uważają, że Żydzi zabra-
li im ziemię, a Żydzi uważają 
dokładnie na odwrót. A walczą 
tylko o skrawek ziemi.
Czy wiesz, że Izrael jest mniej-
szy niż województwo zachodniopo-

Miłość 
mimo wszystko
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Pałac w Rząśniku* zobaczyłam 
w zeszłym roku po raz pierwszy. 
Na podstawie dostępnych pocztó-
wek i zdjęć można sobie wyobrazić 
jego poprzedni wygląd. Zaciekawi-
ła mnie bardzo jego historia, a jesz-
cze bardziej mieszkańcy. W rozmo-
wie z moją znajomą, Dagmar Frie-
drich, przypadkiem okazało się, że 
jej rodzina ma wiele wspólnego z 
byłymi mieszkańcami pałacu. Dzięki 
niej nawiązałam kontakt z panią Ka-

w stodole. Potem, w zimie, oddziela-
no w dużej młocarni ziarno. Ona sta-
ła jeszcze w każdym razie do Wiel-
kanocy przed trzema laty. Wtedy 
byłam tam ostatni raz z moją córką, 
która chciała zwiedzić Śląsk. Obie 
byłyśmy zachwycone zadbanym wy-
glądem każdego miasta i wsi. Miesz-
kałyśmy dwa dni w Łomnicy, potem 
we Wrocławiu, w międzyczasie Kar-
konosze, Jawor. Dużo przeżyć kultu-
ralnych, przyrodniczych… Szczęśli-
wa, bardzo ciepła Wielkanoc. Jestem 
nad wyraz szczęśliwa, że ta część 
Polski po polsko-niemieckim trakta-
cie pokojowym znowu stała się tak 
kwitnącą i zdrową częścią Pani kra-
ju. Także Państwo przybyli tutaj jako 
„wypędzeni”, nie wolno tego zapo-
mnieć. Mogłam to dobrze zrozumieć. 

Teraz mamy ze sobą przyjacielskie 
powiązania, niech tak zostanie! Ist-
nieją niejedne instytucje, oficjalnej i 
prywatnej natury, które służą do pie-
lęgnowania tego. Są one ważnym, 
godnym podziękowania ogniwem łą-
czącym. Dziękuję bardzo. Życzę Pani 
wszystkiego dobrego, dużo szczęścia 
i zadowolenia w 2021 r., serdeczne 
pozdrowienia, Karin Binder”.
Elke-Brunhild Vogler, synowa Johan-
nesa Voglera, najstarszego z rodzeń-
stwa Karin dodała do wspomnień: 
„Mój teść pamiętał dziadków siedzą-
cych w dużej sali pałacu. Jej zdjęcie 
niestety przepadło. Mówił: «Sprzeda-

rin Binder, ur. Vogler, wnuczką ostat-
niego właściciela pałacu i córką za-
rządcy majątku. Ma obecnie 87 lat, 
mieszka w Hamburgu. Początko-
wo nie chciała rozmawiać na ten te-
mat, bo jak mówi: „Rozdział Rząśnik 
jest zamknięty”. Dopiero gdy napisa-
łam do niej sama, dała się przeko-
nać. Przekazała także do mojej dys-
pozycji zdjęcia z rodzinnego albu-
mu. Do 1945 r. mieszkała z rodzica-
mi i rodzeństwem na terenie mająt-

waliśmy dziadkom 
nasze króliki». Na 
pewno starsi lu-
dzie cieszyli się, 
ucząc wnuki, że 
trzeba pracować 
aby otrzymać pie-
niądze. Z pewno-
ścią chłopcy mu-
sieli także przygo-
towywać króliki w 
kuchni”.
Tak kończą się 
wspomnienia by-
łej mieszkanki 
Rząśnika, ale to 
nie koniec histo-
rii rodziny, ponie-
waż Erika Vogler 
poślubiła Otto Hir-

schfelda, wła-
ściciela Mittelhof 
(Środkowego Pa-
łacu) w Sokołow-
cu. O tym jednak 
może w kolejnym 
artykule.  

✎Wioleta 
Michalczyk

*Artykuł o 
pałacu, autorstwa 
Roberta Pawłow-
skiego ukazał się 
w „Echu” w nu-
merze 2/2012.

ku w domu zarządcy i często bywała 
u dziadków w pałacu. 
„Droga Pani Michalczyk. Chcę po-
dzielić się moimi wspomnieniami, 
które są jeszcze bardzo żywe. Mój 
dziadek, Johannes Vogler (1874-
1939) i jego żona Marie (1874-
1948), z domu von Stephanie, ku-
pili pałac i majątek w Rząśniku po-
między 1905/1988. (Sprzedające-
go niestety nie znamy. Nie zachowa-
ły się dokumenty na to). Mieli troje 
dzieci: mojego ojca i bliźniaczki Eri-
kę (potem Hirschfeld) i Julię, która 
straciła życie ze swoją rodziną pod-
czas ciężkiego nalotu bombowego. 
Mój dziadek - właściciel - zmarł w 
sierpniu 1939 r. Jego córkom została 
wypłacona ich część udziału w spad-
ku. Wdowa sprzedała pałac prowin-

cji Śląsk, a sama miała dożywotnie 
prawo mieszkania w lewym skrzy-
dle. Pałac przebudowano i wykorzy-
stywano jako dom starców”. 
Od 1918 r. mój ojciec przejął zarzą-
dzanie majątkiem i samodzielnie za 
niego odpowiadał. W 1925 r. oże-
nił się z Marią von Legat i do 1939 
r. mieli siedmioro dzieci. Był bardzo 
skuteczny w gospodarowaniu, spe-
cjalizował się w hodowli bydła, pro-
wadząc księgę hodowlaną. Główny 
nacisk kładł na mleczarstwo i hodow-
lę byków. W latach 40. zbudowano 
nawet dużą suszarnię na podwórzu, 
aby szybciej składować suche zboże 

Zamknięty
rozdział



łego człowieka, wykarmić go…Ale 
to ciało też cierpi, a można by unik-
nąć cierpienia. To, że nasze prabab-
ki rodziły i dalej szły w pole do pra-
cy, bo tak było trzeba, to nie zna-
czy, że my musimy też zaniedby-
wać ciało. Dzięki fizjoterapii moż-
na zlikwidować bóle miesiączkowe, 
tak często bagatelizowane przez le-
karzy. Zabiegi rehabilitacyjne są w 
stanie pomóc przy wstydliwych dla 
kobiet dolegliwościach, jak na przy-
kład nietrzymanie moczu lub wy-
padaniu narządów rodnych, bolą-
ce blizny po cesarskim cięciu, zro-
sty. Ada zamierza o tym wszyst-
kim głośno mówić i uświadamiać, 
że problem nie jest tematem tabu, 
a można się z nim uporać ćwicze-
niami. Na początku wystarczy zdia-
gnozować dno miednicy, czy mię-
śnie są zbyt rozluźnione czy nad-
miernie spięte a potem dobrać wła-
ściwe zabiegi. 
Ada chciałaby pracować również z 
kobietami przed porodem i po nim, 
aby mogły szybko wrócić do formy, 
nie katując się „brzuszkami”, które 
wiele złego mogą uczynić.
Nazwa „Wydziarana Fizjoterapia’ 
nawiązuje do tatuaży, które Ada 
uwielbia i nosi z dumą. Pierwszy 
z tatuaży zrobiła zaraz po liceum. 
Mama była dość sceptyczna wobec 
tej formy zdobienia ciała, szczegól-
nie, że Ada pracuje z ludźmi rów-
nież w podeszłym wieku, a im ta-
tuaże nie kojarzą się dobrze. Obec-
nie ma pięć tatuaży i przez rok pra-
cy może dwa razy spotkała się nie 
tyle z krytyką, co z wątpliwościa-
mi, czy dziewczynie wypada je no-
sić. Na ogół pacjenci są zaintere-
sowani wzorami na jej ręce. Nie 
są to przypadkowe rysunki. Każdy 
z tatuaży coś znaczy i ma związek 
z życiem Ostatni ma też swoją hi-
storię. I to taką historię, która, jak 
mówi Ada, nadaje jeszcze większy 
sens jej pracy. Miała podczas prak-
tyk na oddziale pacjenta, który był 
po nieudanej operacji na dwa stawy 
biodrowe, nie mógł normalnie sie-
dzieć, stać, chodzić, wszystko spra-
wiało mu ból. Ale kiedy kończyła 
praktyki, ten mężczyzna poszedł za 
szpital, ściął dziką różę i z wdzięcz-
nością wręczył Adzie. Nieważne, 
że z kwiatów później wychodziły 
szczypawki. Adę tak ujął ten gest, 
że właśnie motyw róży i szczypaw-
ki teraz jest na jej ręce i przypomi-
na, że praca, którą wykonuje, może 
przynieść ludziom ulgę w cierpie-
niu. Bo o to właśnie chodzi.

✎Iwona Pawłowska

dzieć efekty tej pracy. Ale cóż, na 
wszystko przyjdzie czas. Tym bar-
dziej, że Ada jest ambitną dziew-
czyną i uznała, że pracę w szpi-
talu jest w stanie pogodzić z wła-
sną działalnością. Dlatego niedaw-
no wyszła z ofertą „Wydziaranej Fi-
zjoterapii”. To szyld jej strony w in-
ternecie i samodzielnej działalno-
ści. Ada chce pracować z pacjenta-
mi 1:1, a do tego właśnie potrzeb-
na jest własna działalność i kolej-
ne kursy, które uzupełniają wie-
dzę wyniesioną ze szkoły. Sama się 
edukuje, ale i uświadamia innych. 
Na jej fejsbukowej stronie poja-
wiają się istotne informacje o ciele 
człowieka i wpływie rehabilitacji na 
zdrowie, są też ciekawostki o na-
szej anatomii.
Ada interesuje się bardzo fizjote-
rapią uroginekologiczną. To jej do-
celowy kierunek. Na studiach tego 
nie uczą, więc Ada zalicza kolejne 
kursy, by kształcić się w tym no-
wym fachu, jak sama mówi, w Pol-
sce to ciągle świeży temat i świa-
domość kobiet na ten temat bardzo 
niska. Choć w ogóle to kobiety czę-
ściej korzystają z zabiegów reha-
bilitacyjnych. Dobrze byłoby, żeby 
jeszcze zadbały o te narządy, które 
o ich kobiecości decydują. Dlatego 
Ada uświadamia kobiety, czym jest 
uroginekologia i jak można pomóc 
sobie tymi zabiegami. Ada uważa, 
że ciało kobiety to niesamowite zja-
wisko. Jest w stanie nosić tyle mie-
sięcy dziecko,  wydać na świat ma-

Parę lat temu, gdyby ktoś powie-
dział, że będę spędzać praktycz-
nie cały dzień w domu, zaśmiała-
bym się tej osobie w twarz. Myślę, 
że jak większość z nas. Nauka w 
domu? To było marzenie każdego 
dzieciaka, by mieć lekcje indywi-
dualne, kiedy nauczyciel przycho-
dzi specjalnie do ciebie. Jesteś wy-
jątkowy albo po prostu twoich ro-
dziców na to stać. Teraz stać na to 
nas wszystkich, nie musisz się ni-
gdzie ruszać, a nauczyciel niemal 
przenika do twojego domu przez 
ekran laptopa lub telefonu. Jesteś 
jednak może trochę mniej wyjątko-
wy, bo jednak z tobą jest kilkana-

ście innych osób, z którymi musisz 
się podzielić tym nauczycielem 😊 
11 marca 2020 roku - ten dzień 
zapadł w pamięć wielu uczniom. 
,,Zgodnie z rozporządzeniem w 
okresie od 12 marca do 25 mar-
ca na obszarze kraju ogranicza się 
funkcjonowanie publicznych i nie-
publicznych jednostek systemu 
oświaty...’’ - słowa ministra zdrowia 
wzbudziły wśród większości moich 
rówieśników radość z kilkudniowej 
wolności od szkoły, wolności, której 
- nie ukrywajmy - każdy pragnie po 
dość długim uczęszczaniu na lek-
cje. Nikt wtedy nie wiedział, że to 
„superwolne” będzie trwać prawie 
rok. A teraz po prostu tęsknimy za 
wzrokowym kontaktem z nauczy-
cielem prowadzącym wykład, na-
wet na nudny temat, czy tłumaczą-
cym rozwiązanie działania, o któ-
rym nie mamy pojęcia.
Era Internetu sprawiła, że świat 
stał się mniejszy i bardziej nowo-
czesny, a komunikacja z innymi lu-
dzi nigdy nie była łatwiejsza. Ale 
czy na pewno? Podczas lekcji zdal-
nych zdecydowanie tak - wstajesz 
bierzesz laptop z biurka, klikasz w 

Ada Nawrocka jest jedną z tych 
młodych osób, które uważają, że 
nie trzeba wyjeżdżać do dużego 
miasta, aby snuć marzenia i reali-
zować plany.
Ada od dziecka wiedziała, że zawód 
medyczny to może być jej przy-
szłość. Zaczynała od iniekcji w miś-
kowe i lalkowe pośladki, gdy za-
strzyki nie działały, podłączała im 
kroplówki wykonane z kredek  i 
sznurka. Studiowała atlas anato-
miczny. Jak sama mówi, wychowa-
na w wojskowej rodzinie, niemal 
na poligonie, chciała być lekarzem 
wojskowym. Z tym planem poszła 
do liceum, do klasy bio-chem. Jed-
nak tuż przed maturą zdecydowa-
ła, że jednak może marzenie o by-
ciu lekarzem trzeba zweryfikować. 
Przynajmniej troszkę. Pod wpły-
wem impulsu i z lekką sugestią 
swojej mamy wybrała fizjotera-
pię – w końcu też zawód medycz-
ny. Obecnie kończy studia na Wyż-
szej Szkole Fizjoterapii we Wrocła-

wiu, jest w trakcie pisania pra-
cy magisterskiej. Jednak jed-
nocześnie pracuje w złotoryj-
skim szpitalu, gdzie zdoby-
wa szlify, niezbędną praktykę. 
Uznała, że wróci do rodzinnego 
miasta, bo we Wrocławiu wcale 
nie było tak łatwo o zatrudnie-
nie. Po licencjacie nie mogła ni-
gdzie znaleźć pracy. Nawet na 
siłowni, na recepcji. 
Co prawda zapotrzebowanie na 
fizjoterapeutów jest duże, bo 
wzrasta świadomość ludzi, jak 
ważna jest pomoc tych fachow-
ców w powrocie do zdrowia, ale 
studenci czy świeżo wykształ-
ceni absolwenci szkół fizjotera-
pii nie mają szans na zatrud-
nienie w komercyjnych gabine-
tach.
Dlatego Ada przystała na pro-
pozycję ze złotoryjskiej pla-
cówki. Pracę w szpitalu przyję-
ła z ochotą, bo to była szansa 
na to, by pracować w wyuczo-
nym zawodzie i mieć kontakt z 
pacjentami. A w szpitalu zda-
rzają się różni pacjenci, więc 
to naprawdę poligon psycholo-
giczny dla młodej rehabilitant-
ki. Jak sama mówi, trzeba mieć 
dużo empatii i duże umiejętno-
ści interpersonalne, by praco-
wać z ludźmi cierpiącymi. Wie-
lu pacjentów traktuje kontakt z 
rehabilitantem jako okazję, by 
zwierzyć się ze swoich proble-

mów, nie tylko zdrowot-
nych. Trzeba wykazywać 
wiele cierpliwości, by za-
pewnić tym ludziom kom-
fort psychiczny. Ale rów-
nież trzeba zadbać o wła-
sny, więc Ada stara się nie 
przenosić problemów do 
domu. Na szczęście te-
raz nie spotyka się z takim 
obciążeniem, jak podczas 
studenckich praktyk, kie-
dy pracowała na oddzia-
łach paliatywnych czy też 
OIOM. W razie czego wy-
tchnienie daje jej muzyka. 
Ciężkie brzmienie. Wbrew 
pozorom takie dźwięki po-
trafią ją wyciszyć, bo z 
krzykiem wokalisty uwal-
niają się jej emocje.
Praca w szpitalu nie jest 
na pewno szczytem am-
bicji młodej rehabilitant-
ki. Realia takich placó-
wek nie pozwalają na pra-
cę z jednym pacjentem od 
początku do końca, a Ada 
chciałaby mieć wpływ na 
przebieg rehabilitacji i wi-

link wysłany parę minut temu przez 
nauczyciela i to cała filozofia. Pro-
blem pojawia się w momencie, kie-
dy padają słowa: ,,To może Wik-
toria przypomni, co było na ostat-
niej lekcji’’… hmmm …sama chcia-
łabym wiedzieć. Pamiętam jedynie 
czerwonego smoka, który ratował 
księżniczkę z opuszczonej wieży, a 
to tylko cześć snu, który przyśnił mi 
się podczas tamtej lekcji. 
Konsekwencje lekcji zdalnych to 
nie tylko o wiele skromniejsza wie-
dza spowodowana lenistwem i bra-
kiem jakiejkolwiek motywacji do 
zapamiętywania i zapisywania naj-
ważniejszych informacji, ale też co-
raz słabszy stan psychiczny wielu z 
nas. Coraz częściej mówi się o tym, 
że młodzież odczuwa potrzebę nie 
tyle wylogowania się z lekcji, co z 
życia. 
A tu jak na złość brakuje psycho-
logów, psychiatrów i oddziałów w 
szpitalach przeznaczonych tylko dla 
dzieci. Statystyki zatrważają, jest 
coraz więcej prób samobójczych. W 
Polsce średnio cztery młode osoby 
dziennie chcą odebrać sobie życie, 
wpływa na to między innymi wła-
śnie nauka zdalna, co potwierdzają 
psychologowie. A w kraju trwa dys-
kusja, czy warto ratować finansowo 
dziecięcą psychiatrię.

*
Pandemia pokazała, jak ważne jest 
chodzenie do szkoły. Podsumowa-
niem prób, na które zostaliśmy te-
raz wystawieni, będzie matura, o 
którą teraz się przede wszystkim 
martwimy. Tegoroczni maturzyści 
mają „uproszczoną” maturę, jed-
nak czy to coś da? Przekonamy się 
po wynikach. Na liście wykreślo-
nych tematów znalazły się gów-
nie zagadnienia, które rzadko kie-
dy pojawiały się na egzaminie doj-
rzałości. Nie ma obowiązku zdawa-
nia rozszerzenia. Ale osoby, którym 
zależy na dobrych studiach i tak się 
tego podejmą w zamian za dodat-
kowe punkty przy rekrutacji. Ewen-
tualnie maturzyści mogą dziękować 
za zrezygnowanie z części ustnej, 
bo jest to forma, której boimy się 
chyba najbardziej. 
W tym wszystkim staram się jed-
nak ciągle pozostawać optymistką i 
wierzyć, że niedługo wszystko wró-
ci do normalności, a przynajmniej, 
że wszystko będzie szło w tym kie-
runku.       ,, Któż jednak powie, 
że za tymi chmurami nie ma słoń-
ca?’’- B. Prus 

✎Wiktoria Mardyła 
LO Złotoryja

I to 
ma sens

Wylogować się
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„Idź i omyj się siedm 
kroć w Jordanie, a 

wróci się zdrowie ciału                                    
twemu i będziesz 

oczyszczon”
2 Krl 5,10 

Pochodzący z Biblii cytat, który naj-
ogólniej rzecz ujmując oznacza, że 
woda od zarania dziejów była dla 
człowieka źródłem witalności i tęży-
zny fizycznej. Wykorzystanie wody 
w celach leczniczych sięga począt-
ków historii ludzkości. Nasi przod-
kowie wykorzystywali ją w różnych 
obrzędach religijnych mających na 
celu oczyszczenie i uzdrawianie. 
Od XVIII w. w Europie panowała 
moda na wyjazdy „do wód”. W ów-
czesnych uzdrowiskach, odwiedza-
nych przez arystokrację, zamożną 
szlachtę i burżuazję, istniały teatry 
uzdrowiskowe, eleganckie sale ba-
lowe, sale do gry w karty, kawiar-
nie, pijalnie czekolady, kryte hale 
spacerowe połączone z pijalnią wód 
mineralnych lub znajdujące się w 
ich sąsiedztwie. Jedna trzecia ku-
racjuszy w wyżej przedstawionym 
modelu uzdrowiskowym rzeczywi-
ście cierpiała na różne schorzenia 
i dolegliwości. Pozostali to członko-
wie ich rodzin oraz służba. W tam-
tym okresie zdrojowisko posiada-
ło jeden lub dwa hotele, zwykle z 
ogólnodostępną restauracją. Obok 
nich budowano prywatne pensjo-
naty. Były one wynajmowane przez 
jedną rodzinę, która przywoziła ze 
sobą kucharza. Stąd też nie rozbu-
dowywano w owym czasie jadło-
dajni. Nie było też potrzeby budo-
wania w jednym pensjonacie kilku 
łazienek, ponieważ rodzina wynaj-
mująca dany pensjonat korzysta-
ła z jednego pomieszczenia tego 
typu. Zmieniają się również obiekty 
architektury uzdrowiskowej. Mia-

czasów Schwenckfeldta. Przybywa-
li ludzie z dalekich krajów aby za-
nurzyć się w źródle i obmyć wodą 
jak z motta niniejszego artykułu. 
No i tutaj pojawił się poważny pro-
blem. Kąpali się w grupach, zdrowi 
z chorymi. Biedni kuracjusze, liczy-
li na ozdrowienie... Skutki dla zdro-
wych były tragiczne. Skóra pokryta 
wszelkimi liszajami, a zaświerzbio-
nych możemy sobie tylko wyobra-
zić ilu było. Jednakże moi drodzy 
czytelnicy, te kuracje musiały przy-
nosić jakiś efekt ponieważ wznie-
siono opodal źródła kaplicę dzięk-
czynną ku czci św. Jana 
W omawianym okresie kuracjusze 
mieszkali blisko źródła – ci zamożni 
kuracjusze, nakazywali aby przyno-
sić im jedzenie (mięso, chleb i piwo 
dostępne w Cieplicach) natomiast 
kury, inne ptactwo oraz ryby przy-
wożono dla nich z Jeleniej Góry. 
Cieplickie źródła w XVI w. były do-
brze przygotowane dla kuracjuszy 
w pokoje i domy, ciepłe i solidne. 
W tym czasie istniały dwa źródła. 
Jedno było dla ubogich, obramo-
wane jedynie drewnianą cembrowi-
ną a drugie było oczywiście dla bo-
gatych. Obudowane zostało potrój-
nym łamanym kamieniem, posia-
dało basen oraz dom zdrojowy. W 
tymże domu była tzw. sala łazieb-
na gdzie co 14 dni urządzano łaźnię 
parową. Nadmiar wody usuwano do 
rzeczki Kamiennej. 
W cieplickim zdroju czuć było moc-
no siarką. Woda cuchnęła, jak napi-
sał Schwenckfeld. Była ona czysta, 
jasna oraz przejrzysta-przezroczy-
sta, ale trochę niebieskawa w do-
datku mocno nagazowana. Na po-
wierzchni często pojawiały się nie-
zliczone bańki, pękały i w ich miej-
sce wypływały nowe. Czasem poja-
wiały się na wodzie żółte pajęczyny 
siarki. Według autora czysta woda 
zdrojowa nie posiadała wyrazistego 
smaku. Warto jednak podkreślić, że 
po jej wypiciu pojawiało się w gar-
dle uczucie ostrości i drapanie. W 
dotyku miała być tłusta , brudna 
i ciepła. Wodę pito rzadko, ponie-
waż była w niej zbyt duża ilość siar-
ki i asfaltu. Kiedy ją pito przeczysz-
czała zaflegmiony żołądek, usuwała 
mocz, kamienie, piasek pot i wszel-
kie plugastwa zasiedziałe w ludz-
kim ustroju. Cieplicka woda miała 
wyciszać biegunkę. Kolkę i rwę kul-
szową. Kobietom, które były przy 
nadziei była bardzo pomocna, po-
nieważ wysuszała macicę z zim-
nych i niedobrych śluzów, a te mia-
ły wpływać z kolei na złe rozwiąza-
nie ciąży. 
Do kąpieli kuracjusz musiał być 
przygotowany poprzez puszczanie 
krwi, do tego bańki i inne zabiegi 

ły one charakter otwarty, oznacza-
ło to, że pacjenci przewlekle cho-
rzy (np. na gruźlicę czy choroby 
weneryczne) korzystali z zasobów 
zdrojowiska wspólnie z pacjenta-
mi zdrowymi, którzy przyjeżdżali w 
celach czysto profilaktycznych. 
W XIX w. powstaje nowy typ uzdro-
wisk, w którym leczono gruźlicę, 
jedną z najgroźniejszych chorób 
nękających ówczesne społeczeń-
stwo. W Europie powstawały też 
inne rodzaje uzdrowisk, przezna-
czone dla pacjentów chorych psy-
chicznie oraz dla kuracjuszy z za-
awansowanymi chorobami wene-
rycznymi. Po zakończeniu I woj-
ny światowej w 1918 r. w demo-
kratyzującej się Europie oraz Ame-
ryce Północnej rozpowszechnił się 
zwyczaj organizowania wypoczyn-
ku poza miejscem zamieszkania. 
Szczególną uwagę zwrócono na te-
reny malowniczo położone, nieska-
żone postępem cywilizacyjnym. Na 
uwagę zasługuje fakt, że z tej for-
my wypoczynku i kuracji zdrowot-
nej zaczęły korzystać szersze war-
stwy społeczeństwa. W opisywa-
nym okresie bogate mieszczaństwo 
Europy odkryło, że długość życia 
zależy od samego człowieka i trybu 
życia, jaki prowadzi. Stwierdzono, 
że ludzie dbający o zdrowie żyją po 
prostu dłużej. Jeżeli ludzie poznają 
swój organizm, będą potrafili kon-
trolować i regulować jego funkcje, 
a przy tym łączyć pracę z wypo-
czynkiem, to będą mogli dożyć sę-
dziwego wieku, o czym informowa-
li entuzjaści zdrowego trybu życia. 
Do zdrojów jeździło się po zdrowie. 
W Europie prym w powstawaniu 
uzdrowisk, zarówno letnich, jak i 
zimowych, wiedli Niemcy i Austria-
cy. W okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego rozpowszechniły się 
sanatoria ludowe,  przeznaczone 
dla niezamożnych kuracjuszy. 

Dziś zabiorę Państwa do cieplic-
kich wód. Cieplice Śląskie - Zdrój 
– niem. Bad Warmbrunn, pozosta-
ją do dziś jedną z najstarszych i co 
ważne wciąż aktywnych miejsco-
wości uzdrowiskowych w Europie 
Środkowej. 
Według legendy, cieplickie źródła 
miały zostać odkryte w 1175 przez 
księcia Bolesława Śląskiego w cza-
sie polowania. Potwierdzenie źró-
dłowe mamy w dokumencie z 1281 
r. z którego dowiadujemy się, że 
książę Bernard Lwówecki poczy-
nił nadanie dla Rycerstwa Zakonu 
Szpitalników św. Jana z Jerozolimy. 
Ów dokument wymienia komtura 
Joannitów strzegomskich – Konra-
da, który z kolei był beneficjentem 
nadania. W kolejnych latach Joan-
nici rozszerzyli zakres swojej dzia-
łalności na tych terenach ponieważ 
zajęli się również górnictwem, osa-
dzając w ten sposób kolejnych ko-
lonistów. Ich zasługą było również 
wybudowanie gospody w Malinni-
ku. 
Bardzo dobrym, wręcz genialnym 
dla nas źródłem dotyczącym Cieplic 
jest "Opisanie ciepłego zdroju poło-
żonego na Śląsku pod Karkonosza-
mi" autorstwa Caspara Schwenck-
felda. Ten śląski Pliniusz jak nazy-
wają go jeleniogórskie kroniki uro-
dził się w 1563 r. na pewno w zna-
nym nam wszystkim Gryfowie Ślą-
skim. W wyżej poznanym dziele 
możemy przeczytać informację we 
wstępie, że o sporządzenie opisu 
Cieplic i jego okolicy, wód oraz ro-
ślinności prosiło autora wiele osób. 
Źródło miało charakter i wymiar 
wielce praktyczny skoro było wielo-
krotnie wznawiane i wręczane ku-
racjuszom bawiącym w cieplickich 
wodach. Schwenckfeld sporządził 
dokładny opis zdroju i okolicznych 
terenów. Zawarł również rzecz bar-
dzo ważną bo naukowy wywód do-
tyczący rodzajów wód występują-
cych w ówczesnym świecie i mi-
nerałów. Przedstawił również ty-
powy podział świata w myśli śre-
dniowiecznej, że lecznicze substan-
cje mogą mieć pochodzenie zwie-
rzęce, roślinne lub mineralne. Cie-
plickie źródła zaliczył oczywiście do 
trzeciej kategorii. Te z kolei znów 
podzielił na wody cudowne, pitne i 
metaliczne.  
W Cieplicach pojawiły się wody cie-
płe, zatem według autora ludzie 
żyjący w XII w. nic o źródłach cie-
płych nie wiedzieli. Uznali je za cu-
downe, coś na podobieństwo źródła 
Betesda z Jerozolimy. A że na św. 
Jana były zwykle najlepsze warun-
ki do kąpieli ludzie zaczęli wierzyć, 
że ma on wpływ na tę wodę i jej 
mocy daje. Ta wiara przetrwała do 

lekarskie ( po czym 
wszedł do wody i wyzio-
nął ducha    oczy-
wiście to żart). Według 
lekarzy, chory musiał 
zażywać tego pakietu 
usług, ponieważ woda 
mogłaby mu nie po-
móc, mogłaby tylko za-
szkodzić. Otóż szkodli-
we substancje w orga-
nizmie mogłyby zostać 
rozmiękczone, które nie 
znalazłszy wyjścia z or-
ganizmu, stałby się po-
wodem rozstroju żołąd-
ka, bóli głowy i rwania 
w boku…
Współcześnie moż-
na precyzyjnie określić 
skład chemiczny wód 
cieplickiego zdroju. Są 
to wody słabo zminera-
lizowane, termalne (w 
ujęciach płytkich do-
chodzi do 37 stopni a w 
głębokich do 65 stop-
ni), fluorkowo-krzemo-
we.
     Uzdrowisko Ciepli-
ce Śląskie-Zdrój to naj-
starsze uzdrowisko w 
Polsce – leczenie bal-
neologiczne prowa-
dzone jest nieprzerwa-
nie od 1281 r. Jest to 
wspaniała egzemplifi-
kacja ciągłości zacho-
wanej pomiędzy tym 
co opisuje Schwenck-
feld i współczesnością. 
I nie przeszkodziły mu 
w tym przemiany na-
ukowe, społeczne. I nie 
przeszkodzą zapewne 
polityczne. Bo czy po-
lityka może przeszko-
dzić w leczeniu współ-
cześnie chorób ortope-
dycznych, reumatolo-
gicznych, układu ner-
wowego (poniekąd), 
nerek, dróg moczowych, oka i jego 
przydatków?  Są tu cztery szpita-
le uzdrowiskowe, sześć sanatoriów, 
dwa zakłady przyrodolecznicze oraz 
oczywiście przychodnia uzdrowi-
skowa. 
Po pandemii zapraszam Państwa do 
Cieplic Śląskich - Zdrój na małe od-
prężenie, bez polityki, bez nauki ale 
za to ze społeczeństwem   .

 ✎Tomasz Szymaniak
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Wmurowanie aktu erekcyjnego

Władysław Reymont bez pióra

☛

W 1967 r., z okazji nadchodzące-
go Roku Reymontowskiego, przy-
padającego w stulecie urodzin pi-
sarza, władze miasta postanowiły 
należycie go uczcić. Najpierw zde-
cydowano o  lokalizacji pomnika, 
a w połowie roku o zmianie nazwy 
placu przed Powiatowym Domem 
Kultury. Stosowne zamówienie 
złożono w Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu, w re-
alizację zangażowali się jej absol-
wenci, Alfreda Poznańska i Alojzy 
Gryt. Pierwsza zaprojektowała po-
stać pisarza, drugi betonowe księ-
gi. Wykonanie postaci z żarood-
pornej gliny ceramicznej wymaga-
ło czasu i okazało się dosyć skom-
plikowane (ze względu na pojem-
ność pieca na uczelni figura mu-
siała składać się z trzech elemen-
tów).
14 października 1967 r. wmu-
rowano akt erekcyjny. Uroczy-
stość prowadził Władysław Sinek, 
Przewodniczący Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej. W przemó-
wieniu podkreślił: "Widzimy jak z 
dnia na dzień rozwija się nasze 
miasto. Przybywają nowe obiek-
ty, które są wyrazem wielkiej tro-
ski władz o dobro mieszkańców. W 
nowych dzielnicach miasta budu-
je się nowe bloki mieszkalne, pa-
wilony handlowe i usługowe. Na 
osiedlu Wojska Polskiego powsta-
je nowa szkoła zawodowa. W ślad 
za rozwojem ekonomicznym na-
stępuje rozwój kultury i oświaty. 
Dowodem tego jest fakt, że jed-
nemu z wybitnych twórców kultu-

ry, którzy rozsławili imię Polski na 
całym świecie, laureatowi Nagro-
dy Nobla, stawiamy ten pomnik. 
Polacy, którzy znosili na tych zie-
miach wielowiekową niewolę nie-
miecką i z pokolenia na pokole-
nie przekazywali gorące umiłowa-
nie Polski, doczekali się chwili, że 
na rdzennie polskiej ziemi robot-
ników i chłopów stanie ten oto po-
mnik gorącego patrioty i wielkiego 
Polaka. Jesteśmy przekonani, że 
wykonawcy pomnika dotrzymają 
ustalonego terminu budowy, aby-

śmy mogli dokonać jego odsłonię-
cia w b.r.[..]".
Akt erekcyjny odczytał Edward 
Kopczak, dyrektor LO, wmurowa-
nia dokonali: Kazimierz Kozak, za-
stępca Przewodniczącego Prezy-

dium Powiatowej RN i Sekretarz 
Komitetu Powiatowego PZPR Bo-
lesław Mazur. W dokumencie czy-
tamy m.in.: "Społeczeństwo zie-
mi złotoryjskiej, doceniając za-
sługi wybitnych Polaków, twórców 
kultury narodowej, stawia ten po-
mnik Władysławowi Stanisławo-
wi Reymontowi w dowód wdzięcz-
ności za rozsławienie polskiej lite-
ratury na świecie. Uważamy wy-
bór tej postaci za trafny tym bar-
dziej, że w maju obchodziliśmy 
setną rocznicę urodzin wielkiego 
pisarza. Z postacią tą jesteśmy 
związani uczuciowo, a szczególnie 
mieszkańcy Osiedla Reymonta. 
Reymont to patriota, który przy-
czynił się do wzbogacenia naszej 
kultury, sięgnął do skarbca trady-
cji ludowej i pozostał na zawsze 
w jego pamięci. Najbardziej zna-
na jest w świecie powieść "Chło-
pi", która przyniosła mu nagrodę 
Nobla. Obrazuje ona najbardziej 
realistycznie psychikę chłopa pol-
skiego, a także posiada duże wa-
lory artystyczne. [...] Budowę co-
kołu rozpoczęło Powiatowe Przed-
siębiorstwo Remontowo-Budowla-
ne w Złotoryi pod kierownictwem 
budowniczego Kazimierza Szopiń-
skiego. Dużej pomocy w konty-
nuowaniu tego dzieła udzielił ho-
norowy Obywatel miasta Złoto-
ryi mgr Zdzisław Karst – zastęp-
ca przewodniczącego Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej we 
Wrocławiu [...]". Pod dokumen-

tem podpisy złożyli: Stanisław 
Hodowany, Przewodniczący Pre-
zydium PRN, Włodzimierz Kotlicki, 
Sekretarz Komitetu Powiatowe-
go PZPR, Tadeusz Blachura, Prze-
wodniczący Powiatowego Komite-
tu Frontu Jedności Narodu, Fran-

Zbliżają się święta wielkanoc-
ne. Dla nas chrześcijan to świę-
to najważniejsze. Poprzedza je 
wielki post, który trwa 40 dni, 
tyle ile trwał post samego Jezu-
sa. Liczba „40” ma w Biblii zna-
czenie symboliczne. Tyle dni 
trwał potop, który miał oczy-
ścić Ziemię z grzechów. 40 lat 
trwała wędrówka narodu wy-
branego, by mógł wejść do Zie-
mi Obiecanej. 40 dni Mojżesz 
przebywał na górze Synaj. Od-
niesień jest bardzo dużo. 
Post większości moich znajo-
mych kojarzy się z ogranicze-
niem jedzenia, jedni ogranicza-
ją spożywanie dań mięsnych, 
a inni cukru lub alkoholu. Ale 
post to coś więcej.
Zainspirowany okresem przed-
świątecznym, postanowiłem 
odwiedzić naszych franciszka-
nów. Franciszkanie powrócili 
do swojego klasztoru w Złotoryi 
6 i pół roku temu i objęli opieką 
parafię św. Jadwigi. 
Proboszcz o. Bogdan Koczor 
przywitał mnie w kancelarii pa-
rafialnej. Na samym początku 
poczęstował mnie czekoladą, 
potem także zamówioną wcze-
śniej pizzą, jak zapewniał z naj-
lepszej złotoryjskiej pizzerii.
Post postem, ale pizzy sobie nie od-
mówię. – zażartował – W wielkim 
poście każdy franciszkanin musi 
przynajmniej jeden dzień przeżyć 
o chlebie i wodzie. – poinformo-
wał mnie o. Bogdan – Ja to już 
mam za sobą. W tym czasie rezy-
gnuję z wielu czynności, które lubię 
robić i robię na co dzień. Na przy-
kład nie oglądam telewizji. Dla nas 
post jest przygotowaniem na zmar-
twychwstanie. Chcemy dać ludziom 
to, co jest duchowe, co jest istotą 
tych świąt, istotą tej wiary. Ja tym 
żyję. Nie muszę kombinować, co ja 
mam powiedzieć, jak przyjdzie Jań-
ta. 
Franciszkanie są bardzo cha-
rakterystyczni i widoczni na uli-
cach naszego miasta. To burzy 
mit o mnichach zamkniętych w 
murach swojego klasztoru.  
Nas tutaj jest siedmiu. – mówi o. 
Bogdan – Nikt z nas nie stroni od 
ludzi, nikt się nie boi ludzi. Myślę, 
że jesteśmy z mieszkańcami zżyci, 
biorąc pod uwagę nasz krótki po-
byt. Jako 800-letni zakon, mamy 
w sobie wypracowaną duchowość, 
która przyciąga ludzi, dzielimy się 
wszystkim, co mamy, a nasz klasz-
tor jest otwarty dla potrzebujących. 
W rozmowie towarzyszyła nam 

Beata Majewska, działaczka 
społeczna, która współpracuje 
od początku z parafią kierowa-
ną przez franciszkanów.
Z franciszkanami współpracuję od 
samego początku – mówi Beata 
– Tak się złożyło, że kiedy wspól-
nie organizowaliśmy Pierwszą Ko-
munię Świętą dla naszych dzie-
ci, moje dziecko do niej przystępo-
wało. Czuli się niepewnie w nowym 
dla nich środowisku i trzeba było im 
pomóc w przygotowaniach. Tak się 
nam to spodobało, że nawiązaliśmy 
ściślejszą współpracę. Od Beaty 
Majewskiej dowiedziałem się o 
różnych akcjach i imprezach dla 
mieszkańców, organizowanych 
w surowych murach klasztoru, 
a przede wszystkim o radości, 
jaką daje pomaganie innym. 
Także o tym, jak stworzyła się 
wielka energia i jak zmieniło się 
życie wielu osób. Ale to będzie 
tematem innej opowieści. 
We wszystkich tych wydarzeniach 
uczestniczyli mieszkańcy miasta. – 
mówiła Beata – Przychodziło tak-
że dużo rodzin, które niekoniecz-
nie chodziły wcześniej do kościoła. 
Tu zaczęli zmieniać myślenie i do-
strzegać sens wiary. Widzą, że ko-
ściół jest ich domem. 
Charytatywność jest też taką for-
mą postu. – dodaje o. Bogdan 
- Każdy z pomagających ma swój 

odcinek życia i żeby tu pomagać, 
musi coś poświęcić, z czegoś zre-
zygnować. Post zawsze jest tym 
czymś, co daje siłę. Pomimo tego, 
że wyczerpuje człowieka, to jest 
to ogromna siła, która powstaje z 
tego, że człowiek się umartwia, że 
rezygnuje z czegoś dobrowolnie, że 
coś dla kogoś robi. 
Ojciec Bogdan zamyśla się i 
mówi:
Post, który te święta poprzedza, 
to czas przygotowania człowieka, 
żeby przeszedł przez ciemną doli-
nę, przez swój krzyż. Post kończy 
się śmiercią Jezusa. Żadnym „hap-
py endem”. Natomiast święta wiel-
kanocne, które następują po wiel-
kim poście, to są święta radości. Bo 
przeżywamy zmartwychwstanie Je-
zusa, że jednak te wszystkie ciem-
ności pokonane zostały światłem z 
otwartego grobu. To jest przesła-
nie, które płynie z tych świąt. Ży-
cie jednak zwyciężyło. Ogrom-
ne znaczenie ma także wielki ty-
dzień, bo to jest jakby w soczew-
ce zebrane kompendium całej na-
szej wiary. Jest w tym życie, jest 
w tym zdrada, jest ostatnia wiecze-
rza, cierpienie Jezusa, droga krzy-
żowa i śmierć, i w tym wielkim ty-
godniu, na samym końcu jest jego 
zmartwychwstanie. I to jest wiara.

✎ Jarosław Jańta

W dzisiejszym numerze Echa Zło-
toryi chciałem przedstawić Państwu 
nowy przedmiot w mojej złotoryj-
skiej kolekcji. Przedstawiam Wam 
unikatowy album wydany w  1911 
roku z okazji obchodów 700. rocz-
nicy nadania praw miejskich Złoto-
ryi.  W albumie zamieszczono kil-
kanaście historycznych grafik z 
"700-letnich dziejów Złotoryi" oraz 
rys historyczny miasta położonego 
nad Kaczawą. Święto grodu trwało 
od 1 do 9 lipca 1911 i dużo działo 
się, ale to już było opisywane przy 
okazji 800 lecia...

Autor grafik 
P.A. Becker  
uwiecznił w 
nim m.in. 
n a d a -
nie praw 
miejskich Złotoryi, ujęcie Czarnego 
Krzysztofa, Trozendorfa z uczniami 
czy siedmiu ocalałych mieszczan...
Stan zachowania okładki pozosta-
wia wiele do życzenia, ale jak wspo-
mniałem jest to unikat, więc nie ma 
co narzekać ;)

✎ Przemysław Markiewicz

Wielki post

Unikat

Pomnik 
Władysława Reymonta

18 19Marzec 2021

WOKÓŁ NAS DZIEJE POMNIKÓW cz. 13



Odsłonięcie pomnika

Odsłonięcie pomnika

Czerwiec 1989 r. Rys. Krzysztof Maciejak

Koperta okolicznościowa

☛

☛ przemówieniach T. Blachury i po-
sła B. Ostapczuka, przewodniczą-
cego Prezydium WRN, odczytaniu 
wspomnianej uchwały MRN, od-
słonięcia dokonali J. Falenciak, se-
kretarz KW PZPR we Wrocławiu i 
poseł B. Ostapczuk. Dziewczęta 
w łowickich strojach złożyły kwia-
ty u stóp pomnika oraz wręczyły 
upominki przedstawicielom władz. 
Godzinę później w domu kultury 
odbyło się spotkanie gości i zło-
toryjan, na którym dyskutowano 
o problemach miasta, obejrzano 
film o Złotoryi oraz inscenizację 
fragmentu "Chłopów" w wykona-
niu uczniów LO, później autokaro-
wo oraz pieszo zwiedzano zabytki 
miasta (przewodnikiem był Stani-
sław Bąk, podjechano też pod Ty-
siąclatkę i szkołę zawodową w bu-
dowie). Wieczorem wystąpił Ze-
spół Pieśni i Tańca WSSP. Kroni-
karz SP 1 zanotował: "Nasi ucznio-
wie biorą udział w tej uroczysto-
ści. A w szkole echa tego wyda-
rzenia są też widoczne. Ukazu-
je się kolejny "Głos Szkoły" o Wł. 
Reymoncie. W klasach nauczyciele 
przeprowadzają pogadanki na ten 
temat. Wielki pisarz staje się na-
szym uczniom bardziej znany i bli-
ski." Okazało się, że jednak wyko-
nawcom nie udało się dostarczyć 
na czas ceramicznej postaci – pra-
cownicy PPRB odlali więc tymcza-
sowo figurę z betonu, którą po kil-
ku miesiącach zastąpiono właści-
wą. Na jednej z betonowych ksiąg 
widnieje napis: Władysław Rey-
mont 1867-1925. Wysokość po-
staci wynosi ok. 4 m, szerokość 
pomnika ok. 8, 50 m.
Jak pisała J. Sosa-Misiak w lip-
cu 2015 r. "Mieszkańcy niemal 
od razu "zaprzyjaźnili się" z pi-
sarzem, chętnie fotografując się 
w jego "towarzystwie" i jeszcze 
chętniej sadzając mu swoje dzie-
ci na kolanach. Plac Reymonta stał 
się punktem zbiórek młodzieży 
szkolnej, prywatnych spotkań, czy 
zwyczajnie miejscem odpoczynku 
strudzonych pieszych".
W latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku stan pomnika i niektóre wy-
darzenia budziły niepokój. W la-
tach 1995-1999 "Gazeta Złoto-
ryjska" oraz "Słowo Polskie" pisa-
ły o kradzieży pióra (m.in. 1995), 
domalowaniu kolczyka i zegar-
ka (1996). W listopadzie 1995 r. 
Złotoryjskie Towarzystwo Teniso-
we ufundowało nowe pióro (wy-
konał je Marian Smaś), które wrę-
czono nobliście podczas balu Te-

nis-Country.
W 2000 r. obchodzony był kolej-
ny Rok Reymontowski. Z tej oka-
zji czytelniczka "Gazety Złotoryj-
skiej", podpisująca się "Janina" , 
upominając się o upamiętnienie 
tego wydarzenia, pisała w maju: "a 
przecież Władysław Reymont miał 
bezpośredni związek ze Złotory-
ją, przejeżdżał kiedyś przez nią (w 
drodze na południe Europy), a na-
wet nocował. [...]". Prosiła zara-
zem o wykonanie remontu pomni-
ka, np. oczyszczenie, uzupełnienie 
ubytków, wymianę pordzewiałych 
liter, zacieków. W odpowiedzi pani 
Janinie, "GZ" przypomniała histo-
rię pomnika, ale prosiła zarazem 
bezskutecznie o dowody na obec-
ność pisarza w mieście.
Na początku 2000 r. władze mia-
sta nawiązały kontakt z prof. Al-
fredą Poznańską, prosząc o radę 
w sprawie renowacji pomnika. Ar-
tystka odrzuciła możliwość ewen-
tualnego pokrycia figury barwną 
powłoką i zaproponowała usunię-
cie dotychczasowej figury, "któ-
ra od początku była niezbyt uda-
na technicznie, ale i w swej for-
mie" i uznała, że "można rozstać 
się z figurą", pozostawiając po-
zostałą bryłę, a nawet rozważyć 
możliwość popzostawienia jedy-
nie głowy pisarza, umieszczając 
ją na jednej z brył symbolizującej 
książki. Podjęła się przeprojekto-
wania wszystkich tych zmian, co 
wyniosłoby do 25 tys. zł. W kwiet-
niu 2000 r. Zarząd Miasta uznał, 
że koszty zaproponowane przez 
projektantkę przekraczają środki 
przewidziane w budżecie na pra-
ce związane z pomnikiem. W maju 
przystapiono "jedynie" do czysz-
czenia monumentu i wyłożenia co-
kołu piaskowcowymi płytami. Pra-
ce przy samym pomniku przepro-
wadziła firma "Polers" z Chojnowa 
za kwotę 6,5 tys. zł, a całkowity 
koszt wyniósł ok. 33 tys. zł. Po-
jawiło się kolejne nowe pióro. Po-
tem obok pomnika namalowano 
szachownicę, na której jakiś czas 
można było grać białymi i czarny-
mi pionkami.
Obchody Roku Reymontowskie-
go zakończono w mieście 17 li-
stopada 2000 r. W ramach "po-
południa z Reymontem", jak pisa-
ła "GZ", władze miasta oraz dele-
gacje szkół z powiatu złożyły pod 
pomnikiem kwiaty, a "niesamowi-
te wrażenie wywołała projekcja 
fragmentu "Chłopów" na pomniku 
Reymonta. Urywek filmu przed-

śla zabytek nie tylko jako obiekt 
bedący świadectwem minionej 
epoki bądź zdarzenia, ale którego 
zachowanie leży w interesie spo-
łecznym ze względu na posiada-
ną wartość historyczną, artystycz-
ną lub naukową. Zdaniem komisji, 
te wartości niektórych pomników 
budzić mogą wątpliwości, a postać 
W. Reymonta nie jest związana z 
historią Złotoryi.
Wydaje się, że już w tym czasie 

przestaliśmy darzyć sentymen-
tem, a nawet zauważać pomnik. 
Tak pisała w lipcu 2015 na łamach 
"Echa" Joanna Sosa-Misiak": "Jed-
nak jest takie miejsce, które zło-
toryjanie coraz częściej omijają. 
Jedni przestali zwracać już nań 
uwagę, oswoili się z jego brzydo-

stawiający śmierć Boryny uzupeł-
niany był komentarzem uczniów 
złotoryjskiego LO. Nastrój potęgo-
wali harcerze oświetlający pomnik 
pochodniami". 
W 2002 r. Waldemar Chabior zwró-
cił się równocześnie do Dolnoślą-
skiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków we Wrocławiu, bur-
mistrza miasta i przewodniczące-
go Rady Miejskiej z wnioskiem o 
ujęcie pomnika w ewidencji dóbr 

kultury gminy miejskiej. Sprawę 
zaopiniowała negatywnie Komisja 
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycz-
nej RM, która założyła, że wnisko-
dawcy chodzi o wpisanie obiektu 
do rejestru zabytków, ponieważ w 
świetle ustawy o ochronie zabyt-
ków nie ma formy "ujęcie w ewi-
dencji dóbr kultury". Ustawa okre-

ciszek Górzański, Przewodniczący 
Miejskiego Komitetu FJN oraz W. 
Sinek. Delegacje szkół, organiza-
cji oraz zakładów złożyły wiązanki 
kwiatów, orkiestra ZUG "Lena" za-
grała hymn państwowy oraz Mię-
dzynarodówkę. Powiatowy Dom 
Kultury udekorowano biało-czer-
wonymi i czerwonymi flagami.
W listopadzie 1967 r. Prezydium 
MRN w Złotoryi wysłało pismo do 
Prezydium Pawiatowej RN w Ra-
domsku, zapraszając na uroczy-
stość odsłonięcia pomnika i pro-

sząc o adresy żyjących jeszcze po-
tomków pisarza. Nie znamy odpo-
wiedzi, w każdym razie w odsło-
nięciu wziął udział przedstawiciel 
Gromadzkiej Rady Narodowej z 
Kobieli Wielkich.
W pierwszym tygodniu grudnia 
1967 r. we wszystkich szkołach 
powiatu oraz niektórych zakładach 
pracy wygłoszone miały zostać po-
gadanki o W. Reymoncie. 27 listo-
pada MRN uchwałą zmieniła na-

zwę – plac Basztowy stał się po-
nownie placem Władysława Rey-
monta (nosił taką nazwę poprzed-
nio w latach 1945-1960).
Odsłonięcie pomnika nastąpiło 9 
grudnia 1967 r. Przed południem 
w PDK odbyła się sesja popular-
nonaukowa, którą otworzyła Ce-
lina Polańska, polonistka z LO, a 
referaty o życiu i twórczości pisa-
rza wygłosili prof. Jan Trzynadlow-
ski ("Reymont wobec polskiej tra-
dycji literackiej") i mgr J. Heincho-
wa ("Reymont w rekopisach zbio-

rów Ossolineum") z UWr. Sesji to-
warzyszyła m. in. wystawa książek 
pisarza i filmy krótkometrażowe 
("Tam, gdzie żył i pisał Reymont", 
"Pałace ziemi obiecanej", "Wese-
le łowickie") oraz stoiska "Ruchu", 
PTTK i Poczty Polskiej z widoków-
kami, kopertami, czasopismami 
oraz okolicznościowym kasowni-
kiem (patrz ilustracja). Właściwa 
uroczystość rozpoczęła się o godz. 
13.00, kwadrans wcześniej odbył 
się występ orkiestry górniczej. Po 
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☛ W 2020 r. ukazała się książka "Zakła-
dy Górnicze "Lena" w Wilkowie". Autorką 
jest Karolina Rybicka, absolwentka historii 
UWr, pracująca teraz w Archiwum Państwo-
wym we Wrocławiu, a wcześniej mieszkan-
ka Wilkowa. Druk zawdzięczamy Wydaw-
nictwu eBooki.com.pl.
Poznajemy górnicze tradycje ziemi złoto-
ryjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
Wilkowa, od najdawniejszych czasów, dzie-
je poszukiwań miedzi w 1. połowie XX wie-
ku, okoliczności powstania kopalni, urucho-
mienia w 1939 r., wznowienia produkcji w 
1950 r., zamknięcia w 1973 r. Osobne roz-
działy poświęcono funkcjonowaniu zakładu 
przeróbki mechanicznej i flotacji, Kopalnia-
nej Stacji Ratownictwa Górniczego, wypad-
kowości, działalności PZPR. Dowiadujemy 
się o budowie osiedla robotniczego, funk-
cjonowaniu ośrodka pracy przymusowej 
podczas wojny oraz Ośrodka Pracy Więź-
niów w latach 1949-1956. Nie zapomniano 
o życiu codziennym mieszkańców osiedla, 
działalności kulturalnej (np. orkiestra gór-
nicza i teatr), sportowej, Gimnazjum Gór-
niczym oraz Zasadniczej Szkole Górniczej. 
Ciekawią unikalne fotografie i plany, dla za-
interesowanych cenna jest obszerna biblio-
grafia.
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że publi-
kacja wzbudzi zainteresowanie mieszkań-
ców ziemi złotoryjskiej – tak wielu z nich 
pracowało na "Lenie" i tak wiele jej śla-
dów dostrzegamy nadal w naszym mieście. 
Prosimy autorkę o kontynuowanie badań! 
Dzieje "Leny" czekają na ogromną mono-
grafię (omawiana praca liczy "zaledwie" 
124 strony – nie jest to, uchowaj Boże, za-
rzut), odnotowującą wszystko, co do tej 
pory na ten temat napisano i poszerzoną o 
wyniki poszukiwań archiwalnych.

✎ Roman Gorzkowski

W drugiej połowie XIX wieku powstał w Złotoryi ogrom-
ny gmach, budowany z przeznaczeniem na realizowanie 
funkcji opiekuńczo-pedagogicznych. Dookoła urządzono 
m.in. park, tereny sportowe, powstał budynek, w którym 
zamieszkał dyrektor. Gdzieś na obrzeżach tego komplek-
su znajdował się widoczny w głębi fotografii murowany pa-
wilonik, zapewne odwiedzany głównie przez pedagogiczne 
ciało. Przetrwał obie wojny światowe, potem zniknął gdzieś 
w latach sześćdziesiątych XX w. (zdjęcie wykonano w 1958 
r.). Czy nasi czytelnicy potrafią nam przypomnieć, gdzie 
się znajdował? Bardzo dziękujemy pani profesor Bogdanie 
Chrzanowskiej za przechowanie tej fotografii (może ta wia-
domość ułatwi zlokalizowanie pawiloniku...). Osobne ujęcie 
tego obiektu zaczerpnęliśmy ze starej widokówki.

✎ Roman Gorzkowski 

Obie widokówki wysłali do swych 
rodzin żołnierze służący podczas 
I wojny światowej w złotoryjskim 
garnizonie. Jedna (więcej postaci) 
dotarła do adresata w lipcu 1915 
r., drugą nadano w kwietniu 1916 
r. do Neuruppin. Tak się złożyło, 
że zarówno nadawca, jak i adre-
sat przebywali wiosną 1916 r. w 
lazaretach. Dla kolekcjonerów za-
gadką pozostają miejsca wykona-
nia fotografii. Domyślamy się, że 
chodzi zapewne o jakieś budyn-
ki w mieście, ale lazaret funkcjo-
nował także w uzdrowisku w Jerz-
manicach-Zdroju. Prosimy czytel-
ników o pomoc w rozwiązaniu ta-
jemnicy.✎ Roman Gorzkowski, 

Piotr Klimaszewski

tą, inni – nie chcą pogodzić się z tym, że reprezentacyjna 
część miasta, przylegająca do wojewódzkiej drogi, znajdu-
je się w opłakanym stanie. Mam na myśli pl. W. Reymon-
ta – noblisty uwiecznionego w monumentalnym dziele wro-
cławskich artystów [...]. Gigantyczna siedzaca postać sta-
nęła w miejscu dawnego skweru pełnego zieleni, przecina-
jących się ścieżek, kolorowych rabat. Zieleń zastąpiono be-
tonem – hitem peerelowskiego budownictwa i po peerelow-
sku źle wykonanego [...]".
W czerwcu 2019 r., radny RM Eugeniusz Pożar złożył na ręce 
burmistrza interpelację dotyczącą stanu pomnika Reymon-
ta (oraz pomnika XX-lecia powrotu Złotoryi do macierzy). 
Pisał: "Postawiony "u bram miasta", na placu imienia pisa-
rza, zrósł się z jego architekturą i stał się najbardziej cha-
rakterystycznym obiektem tego typu w Złotoryi. Dla wielu 
przyjezdnych z nim właśnie kojarzone jest nasze miasto. To 
przy nim turyści i miejscowi robią sobie pamiątkowe zdjęcia. 
I złotoryjanie mogliby być dumni z faktu, że w ich mieście 
stoi pomnik tak wielkiej postaci, gdyby nie to, iż (ujmując to 
eufemistycznie) jest on w opłakanym stanie. [...]Wiele do 
życzenia pozostawia także otoczenie pomnika. Nie świad-
czy to dobrze o obecnych włodarzach miasta, o ich dbalości 
o samą budowlę, jak i o ich stosunku do upamiętnionej po-
staci. Można też zadać pytanie: jak to się ma do patriotycz-
nego wychowania naszej młodzieży?" Władze myślały wów-
czas już o budowie ronda, a koncepcje dalszych prac na po-
zostałym obszarze placu ze zrozumiałych wzglądów odłożo-
no do czasu zakończenia zmian układu komunikacyjnego.
Kilka tygodni temu władze miasta ogłosiły konkurs na opra-
cowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej terenu 
placu W. Reymonta. Wśród zaleceń, które z tej okazji na-
desłał 14 grudnia 2020 r. konserwator zabytków w Legnicy 
czytamy: "Dopuszcza się przeniesienie pomnika Władysła-
wa Reymonta w inne miejsce". Skorzystajmy z tej możliwo-
ści!! Postawmy tam ławeczkę z postacią pisarza, aby wszy-
scy, którzy się do niego przywiązali, mogli się dosiąść (a na-
wet, po ustaniu pandemii, przytulić). Zresztą o taką ławecz-
kę dopominamy się na łamach "Echa" już od czerwca 2015 
r. Pomnik ten nie jest symbolem miasta – takim obiektem 
może być to, co z jednej strony powstało w związku z waż-
nymi wydarzeniami, związanymi z dziejami miasta, aby na-
stępnie ciągle na nowo na nie oddziaływać. Przecież teraz 
chyba nawet jego fani nie zatrzymują się przy pomniku.

✎Roman Gorzkowski 
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Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok
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TMZZ zdobył tytuł 
Laureata w VI edycji 

konkursu zDolne NGO

Niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez TMZZ w 2019 roku: 
VIII Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej, XVIII Powiatowy Dzień Regionalisty,
XXII Rajd Jadwiżański, Spotkania poświęcone Powstaniom Śląskim i 
Wielkopolskiemu, Wydanie biblioteczki TMZZ t. XIII pt. „Inskrypcje złotoryjskie 
od XV- do połowy XX w.”.
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