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O. Bogdan i jego dawni parafianie 
◙ Jarosław Jańta

☛

W tym roku wiosna nas nie rozpieszcza. 
Kiedy piszę ten tekst, jest tak zimno, że 
mam problem by zmobilizować się i wynieść 
śmieci. Może niech lepiej poczekają dzień, 
dwa, aż przestanie wiać i padać? Niech 
poczekają na prawdziwą wiosnę również 
inne dzienne sprawy. Niedługo przyjdzie 
maj, a jak mówią, będzie wtedy prawdziwe 
lato. Życie w nas wstąpi, bo na razie jakoś z 
tym krucho.
Pewnie też macie takie dni, kiedy czujecie 
się tak, jakby wyładowały wam się baterie. 
Bo ile można żyć w napięciu? W stresie? 
Łykając smutne wiadomości z telewizora, 
radia i internetu?
Najgorsze jest jednak to, że kiedy spada 
napięcie mięśni, głowa się nie poddaje. 
Przynajmniej w moim przypadku. W 
mózgu galopują myśli, że trzeba załatwić 
tyle ważnych spraw, przecież ogródek 
czeka na wbicie szpadla, trzeba by posadzić 
te kwiatki, co już od kilku dni czekają w 
doniczkach, wyciągnąć pranie z pralki, 
odkurzyć dywaniki w aucie, przepisać 
wywiad z dyktafonu, bo niedługo muszę 
zamknąć numer gazety, na dodatek 
powinnam zrobić coś z tym brzuchem, bo 
znowu zaczął się po świętach zaokrąglać, 
może znowu trzeba by zacząć biegać? 
A przynajmniej ruszać się na dystansie 
dalszym niż kuchnia – łazienka.
Trzeba, muszę, powinnam…Plany, 
zamiary, decyzje, tyle ich, że głowa mała. 
Nie wiem, jak wy, ale ja wtedy kładę się 
na kanapie obok śpiącego kota, ostrożnie 
wpasowując się w wolne miejsce i odcinam 
zasilanie. Kot mruczy, łaskocze wąsami, a 
ja zamykam oczy i dopiero wtedy czuję, jak 
pieką od przeczytanych liter, od obrazów 
i ludzi, od niewypłakanych łez, które nie 
wiadomo skąd się biorą.
Są takie dni, kiedy z łatwością, a nawet 
z grzeszną rozkoszą daję się pokonać 
słabości. Bez wyrzutów sumienia. Przecież 
czasami mogę, bo wiem, że to nie zmieni 
biegu świata, ani na lepsze ani na gorsze. 
Podobnie zresztą, jak gdybym te wszystkie 
plany zrealizowała. Ale przecież od czasu do 
czasu mogę być życzliwa dla samej siebie. 
Bo jak nie ja, to kto? Szczególnie w takie 
dni, kiedy mam wyładowane baterie.
Nie bójcie się takich chwil, pozwólcie sobie 
na ten spadek napięcia. Za chwilę wiatr roz-
goni ołowiane chmury, wyjdzie słońce i na-
ładuje nasze akumulatory, bo do jesieni, któ-
ra da nam kolejny pretekst, by zawinąć się 
w kokon z koca, jeszcze tyle miesięcy ☺

✎ Iwona Pawłowska

Przed Świętami Wielkanocnymi gościłem w klasztorze św. Ja-
dwigi i miałem okazję porozmawiać z proboszczem o. Bogda-
nem Koczorem oraz współpracującą z nim parafianką  Beatą 
Majewską. Opowiedzieli mi o swojej działalności i o tym, jak 
zmieniło się życie wielu ludzi po wprowadzeniu się franciszka-
nów do Złotoryi.
„Po pierwsze trafiliśmy do siebie. – wspomina o. Bogdan – Nigdy nie 
czuliśmy się tu obco. Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością ludzi. Tak 
było 6 i pół roku temu, tak jest i dzisiaj. Pamiętam, jak mówiłem wte-
dy wikaremu, że okres takiego „łau” potrwa może rok, ale okazało się, 
że to, może nie w takiej formie „łau”, ale jako prawdziwa życzliwość, 
trwa do dzisiaj. Tutaj za tym murem wprowadziliśmy swoją zakonną 
wspólnotę, a życie wspólne nie jest łatwe. Wymaga pewnych zachowań, 
działań. Ja ciągle mam kogoś, kto mnie prostuje, krytykuje, kto wprost 
mówi ‘To jest głupie.’ Wspólnotę mamy w sobie i to jest ogromny plus, 
to ludzi fascynuje. Ten mur stał tu zawsze, ale ja uważam, że myśmy 
ten dzielący mur zburzyli.”  
„Najpierw w parafii powstała świetlica dla dzieci. – mówi Beata – Co 
piątek robiliśmy zajęcia plastyczne w wyremontowanej salce kateche-
tycznej. To trwało tak gdzieś półtora roku. Potem wymyśliliśmy Dzień 
Rodziny, który łączył w sobie Dzień Matki, Dziecka, a organizowany był 
23 czerwca w Dzień Ojca. Wspólnie z franciszkanami urządzaliśmy do-
żynki miejskie, gdzie swoje plony prezentowali działkowicze, a także 
konkurs palm wielkanocnych. Wszystko w surowych ścianach remonto-
wanego klasztoru lub przyległego do niego ogrodu.” 
„Jestem już starym księdzem (ojcem). Mam za sobą 35 lat kapłaństwa 
i doszedłem do takiego wniosku: ‘Szkoda Gadać’. – wspomina dalej 
o. Bogdan – Wpuściliśmy ludzi do klasztoru. Jednocześnie zachowali-
śmy pewną neutralność, odrębność, klauzurę, która chroni całość. Na 
początku próbowano nas porównywać do ‘dużego kościoła’. Traktowano 
jak konkurencję. Oceniano ‘gdzie jest lepiej?’. Z takim myśleniem wal-
czyliśmy prawie cały rok. A przecież nie o to chodzi, bo każdy ma coś 
innego w swojej ofercie. Ludzie wiedzą, że tu dostaną to, a tam znaj-
dą co innego. My nie musimy nic kopiować, bo mamy dużo do zaofe-
rowania.” 
„Tych imprez namnożyło się tyle, że postanowiliśmy założyć Stowarzy-
szenie ‘Hortus’ (ogród). – mówi Beata – Taka organizacja ma możli-
wość pozyskiwania dotacji na swoje różne pomysły. Teraz kończymy 
szkolenie z ‘Hortoterapii”. To ‘leczenie ogrodem’, to wykorzystanie za-
sobów ogrodu do celów zdrowotnych. Już mamy mnóstwo pomysłów na 
wykorzystanie tej wiedzy. To właśnie z klasztornego ogrodu wzięła się 
nazwa stowarzyszenia. W klasztorze działa i z ogrodu korzysta także 
Koło Gospodyń Miejskich, które powstało z pieniędzy budżetu obywa-
telskiego. Współpracujemy też z Klubem Seniora i Klubem Krwiodaw-
ców, z którym zorganizowaliśmy już trzy akcje krwiodawstwa. Tu też 

mieliśmy pewne obawy, czy 
to wypali i czy ludzie przyj-
dą do kościoła oddać krew? 
Ale była taka frekwencja, że 
byliśmy zdumieni. Świetnie 
nam to wyszło i osiągnęliśmy 
bardzo dobry wynik.  Jednak 
to, z czego jesteśmy najbar-
dziej dumni, to nasz jarmark 
bożonarodzeniowy. Brakowa-
ło nam czegoś takiego na ko-
niec roku. Ta końcówka była 
taka osamotniona, a w Złoto-
ryi nie organizowano jarmar-
ku przedświątecznego. Po-
stanowiliśmy sami go stwo-
rzyć i to był strzał w dziesiąt-
kę. Wystawcy pojawili się na-
wet z Lubinia. A podczas dru-
giej edycji musieliśmy nieste-
ty odmawiać niektórym, bo 
pomimo udostępnienia ko-
lejnego korytarza, nie było 

po prostu miejsca na nowe straga-
ny. Pracy z urządzaniem stoisk było 
co nie miara przez całe dwa tygo-
dnie. Pamiętam, jak późnym wie-
czorem po zakończeniu jarmarku, 
chciałyśmy z córką, która mi dziel-
nie pomagała, wrócić już do domu. 
Byłyśmy strasznie zmęczone, a na 
dworze było bardzo zimno, więc o. 
gwardian chciał nas podwieźć sa-
mochodem. Nie dał jednak rady, bo 
samochód był zamarznięty i nie dał 
się otworzyć. Wróciłyśmy na pie-
chotę owinięte kocami i zmarznię-
te.”

„Świetne dzieci. – wtrąca o. Bog-
dan o córkach Beaty – Natalka i 
Karolina zawsze chętne są do po-
mocy i nie ma dla nich żadnego 
problemu nie do rozwiązania.” 
„W organizowaniu wszystkich tych 
wydarzeń uczestniczyli mieszkańcy 
miasta i naprawdę nigdy nie brako-

wało mi rąk do pracy. – dodaje Be-
ata – Zawsze mamy dużo chętnych 
osób do pomocy. Przy franciszka-
nach coraz więcej osób przychodzi 
do kościoła i widzi sens tego przy-
chodzenia. Widzą, że wszyscy są 
tacy sami, zostaną wysłuchani lub 
wręcz udzielona zostanie im pomoc. 
Te nasze działania są właśnie po to, 
żeby przyciągnąć tu ludzi. Ponadto 
coraz więcej osób, którym pomogli-
śmy chce pomagać nam.”
„Dobro jest jak fala, która powra-
ca – mówi o. Bogdan – tego się 
uczymy i to też dostajemy od ludzi. 
Charytatywność w swej definicji 
to miłość, która wychodzi naprze-
ciw. Otwieramy się i mówimy, co 
mamy do ofiarowania. Tutaj przy-
chodzi codziennie kilka osób. Ten 
po chleb, ten po zupę, po pienią-
dze. Ten nie wie w ogóle nic o świe-
cie, ale też przyjdzie. Przychodzą, 
bo tutaj jest dom. Myśmy nigdy ni-
kogo stąd nie wyrzucili. Choćby nie 
wiem jak sponiewierany przyszedł. 
Dwa razy musieliśmy policję wzy-
wać, bo nie daliśmy rady z agre-
sją. Ale staramy się porozmawiać i 
pomóc, jak ktoś jest trzeźwy. Jak 
nietrzeźwy, to mamy swoje sposo-
by, jak z takim postępować. To wła-
śnie dom. Oni tego nie rozumieją, 
ale czują pomoc i ją dostają. Poma-
gamy tym, co mamy. To nie są ja-
kieś niesamowite rzeczy, ale pomoc 
musi być konkretna. A jak ktoś do-
tychczas był nastawiony na branie 

i nagle rodzi się 
w nim coś takie-
go, że sam chce 
pomóc, to jest coś 
pięknego.”
„Przy okazji wy-
dawania żywności 
z programu Cari-
tasu dołączyliśmy 
taką akcję ‘Sza-
fa społeczna’. Bo 
ludzie potrzebu-
ją różnych rzeczy, 
nie tylko jedzenia. 
Pytali na przykład 
o lodówkę, bo im 
się zepsuła. W ze-
szłym roku mieli-
śmy pięć lodówek, 
które znalazły no-
wych właścicieli. 

Tu każdy może od-
dać to, czego już nie potrzebuje, a 
innemu się przyda - wózek dziecię-
cy, ubrania. Na ubrania dostaliśmy 
nawet wieszaki od pana Gruszczyń-
skiego. Odzież mamy podzieloną na 
działy męski, damski i taką ogólną 
‘szafę’ na asortyment dziecięcy. W 
okresie styczeń – luty były trzy ta-

kie akcje wydawania darów, gdzie 
wydaliśmy ok. 60 worów z ubrania-
mi. Oczywiście musimy dokonać ich 
wstępnej segregacji, sprawdzić, czy 
się nadają do rozwieszenia i roz-
wiesić. Robimy to sami, ale dużo 
osób mi pomaga.”
„To także okazja dla pana, żeby po-
móc” – zaskakuje mnie propo-
zycją o. Bogdan. Chwilę się za-
stanawiam, ale przecież ja nie 
mam czasu. 
„Długo też uczyliśmy darczyńców, 
żeby nie dawać tego, czego sami 
nie chcieliby wziąć. – ciągnie da-
lej Beata Majewska – Nie można 
mówić ‘Słuchaj biedaku masz co-
kolwiek’. Człowiek, którego obdaro-
wujemy, ma swoją godność, trze-
ba traktować go z szacunkiem. Te-
raz dostajemy całkiem fajne nowe 
ubrania. Robimy też z o. Rochem 
takie zbiórki dla ubogich rodzin, 
które znamy, a które na przykład 
przekroczyły o 10 zł jakiś limit do 
otrzymania zasiłku z MOPS. Dużo 
osób kupuje wtedy dla nich całkiem 
nowe rzeczy - jakieś proszki, pły-
ny, tostery, czajniki i coraz więcej 
ludzi się w to angażuje. To tak jest, 
że pomagamy innym, ale pomaga-
my też sobie, czujemy się lepiej i 
stajemy się lepsi. Na przykład pod-
czas wydawania żywności z unij-
nego programu Caritasu pomaga-
ją nam też ci, którym sami pomo-
gliśmy wcześniej. To też bezdomni i 
nie zawsze są ‘pachnący’. Tych da-
rów jest średnio ok. 4 ton przy każ-
dej dostawie. Trzeba to wszystko 
przenieść z klasztoru, poukładać na 
palety i wydać ludziom. Przecież to 
jest ciężka fizyczna praca. A oni już 
przed ósmą są na miejscu i czekają 
na dyspozycje.”
Pytam o. Bogdana o „pudełko 
po butach”.
„Pudełko po butach to była taka 
akcja, którą gdzieś podpatrzyłem. 
Były święta, trzeba było pomóc, a 
przecież to czas prezentów. No, ale 
jakie miałyby być te prezenty, co 
dać? I ta przestrzeń, jaką jest pu-
dełko po butach, prawdziwych bu-
tach, zamyka pewien pomysł. Bo 
tam można zmieścić bardzo wie-
le różnych rzeczy. Wszystko to jest 
oczywiście dobrowolne, nie ogra-
nicza się nikogo w niczym. Można 
dać wszystko. Czasami są one owi-
nięte ładnym papierem, wstążkami, 
a czasami tak tylko związane, żeby 
się nie rozleciały. Ale zawsze to jest 
pudełko po butach, tylko po butach. 
Tam są różne rzeczy, a do tego, co 
tam jest, dają kartkę na święta. 
Kartkę z życzeniami dla tej biednej 
rodziny. Nikt tych paczek nie otwie-

Wiosenne przesilenie Dobrze jest 
czynić dobro
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☛ ra. Staramy się je rozdać takie, ja-
kie są, bez otwierania. Mamy spi-
sy ludzi biednych, starszych, którzy 
nie chodzą do sklepów albo słabo 
im to wychodzi. Ja nie wiem, co im 
dam. Czy cukier i mąkę, czy cze-
koladę, kawę, czy cokolwiek inne-
go. Ludzie, którzy te pudełka wy-

pełniają, mają swoją wrażliwość. I 
tam jest ta wrażliwość. To jest nie-
samowite, bo każdego z nas jest 

stać, żeby takie pudełko po butach 
wypełnić, każdego z nas. I wydaje 
mi się, że to jest taka podstawowa 
skala. To, że tego się nie prześwie-
tla, nie komentuje, nie robi się spe-
cjalnego rankingu, to bardzo otwie-
ra ludzi. Pytają się przed świętami, 
a będzie ta akcja? Będzie. Cztery 

razy już to robiliśmy.”
 „W tamtym roku do tej ak-
cji włączyliśmy także ludzi sa-
motnych. – dodaje Beata – Ze 
względu na epidemię: izolację 
i śmierć, takich ludzi jest coraz 
więcej. Dawaliśmy im te prezen-
ty, nie ze względu na zawartość 
materialną, tylko żeby te osoby 
wiedziały, że nie są same, że my 
o nich pamiętamy. W tamtym 
roku mieliśmy bardzo rozbudo-
waną grupę wolontariuszy, któ-
ra te pudełka rozdawała. Łącz-
nie z burmistrzem i panią Iwo-
ną, byli i radni, ale też ministran-
ci, którzy co roku się tym zajmu-
ją. To młodzi ludzie chętnie się w 
to angażują i to bardzo pięknie, 
że uczą się takich postaw. Ostat-
nie święta były też wyjątkowe, 
bo przy tej okazji, dzień przed 
Wigilią, na Rynku rozdawaliśmy 
barszcz.” „Opłatek” – wtrąca 
kapłan. „Tak, opłatek, pierogi i 
paszteciki. – kontynuuje Beata 
– Nie było też takiej wigilii, któ-
ra zawsze była na Rynku i chcie-
liśmy dać ludziom taką namiast-
kę tego czasu magicznego, świą-
tecznego. Podzielić się tą miło-
ścią, która jest w kościele z ludź-
mi, którzy tego potrzebują, któ-
rzy nawet nie zdają sobie sprawy 
z takiej potrzeby.”
„Staliśmy pod namiotem na sa-
mym Rynku i widzieliśmy, jak lu-
dzie chodzą tak daleko, potem 
coraz bliżej, potem ktoś się jesz-
cze przeszedł tak i tak. Ktoś tam 
z nas powiedział ‘To chodź tu bli-
żej’ i on podchodził. Bo biedny 
nie jest nachalny, biedny jest za-
wstydzony, biedny się krępuje. 
To, że wyszliśmy z tymi rzecza-
mi, z tym barszczem… Słoikiem 
się człowiek nie naje, ale sercem 
w tym słoiku się zaspokoi.”
Beata: „Jak ja wróciłam z tej ak-
cji to mówię wam, jeszcze trzy 
Wigilie bym sąsiadom zrobiła. 
Miałam taki ‘power’. Bo to ładuje 
baterie. Pomaganie ludziom daje 
skrzydła.” 
„Bo czynić dobrze, jest dobrze” - 
dodaje na koniec o. Bogdan.

✎ Jarosław Jańta
◙  Kajetan Kukla

Przed Wielkanocą 2021 roku zakażenia 
koronawirusem niby nieco przygasły, ale 
lekarze celebryci różnej maści radośnie 
przekonywali udręczony naród, że trze-
ba się zamknąć w domach. Ministrowie 
od pandemii wieszczyli, że na święta zaka-
żenia wzrosną z około 10 do nawet 30 ty-
sięcy. I co? Dokładnie tak się stało. Jakich-
że mądrych ministrów mamy! A do tego, 
żeby nie było za fajnie, zaczęto przebąki-
wać o ograniczeniach w przemieszczaniu 
się. W tym momencie zaczęłam się po-
ważnie niepokoić. Miałam jechać przecież 
do mojej córki Magdaleny mieszkającej w 
Niemczech. Na dwa tygodnie przed świę-
tami zaczęłyśmy z córką orgiastycznie wy-
mieniać messengerowe informacje.
Córka do mnie – Messenger, 20 marca, 
godz.20:57 (16 dni do Wielkanocy):
– Niestety, musisz zrobić 
test w Polsce. NIE w Niem-
czech. To do dzisiaj, a od 
jutra Polska jest obszarem o 
szczególnie wysokim ryzyku.

Przeraziłam się - gdzie ja zrobię test? Nic 
nie wiem na ten temat. Zaczęłam jednak 
od internetu, który podawał wiele infor-
macji o różnorakich testach w cenach od 
400 do 750 złotych. Jedna ze stron ofe-
rowała testy: molekularny RT-PCR, panel 
przeciwciał półilościowo, test kasetkowy 
na poziom przeciwciał IgG oraz IgM, anty-
genowe. Kompletnie niezrozumiałe, jakiś 
straszny bełkot! 
Ja do córki –  Messenger, 21 marca, 
godz.19:00 (15 dni do Wielkanocy): 
– Przekopałam dzisiaj inter-
net w poszukiwaniu info o 
testach. Okazuje się, że to 
bardzo trudna sprawa. Otóż na 
wyjazd do Niemiec trzeba so-
bie zrobić tzw. test prywat-
ny. Dopiero jutro się dowiem, 
ile kosztuje i gdzie się go 
robi. No i do końca nie wia-
domo JAKI to ma być test. W 
sieci na razie są same sta-
re informacje z 2020 roku. Na 
pewno jednak nie jest to ta-
nia sprawa. Kosztuje od 200 
do 500 zł. Czarno widzę mój 
przyjazd do was na Wielka-

noc. 
Tymczasem media alarmowały o rosną-
cych zakażeniach, a w związku z tym o 
wprowadzeniu zakazu przemieszczania się 
na tydzień przed świętami. Musiałam za-
cząć działać szybko. W końcu znalazłam 
laboratorium w Legnicy, które zgodziło się 
wykonać test we czwartek, 25 marca. Za-
czął się wyścig z czasem, bowiem test ma 
ważność 48 godzin, więc musiałam wyje-
chać najpóźniej w piątek po południu (11 
dni do Wielkanocy). Magdalena zapro-
ponowała pokrycie kosztów testu, 
który – jak się okazało – musiał być 
testem PCR, a nie antygenowym, 
jak w innych krajach związkowych 
Niemiec, ponieważ przybywałam z 
obszaru o „szczególnie wysokim ry-
zyku”.
Ja do córki – Messenger, 24 marca, 
godz.12:23 (12 dni do Wielkanocy):
– Zapisałam się na test 
na jutro. Wynik będzie w 
piątek. Pani laborantka 
uparcie twierdzi, że do 
Niemiec wystarczy anty-
genowy. Szybki.

Córka do mnie – Messenger, 24 
marca, godz.12:36 (12 dni do Wiel-
kanocy):
– Trzymam kciuki. A pa-
niom w laboratorium mo-
żesz powiedzieć, że przy 
wjeździe do NIEMIEC może 
i wystarczy test antyge-
nowy, ale przy wjeździe 
do SAKSONII musisz mieć 
PDR. PGR? Nie, PCR, przypo-
mniałam sobie ☺.

Nadal nie wiedziałam, czy w ogóle uda 
mi się wyjechać. Wyciągnęłam moje tor-
by podróżne, ale się nie pakowałam. Prze-
cież test mógł wyjść pozytywny, wszak tyle 
krążyło mrożących krew w żyłach opowie-
ści o pozytywnych wynikach u ludzi zdro-
wych. W takim przypadku będę zamknięta 
na kwarantannie, a to było chyba najgor-
sze ze wszystkiego. Na wszelki wypadek 
biegałam po sklepach spożywczych i robi-
łam zapasy jedzenia na dziesięć dni.
Pobranie materiału w legnickim laborato-
rium przebiegło sprawnie i szybko, wynik 
miałam sprawdzić następnego dnia oko-
ło dziewiątej rano. Póki co, wydano mi po-
twierdzenie przyjęcia zlecenia, z którego 
wynikało, że jest to „Zaświadczenie do ba-
dania SARS-CoV-2 (COVID-19) zwalniające 
z kwarantanny Saksonia- Anhalt”. Zanie-
pokoiłam się, bo moja córka mieszka w in-
nej Saksonii. Gdy zwróciłam na to uwagę 
laborantce, ta niefrasobliwie powiedziała:
– O co pani chodzi? Przecież napisałam, że 
Saksonia-Anhalt. Przecież to wszystko jed-
no, jaka Saksonia, prawda?

– Ależ proszę pani, ja jadę do Saksonii NIE 
Anhalt, tylko do takiej, która ma stolicę 
w Dreźnie, a Saksonia-Anhalt to zupełnie 
inny kraj związkowy, w innym miejscu, ze 
stolicą w Magdeburgu. Przecież jakiś nie-
miecki służbista na granicy może mnie nie 
wpuścić, gdy przeczyta na dokumencie o 
Saksonii-Anhalt. 
Następnie zażądałam poprawienia doku-
mentu. Gdy laborantka się upierała, że ma 
napisane na wykazie, że przecież to Sakso-
nia-Anhalt, zrobiłam jej błyskawiczny kurs 

z geografii Niemiec. Nie chciałam dobijać 
informacją, że przecież jest jeszcze Dolna 
Saksonia. 
A swoją drogą, przecież to proste, pomy-
ślałam. Bundeslandy, czyli kraje związ-
kowe Niemiec można przyrównać do na-
szych województw. W Polsce mamy zatem 
województwa, których nazwy też brzmią 
podobnie: pomorskie ze stolicą w Gdań-
sku, zachodniopomorskie ze stolicą w 
Szczecinie i wreszcie kujawsko-pomorskie 
z siedzibą w Toruniu. To samo? 
W domu czekałam na wynik testu, nerwo-
wo obgryzając paznokcie i nadal nie mo-
gąc się pakować. Nie wiedziałam, co mnie 
czeka. Jednakowoż równolegle należało 
zgłosić mój przyjazd do Saksonii, wypeł-
niając online odpowiedni dokument, bo-
wiem bez tego nie wpuszczono by mnie 
w przypadku wyrywkowej kontroli. Wszak 
teoretycznie w dalszym ciągu jesteśmy w 
strefie Schengen, gdzie w założeniu jest 
swoboda przemieszczania się, więc kon-
trole mogą być tylko wyrywkowe. Śmiesz-
ne, prawda?
W piątek 26 marca wstałam o szóstej rano, 
nie mogąc się doczekać godziny dziewiątej 

i patrzyłam na moje przygotowane, puste 
torby podróżne. O dziewiątej pięć trzęsą-
cymi się rękami wstukałam odpowiednie 
hasło w internecie. Nie mogłam skupić 
wzroku, bo z nerwów rozmazywały mi się 
litery. Nagle obraz się wyostrzył i zobaczy-
łam magiczne słowo NEGATIV. 
  Ja do córki – Messenger, 26 marca, 
godz.09:14 (10 dni do Wielkanocy):
– Wynik NEGATYWNY. Huraaaaa! 
Mogę się pakować. Wyjadę 15-

16.

Córka do mnie – Messenger, 26 
marca, godz.09:28 (10 dni do 
Wielkanocy):
– Tak się cieszę!!! Nie 
zdążą wprowadzić zaka-
zu przemieszczania się, 
ha!

I tak oto, całe dziesięć dni przed 
Wielkanocą, jechałam do Sakso-
nii (nie Anhalt), uzbrojona w nie-
zwykle ważne dokumenty: za-
świadczenie w języku niemiec-
kim o negatywnym wyniku te-
stu  Ärztliches Zeugnis für SAR-
S-COV-2-RT-PCR-Testergebnisse 
oraz zgłoszenie o wjeździe z datą 
oraz dokładnym adresem i nume-
rem telefonu mojej córki – Ein-
reiseanmeldung. Wjeżdżałam do 
Niemiec absolutnie legalnie i cze-
kałam z niecierpliwością na kon-
trolę na granicy. Wyrywkową też. 
Po drodze słuchałam wiadomości 
i dowiedziałam się, że rząd nasze-
go kraju jednak nie wprowadzi za-

kazu przemieszczania się. Ale to mnie już 
nie obchodziło. Może i lepiej, że jadę tak 
wcześnie? Co prawda czekało na mnie 
jeszcze parę testów (nie PCR) i jedna pię-
ciodniowa kwarantanna, ale to wszyst-
ko nie miało już żadnego znaczenia. Spę-
dzę całe dziesięć dni z moimi bliskimi, a w 
szczególności z moją ukochaną pięciolet-
nią wnuczką Jadwigą. 
 Na granicy w Zgorzelcu stał samochód 
Straży Granicznej, w którym siedziało 
dwóch znudzonych funkcjonariuszy, je-
den z nich dłubał w nosie. Nie zwróci-
li na mnie uwagi. Po drugiej stronie Nysy, 
w Görlitz, stał pojazd niemieckiej policji. 
Gdy przejeżdżałam obok, funkcjonariusze 
patrzyli w inną stronę. Nie skontrolowali 
mnie wyrywkowo, a byłam tak przygoto-
wana! Trudno. Najważniejsze, że jechałam 
na Wielkanoc do moich bliskich. Będzie-
my rozmawiać po polsku, chodzić na da-
lekie spacery, piec nieudane ciasta i malo-
wać pisanki. A w Wielką Sobotę pójdziemy 
święcić koszyczki do franciszkanów w We-
inhübel (dzielnica Görlitz). Wszak nadcho-
dzi wiosna! Alleluja!     

✎ + ◙ Agnieszka Młyńczak
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najczęściej klientka przechodzi pod 
skrzydła mojej mamy, która robi 
fryzurę.
Makijaż nie zmyje się wtedy?
Nie, bo my nie myjemy włosów. 
Prosimy, aby klientki umyły je po-
przedniego dnia, bo zbyt wilgotne 
włosy nie trzymają fryzury.
Jaką miałaś najstarszą i naj-
młodszą klientkę?
Najstarszą dobrze po siedemdzie-
siątce, przed osiemdziesiątką. I na-
wet mam całkiem sporo takich pań. 
Są to mamy, babcie Młodych. Na-
wet prababcie się zdarzyły.
Kiedyś miałam modelkę na warsz-
tatach, która była 75-latką, ale nie 
wyglądała na swój wiek.
A najmłodsze…to dość kontrower-
syjne, ale są mamy, które chcą, by 
pomalować ich córki na komunię. 
Zdarzyło mi się robić takie delikat-
ne poprawki urody, ale to wszystko 
zdrowo, z głową. Na przykład kła-
dłam delikatne pudry mineralne, by 
ładnie dziewczynka wyszła na zdję-
ciach.
Pandemia mocno dała ci się we 
znaki?
Staram się nie na-
rzekać. Wykorzy-
stuję teraz czas na 
urlop, o którym tak 
marzyłam. Niestety 
urlop jest przymu-
sowy. W ubiegłym 
roku pracowałyśmy 
łącznie może cztery 
miesiące czy pięć. 
W wakacje nadra-
białyśmy ten czas 
lockdownu. Bywało, 
że pracowałyśmy 
non stop 14 dni. A 
wtedy się marzy o 
urlopie. Jednak z 
marzeniami warto uważać 😊.
A teraz nie ma studniówek, andrze-
jek, sylwestra, walentynek, wesel… 
Wszystko nam przepada.
Tak, jak mówię, nie narzekam, 
uważam, że trzeba być przedsię-
biorczym i przygotowanym na każ-
dą sytuację, odłożyć jakiś grosz na 
trudny czas. Teraz działamy w in-
ternecie, robimy kuracje na włosy, 
sprzedajemy kosmetyki.
A są klientki, które przychodzą 
bez okazji?
Tak, jest dużo takich. Chcą się lepiej 
poczuć, zobaczyć w makijażu pro-
fesjonalnym, niecodziennym. Cza-
sami maluję klientki przed randką 
z mężem, albo z okazji soboty, na 
domówkę. Miałam też jedną panią, 
która przyjechała z daleka i popro-
siła o ładny makijaż i żebym zrobi-
ła jej zdjęcie, bo przeczytała książ-
kę Anny Przybylskiej i dało jej to 
do myślenia. Pomyślała, że gdyby 
jej kiedyś zabrakło, to nie ma na-
wet takiego ładnego zdjęcia, które 
mogłaby zostawić dzieciom. I zro-

Dlaczego?
Moi rodzice prowadzili wła-
sne działalności przez wie-
le lat i wiem, że to nie jest 
łatwa praca. Poza tym mia-
łam swoje plany: iść na stu-
dia, wyjechać do Wrocławia…
myślałam, że tam będę się 
czymś zajmować, jeszcze nie 
wiedziałam, czym. Plan był 
taki, że na pewno nie maki-
jażem i na pewno nie w Zło-
toryi. Tak jak wiele młodych 
ludzi po liceum myślałam o 
wyjeździe stąd. Nie ukry-
wam, że moja mama mnie 
naciskała, żebym jednak 
przemyślała sprawę. Mówiła: 
„I tak robisz makijaże, więc 
dlaczego nie mogłabyś ro-
bić tego lepiej, profesjonal-
nie”? I właśnie rodzice byli 
tym impulsem. Obiecali, że 
jak zdam maturę, zafundują 
mi szkolenie z makijażu. Wy-
korzystałam tę propozycję i 
wybrałam najdroższe 😊. 
Zgodzili się?
Tak. Potraktowali to jako in-
westycję. A ja ją wykorzysta-
łam. W związku z tym malo-
wałam dalej. Jako że studio-
wałam dziennie, to w week-
endy wracałam do Złotoryi i 
pracowałam, malując klient-
ki. Szybko założyłam firmę, 

bo kiedy zaczęłam inwestować w 
kosmetyki, nie mogłam już praco-
wać za czekoladę.😊
Byłaś bardzo młoda. Jak odna-
lazłaś się w biznesie?
Mamy księgową, więc sprawy pa-
pierkowe nie są na mojej głowie. 
Poza tym, obecnie prowadzę firmę 
z mamą, a ona się na tym zna. 
Mama robi upięcia okolicznościo-
we, więc jeśli chodzi o naszą dzia-
łalność, to się świetnie uzupełnia-
my. Uzupełniamy się również w 
tym, że mama pilnuje dokumen-
tów, a ja dbam o marketing. Pro-
wadzenia biznesu naprawdę można 
się nauczyć.
Skończyłaś studia, mogłaś zo-
stać we Wrocławiu, a jednak 
związałaś się ze Złotoryją. Dla-
czego?
No właśnie wiele osób mnie pyta, 
dlaczego nie maluję we Wrocławiu? 
A ja się dziwię: dlaczego nie w Zło-
toryi? Duże miasto stawia wiele ba-
rier. Między innymi nie zna się ryn-
ku. Trzeba wynająć lokal, zdobyć 
klientów, a konkurencja jest duża. 
Tu jest łatwiej, bo w Złotoryi wszy-
scy się znają. Nie musiałam się 
bardzo starać o klientki, bo wystar-
czyło, że założyłam strony na Face-
booku i Instagramie. I tak to dzia-
ła w małych miasteczkach. Więc na 
pytanie, dlaczego nie Wrocław a 
Złotoryja mówię: tu mam rodzinę, 
przyjaciół i…klientów.
Masz konkurencję w mieście?

Pamela Śliwińska to młoda, 
dwudziestoczteroletnia złoto-
ryjanka. Od sześciu lat wraz z 
mamą i z jej inspiracji prowadzi 
firmę. Jak sama mówi, wielu lu-
dzi dziwi się, że jest taka mło-
da, a ma za sobą już bogate do-
świadczenie w branży beauty.
Pamiętam, że jako uczennica li-
ceum już zaczynałaś przygodę z 
makijażem.
Tak naprawdę to ja zawsze malo-
wałam. Przypatrywałam się mamie, 
która robiła makijaże swoim kole-
żankom przed większymi wyjścia-
mi i naśladowałam ją. W domu za-
wsze było dużo kosmetyków a ja, 
jako że miałam młodzieńczy trą-
dzik, ukrywałam swoje niedosko-
nałości. Rodzice nie sprzeciwiali się 
moim eksperymentom, pozwalali 
na odważniejsze makijaże. A ja za-
częłam czytać książki, uczyć się z 
filmików na youtubie. Najpierw ma-
lowałam siebie, ale przed studniów-
ką koleżanki prosiły: „Pamcia, po-
maluj”. I tak najpierw jedną, potem 
drugą…i się zaczęło. Przed naszym 
balem miałam tyle chętnych kole-
żanek, że musiałam zacząć malo-
wać o 6. rano. Zaraz potem zaczął 
się boom, bo koleżanki, jak już były 
umalowane, szły do fryzjera, a tam 
padało pytanie: „Kto was tak ład-
nie pomalował”? Marketing szepta-
ny zrobił swoje. Znajomi dzwonili 
do mojej mamy z pytaniem, czy nie 
chciałabym się już tym zajmować 
na poważnie. A ja nie chciałam.

Makijażystek jest wiele w okoli-
cy. Sporo dobrych. Mniej lub bar-
dziej znanych w mieście. Ale pra-
ca jest dla wszystkich. Proszę so-
bie wyobrazić, że na wesele zapra-
sza się około 100 osób, połowa to 
kobiety. Wesel jest kilka w week-
end. W samej Złotoryi. Są jeszcze 
śluby cywilne. Potencjalnie mamy 
około tysiąca klientek w weekend. 
Więc to nie jest żadna konkuren-
cja. Ja jestem w stanie pomalować 
7 – 8 osób. Jak widać, dla każdej 
makijażystki jest praca. Ja znajdę 
klientkę, klientka znajdzie mnie. Do 
mnie przyjeżdżają panie ze Lwów-
ka, z Bolesławca, z Jeleniej Góry, a 
nawet z Wrocławia, bo w końcu nie 
jest to daleko. Ludzie nie patrzą te-
raz na kilometry, dojechać z Wro-
cławia to żaden problem. Szybciej 
dojadą do Złotoryi, niż przepchają 
się przez centrum Wrocławia. No i 
kwestia ceny, u nas jest taniej.
Czy twoja wiedza opiera się 
na tym 
kursie, 
k t ó r y 
z a f u n -
d o w a l i 
ci rodzi-
ce?
Nie, cały 
czas się 
dokształ-
cam. Bez 
szko leń 
nie ma 
rozwoju. 
A poza 
tym, jak 
człowiek 
lubi to 
co robi, 
to chce 
być co-
raz lep-
szy. Te-
raz oczy-
w i ś c i e 
robię kursy on-line. Kilka, kilkana-
ście kursów w roku to jest abso-
lutne minimum. Trendy tak szyb-
ko się zmieniają, a trzeba za tym 
nadążać. Śledzę trendy z Rosji, z 
Izraela, z Ukrainy, bo my tutaj nie 
mamy swojej mody, a bardzo in-
spirujemy się Wschodem. A Rosja 
Izraelem i Arabią Saudyjską. Co 
ciekawe, w Polsce lubimy mat na 
skórze, a na Wschodzie dominu-
je błysk. U nas jest takie myślenie, 
że jak skóra błyszczy, to jest tłusta. 
Wiadomo, że tych trendów z Ara-
bii Saudyjskiej czy Izraela nie mo-
żemy przekładać 1 do 1, bo uroda 
tamtejszych kobiet jest inna, mają 
bardziej wyraziste rysy, my delikat-
niejsze.
Ale przecież nie zawsze to, co 
jest akurat modne, pasuje każ-
dej kobiecie.
No tak, dlatego trzeba umieć połą-
czyć to, co modne z tym, co prak-
tyczne. Czasami klientki przycho-

dzą do mnie i chcą być wymalowa-
ne tak jak na zdjęciu, a ja wiem, 
że nie będzie to odpowiednie. Kie-
dyś miałam taką dziewczynę u sie-
bie o perłowej cerze, jaśniutkich 
włosach, a chciała mieć makijaż jak 
modelka z Arabii. Nie dała się prze-
konać, to zaczęłam ją malować, ale 
uznałam, że zrobię to kilka razy de-
likatniej niż na zdjęciu. Jeszcze nie 
byłam w połowie tej zamierzonej 
intensywności, kiedy okazało się, 
że i tak jest za mocno.
Na ogół mówię wprost klientkom, 
że coś mi nie pasuje, nie robię cze-
goś wbrew sobie, zazwyczaj idzie-
my na kompromis. Mam nadzieję, 
że klientki mi ufają, skoro przycho-
dzą do mnie.
Co teraz jest modne w makija-
żu?
Tak naprawdę wszystko. Na pewno 
świetlista skóra, tak zwane glow, 
ale modne są klasyczne makija-
że, czyli przydymione oko (smokey 
eyes), usta nude.
Zazwyczaj klientka, która przy-
chodzi do mnie, chce wyglądać jak 
gwiazda z Hollywood, ale za 10 - 15 
lat, jak popatrzy na zdjęcie, chce 
dalej się sobie podobać w tym ma-
kijażu. I ja chcę robić takie maki-
jaże, które się nie starzeją. I żeby 
klientka po latach powiedziała, pa-
trząc na fotografię: „Ale ta Śliwiń-
ska to mnie fajnie pomalowała 😊”.
Ile trwa sesja makijażowa?
To jest tak, że im mam więcej cza-
su, tym dłużej maluję, szczególnie, 
kiedy ćwiczę na koleżankach. Ale 
kiedy maluję klientkę, mieszczę się 
w godzinie.
Jest to męcząca praca?
Ktoś by powiedział, że to łatwa pra-
ca, bo się uśmiechamy, gawędzimy 
z klientkami, ale męczy. Cały czas 
stoję, bolą mnie plecy, kręgi szyj-
ne, głowa, ręce, nogi. W soboty, 
kiedy są śluby, zaczynam o 4 lub 
5 rano i bez przerwy pracuję 8 go-
dzin.
Naprawdę kobiety są skłonne o 
4 lub 5 rano już robić sobie ma-
kijaż ślubny? I on dotrwa do 
uroczystości?
Musi dotrwać. Tak jest zrobiony, 
żeby do kolejnego rana wytrzymał. 
Wiadomo, przy drobnych popraw-
kach. 
Liczysz, ile różnych rodzajów 
kosmetyków nakładasz klientce 
na twarz podczas jednej sesji?
Nie liczę, ale jest tego bardzo dużo. 
Sama pielęgnacja to jest około pięć 
etapów. Robię peelingi, zmywam, 
nakładam maseczki, kremy, serum. 
Do mnie nie przychodzi się tyl-
ko po nałożenie przysłowiowej ta-
pety. Uważam, że makijaż jest na 
tyle luksusową usługą, że klientka 
powinna być dopieszczona do A do 
Z. No i muszę pamiętać, by zmie-
ścić się w czasie, bo zaraz po mnie 

biłyśmy metamorfozę, fryzurę, ma-
kijaż. To było bardzo wzruszające.
Czy kobiety na co dzień dbają o 
siebie?
Trudno powiedzieć. Czasem mam 
wrażenie, że za mało, źle się od-
żywiają, palą papierosy, a to widać 
po cerze. Wtedy trudno makijażem 
naprawić te zaniedbania. Ale jest 
taka tendencja, że jeśli któraś pani 
dużo się maluje, to też bardziej dba 
o cerę, bo ją kremuje, oczyszcza, 
masuje. To wszystko przy okazji 
makijażu się dzieje.
Masz swój styl malowania?
Myślę, że w dobie internetu trudno 
o zachowanie indywidualnego sty-
lu. Ale klientki mówią, że rozpozna-
ją moje makijaże u innych kobiet. 
A ty nosisz na co dzień makijaż?
Jak pani widzi – nie. Przestałam się 
malować do pracy, zaczęłam akcep-
tować się taką, jaka jestem. Daję 
też skórze odpocząć, bo prawda 
jest taka, że kosmetyki nie są obo-
jętne dla cery. Ale kiedy gdzieś wy-
chodzę, nakładam podkład, tusz. 
Zwykle stawiam na klasykę, kolora-

mi bardziej bawię się w pracy. Wy-
chodząc z domu czy z pracy, mam 
makijaż, w końcu jestem swoją wi-
zytówką 😊.
Masz jakieś plany na przy-
szłość?
Tak. Bardzo duże. Bez planów i 
oczekiwań nic bym w życiu nie osią-
gnęła i stała w miejscu. 
Wciąż czekam na szkolenie makija-
żystki Olgi Tominej z Białorusi. Już 
kolejny rok jest przekładane przez 
pandemię. Chciałabym być jeszcze 
lepsza w swoim fachu, perfekcyjna. 
Chciałabym robić makijaże zdrow-
sze, bardziej ekologiczne. Moim 
marzeniem jest też szkolić, dzielić 
się wiedzą i chciałabym, aby ktoś 
kiedyś powiedział po latach o moim 
kursie: „tam to ja się nauczyłam…”.
O planach i marzeniach to ja mo-
głabym mówić godzinami.

Życzę ci spełnienia tych marzeń 
i szybkiego powrotu do pracy. 

✎Iwona Pawłowska

Dziewczyna 
i malowanie
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Stara wieża z nowym dachem.
◙ Agnieszka Młyńczak

Po kilku miesiącach zamknięcia na 
Zamek Grodziec wraca ruch tury-
styczny, o czym można się było do-
wiedzieć 15 marca podczas konfe-
rencji prasowej zorganizowanej na 
dziedzińcu zamku. 
Obecnie spółką zarządza nowa 
trzyosobowa rada nadzorcza, któ-
rej przewodniczącym jest Maciej 
Kowalski – legnicki radca prawny 
specjalizujący się w prawie han-
dlowym, gospodarczym, cywil-
nym, administracyjnym i prawie 
pracy, członkami zaś Angelina Ry-
ske – pracownica Urzędu Gminy w 
Zagrodnie oraz Krzysztof Wojtas – 
nauczyciel akademicki z Kamien-
nej Góry, z dużym doświadczeniem 
w zarządzaniu obiektami turystycz-
nymi, znany z szeregu spektakular-
nych przedsięwzięć na Dolnym Ślą-
sku. Prezesem spółki Zamek Gro-
dziec pozostaje Piotr Janczyszyn, 
zwany również Kasztelanem.
Uczestników konferencji poinfor-
mowano o pracach remontowych. 
Na pewno najważniejszym  zada-
niem był remont starej wieży, 
która była w bardzo złym stanie. W 
wielu miejscach nie było dachówek, 
więc dach przeciekał i uszkadzał 
drewniane konstrukcje, które bu-
twiały i groziły zawaleniem. Inwe-

stycja została zrealizowana 
w całości ze środków wła-
snych spółki na kwotę 241 
tysięcy złotych. Złożyło się 
na to: wymiana uszkodzo-
nych drewnianych elemen-
tów konstrukcji dachu, wy-
miana okien połaciowych, 
wymiana całego pokrycia 
dachowego, wymiana ry-
nien, przeprowadzenie in-
stalacji odgromowej. 
Drugim zrealizowanym za-
daniem remontowym była 
rewaloryzacja tarasów 
oraz odprowadzanie wód z 
tarasów pierwszego pię-
tra. Koszt zadania to 145 
tysięcy złotych, z czego 50 
tys. zł dofinansował Urząd  
Marszałkowski, zaś reszta 
to środki własne. Zamon-
towano nowe miedziane 
rynny, które odprowadza-
ją wodę z górnych tarasów 
aż do poziomów dziedzińca 
zamkowego. Rzygacze zo-
stały całkowicie wymienio-
ne, wcześniej były plasti-
kowe, co kłóciło się z cha-
rakterem budowli. Zostały 
wybudowane nowe murki 
balustradowe, a pomiędzy 
nimi w późniejszych mie-
siącach tego roku zostaną 
wykonane balustrady.  

Zostało zrealizowane też małe za-
danie. W części noclegowej wy-
mieniono sześcioro drzwi o na-
leżytej klasie odporności ogniowej 
zgodnie z zaleceniami Straży Po-
żarnej. Też sfinansowano to z wła-
snych środków – ok. 20 tys. zło-
tych. Wszystkie prace odbywały się 
pod ścisłym nadzorem konserwa-
tora zabytków, z którym o bardzo 
dobrej współpracy zapewniał Piotr 
Janczyszyn.
W ten rok turystyczny Zamek Gro-
dziec wkracza nie tylko z nową radą 
nadzorczą, ale też z nowymi pomy-
słami. Opowiada o tym Krzysztof 
Wojtas:
– Jest nowa strona internetowa 
Zamku, nowe logo i szata wizual-
na. Są tu różnego rodzaju anima-
cje – opowieści o historii zamku i 
legendach zamku. Pracujemy in-
tensywnie nad ofertą dla dzieci i 
ofertą ślubną. Obecnie opracowu-
jemy nowe trasy turystyczne. Jed-
na z nich będzie opowiadać o histo-
rii skarbów, bowiem mamy w Pol-
sce największe prawo do tego, by 
nazywać się twierdzą zamków. Jest 
mnóstwo opowieści i legend o ta-
jemniczych skarbach, choćby o 
skarbie Berlinga, skarbcu barba-
rzyńców grasujących tu przed wie-

Andrzej Jankowski odszedł 
od nas na zawsze 17 kwietnia 
2021 roku w wieku 71 lat.
Wspomina Tomasz Kośmider
Andrzej Jankowski – sąsiad z domu 
nr 19 w Jerzmanicach-Zdroju do 
1975 roku, a później częsty mój 
gość w Rawiczu. Był przyjacielem, 
niemal jak rodzina. Może dlatego, 
że nasze rodziny pochodziły z Wiel-
kopolski? 
Ojciec Andrzeja był dyżurnym ru-
chu na stacji kolejowej w Jerzmani-
cach. Andrzej poszedł w ślady ojca 
i po ukończeniu szkoły kolejowej 
w Legnicy został rewidentem tak-
że na stacji w Jerzmanicach. Zauro-
czony był Pogórzem Kaczawskim i 
Karkonoszami, to miejsce stało 
się jego małą ojczyzną. Jednocze-
śnie był związany także z Wielko-
polską, gdzie mieszkali jego krew-
ni. Odwiedzał ich, a oni przyjeżdżali 
do Jerzmanic, by poznać ten skra-
wek Polski. 
Pamiętam Andrzeja od moich naj-
młodszych moich lat jako dużo star-
szego kolegę, którego zawsze inte-
resował sport, biegał, pływał. Jeź-
dził bardzo dobrze na nartach zjaz-
dowych. Zawsze czekał na zimę, 
a gdy stoki gór przykrywał biały 
puch, wyruszał w polskie i czeskie 
Karkonosze. Był dobrym i odważ-
nym pływakiem. W Jerzmanicach 
pływał w Kaczawie nawet zimą. Był 
dumny ze swojego morsowania.
Andrzej był dobrym gitarzystą. W 
latach młodzieńczych grał z kolega-
mi w zespole muzycznym w Złoto-
ryi. Odwiedzając znajomych, krew-
nych, zabierał zwykle gitarę, lu-
bił na niej grać przy różnych oka-
zjach. Przez jakiś czas grał w ze-

kami. Pomagają nam w tym regio-
naliści, historycy, korzystamy z pu-
blikacji historycznych. Będzie też 
trasa rycerska, gdyż jest duże za-
potrzebowanie ze strony tury-
stów na klimaty średniowieczne. To 
wszystko będzie już w kwietniu.
Będą też nowe tablice informacyjne 
na terenie zamku, każde ciekawsze 
miejsce zostanie opisane. 
Na stronie internetowej będzie 
możliwość pobrania audioprzewod-
nika w kilku językach, w tym w ję-
zyku niemieckim. Pani wójt Karoli-
na Bardowska będzie jedną z lek-
torek języka niemieckiego w prze-
wodniku. Rozpoczęto też rekrutację 

osób, które będą oprowadzać tury-
stów po Zamku.
Wójt gminy Zagrodno Karolina Bar-
dowska:
– Sytuacja w kraju jest bardzo dy-
namiczna, bez przerwy wprowa-
dzane są nowe lockdowny, więc 
co kilka dni spotykamy się na ra-
dach nadzorczych, gdzie modyfiku-
jemy swoje plany. Niestety dotych-
czasowe imprezy, które przynosiły 
zamkowi największe zyski, na pew-
no się w tym roku nie odbędą. Je-
śli chodzi o najbliższy czas, to szy-
kujemy ofertę na weekend majowy. 
Majówki to były zwykle spotkania z 
rycerzami, teraz też będą, ponadto 
rozszerzamy ofertę o nocne zwie-
dzanie. Będzie też oferta dla naj-
młodszych – gry terenowe. Zapra-
szamy serdecznie i prosimy o śle-
dzenie informacji w mediach.

✎ W konferencji prasowej 
uczestniczyła  

Agnieszka Młyńczak

spole ROTA w Złotoryi, a ostatnio w 
zespole w Wojcieszowie.
Lubił gościć u siebie znajomych i 
przyjaciół. To dla nich przygotowy-
wał spotkania przy ognisku nad Ka-
czawą z pieczoną kiełbasą, czasem 
rybą. 
To dzięki Andrzejowi poznałem Po-
górze Kaczawskie, gdy na kilkana-
ście dni w 2006 roku przyjechałem 
do niego. Pokazał mi wtedy piękne 
miejsca okolic Jerzmanic i Złotoryi, 
których nie poznałem w czasach 
dzieciństwa. Przejeździliśmy wtedy 
na rowerach wiele kilometrów. 
Wspomina Roman Gorzkowski
Zapewne nie zainteresowałbym się 
tak dokładnie losami moich przod-
ków, gdyby nie opowiadania An-
drzeja o żołnierskich losach jego 
rodziny. Podziwiałem jego troskę o 
rodzinne groby i tradycje. Pozosta-
nie w mojej pamięci jako kolega o 
rozlicznych talentach i pasjach, nie-
ustannie zachęcający do utrwalania 
przeszłości ziemi złotoryjskiej.
Wspomina Mariusz Waleński
Gdy poznałem Andrzeja, występo-
wałem w zespole Rota, do które-
go on został zaproszony jako gita-
rzysta. Mimo różnicy wieku bardzo 
się do siebie zbliżyliśmy. Andrzej 
mieszkał w Jerzmanicach, ja w Zło-
toryi. Dzieliła nas odległość trzech 
kilometrów, ale odwiedzaliśmy się 
kilka razy w tygodniu. Dla nas obu 
była to okazja do spaceru lub prze-
jażdżki rowerowej. U niego w domu 
zawsze czekała na mnie filiżanka 
dobrej liściastej herbaty. Miał zwy-
czaj parzyć ją w specjalnym czaj-
niczku, do czego przykładał dużą 
wagę. Picie herbaty celebrował. 
Zmagał się z chorobą alkoholową, 

należał do klubu abstynenta Relaks. 
Dumny był z tego, że nie pił alko-
holu od 21 lat, chociaż przyjaciele 
znali jego nalewki alkoholowe, któ-
re sam przyrządzał.  
Andrzej czterokrotnie przemierzył 
Alpy na motorze ze swoim przyja-
cielem Tomkiem. Motor był jego pa-
sją, jednak po dwóch poważnych 
wypadkach zacząłem nalegać, aby 
go sprzedał. Chciał kupić samo-
chód, niestety nie zdążył. 
Wspomina Agnieszka Młyńczak
Andrzeja poznałam 31 grudnia 
2006 roku, podczas pierwszego raj-
du sylwestrowego, który organizo-
wałam wspólnie z Romanem Gorz-
kowskim. Nowy Rok witaliśmy w 
ogródku edukacyjnym Nadleśnic-
twa Złotoryja, było nas kilkadzie-
siąt osób. Ktoś wtedy przyprowadził 
mężczyznę z gitarą. To był właśnie 
Andrzej. Pamiętam, jak fajnie nam 
się śpiewało przy akompaniamencie 
jego gitary, rozbawił całe towarzy-
stwo. To był niezapomniany sylwe-
ster. Od tego momentu datuje się 
moja przyjaźń z Andrzejem.
Potem, gdy już prowadziłam Klub 
Górski Róża Bazaltowa, zawsze mo-
głam liczyć na Andrzeja i jego gita-
rę. A gdy nasze wędrówki kończyły 
się ogniskiem pod Kruczymi Skała-
mi w Jerzmanicach, mówił:
– Nie martw się, Agnieszko, ja przy-
gotuję drewno na ognisko i miejsca 
do siedzenia, przecież mieszkam 
niedaleko. No i będę grał.
I tak było. Andrzej zjawiał się nie-
zawodnie i grał. A my śpiewaliśmy. 
To były cudowne, niezapomniane 
lata. 
Pewnego razu w 2010 roku An-
drzej powędrował z Różą Bazalto-
wą na trzydniowy rajd pod nazwą 
„Wschód słońca na Śnieżce”. Popro-
siłam, aby wziął ze sobą gitarę. Pa-
miętam swoje poczucie winy, nie 
miałam pojęcia, że gitara jest taka 
ciężka! Andrzej wraz z ciężkim tu-
rystycznym plecakiem niósł ją bez 
słowa skargi pod górę trudnym 
czerwonym szlakiem aż do Domu 
Śląskiego u stóp Snieżki. Trud zo-
stał wynagrodzony  niepowtarzal-
nym wieczorem integracyjnym, na 
którym Andrzej grał, a my śpiewa-
liśmy. 
W mojej pamięci Andrzej pozosta-
nie jako niebanalny i wyśmienity gi-
tarzysta. Zawsze mogłam na Niego 
liczyć, nigdy się na Nim nie zawio-
dłam. Był dobrym przyjacielem.
Tyle szlaków razem przewędrowali-
śmy! Teraz On już wędruje po in-
nych, nieziemskich szlakach. 

Żegnaj, Andrzeju!

Zamek Grodziec
na nowo

Andrzej
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Nie wiem, czy jest osoba w kraju 
która nie wie, jak wygląda zdalne 
nauczanie w szkołach. Od trzynastu 
miesięcy temat jest wciąż podsyca-
ny i z wielu stron oraz perspektyw 
komentowany.
Można sobie wyobrazić, jak wyglą-
da lekcja on-line w szkołach pod-
stawowych i średnich. Ale jak na-
ucza się zdalnie dzieci przedszkolne 
i żłobkowe? Tu trzeba nieźle się na-
główkować, by taki system zadzia-
łał.

W Złotoryi jest jedna taka placów-
ka, która mimo ograniczeń w funk-
cjonowaniu zrobiła wiele, by dzie-
ci nie odczuły lockdownu. Ewelina 
Posadowska – właścicielka „Pępka 
świata” - wpadła ze swoimi pracow-
nikami na pomysł, by wykorzystać 
doświadczenia z prowadzonych w 
przedszkolu zajęć z sensoryki.
Takie zajęcia stymulują zmysły, 
których, co interesujące, mamy 
więcej niż 5! 
Ewelina wymyśliła, że w ramach 
zajęć zdalnych będzie sensoryka 
na odległość. Zarówno dla dzieci 
przedszkolnych, jak i żłobkowych. 
(Dla żłobka nie ma podstawy pro-
gramowej, ale w „Pępku świata” 
pracuje się w oparciu o programy 

autorskie). Chciała też, by rodzice 
przekonali się o tym, jak w prak-
tyce wyglądają zajęcia sensorycz-
ne, jak zazwyczaj u siebie pracują 
z dziećmi. Poza tym nie chciała zo-
stawiać rodziców bez wsparcia ze 
swojej strony. 
Do wszystkiego zainspirowały ją 
przedświąteczne porządki w gar-
derobie, gdzie znalazła mnóstwo 
pudełek, a jako że ma kreatywny 
umysł, postanowiła dać im drugie 
życie. Dlatego wymyśliła edukację 
pudełkową.
„Stworzyliśmy 4 wersje pudełek, 
każdą do odpowiedniego wieku, do 
możliwości dzieci. W pudełku jest 
instrukcja dla rodziców oraz róż-
ne elementy wykonane z masy sol-
nej, ciasta, makaronów, kauczuku 
– ważne, by elementy miały różną 
strukturę, były rozmaite w dotyku. 
Pierwszą serię pudełek nauczyciel-
ki i opiekunowie robili przez 4 dni, 
bo to bardzo czasochłonna praca. 
Potem szło już szybciej, ale na ty-
dzień trzeba było przygotować aż 
60 zestawów dla dzieci.” – opowia-
da Ewelina.
W ostatnim tygodniu zdalnego na-
uczania na tapet został wzięty kos-
mos. Pudełka zawierały różnej wiel-
kości kule imitujące planety, róż-
niące się strukturą i kolorem. W 
środku był nawet bilet na Marsa 😊. 
Na wierzchu pudełka dla malusz-
ków były modele układu słoneczne-
go na lodowych patyczkach, które 
dziecko mogło wkładać we właści-
we miejsca i ćwiczyć palce.
Rodzice z wielkim entuzjazmem 
przyjęli taka propozycję zajęć z 
dziećmi. Z tego co mówi Ewelina, 
niecierpliwie czekali na dostawę 
kompletów. Bo trzeba nadmienić, 
że każde dziecko dostawało pudełka 
bezpośrednio do domu. Pracownicy 
przedszkola i żłobka szybko opano-
wali logistykę i rozwożenie pomo-
cy naukowych szło sprawnie, mimo 
że trzeba było dotrzeć pod 16 ad-
resów poza miastem, między inny-
mi do Radziechowa, Proboszczowa, 
a nawet Legnicy.
Rodzice świetnie bawią się ze swo-
imi dziećmi, co widać na zdjęciach 
przysyłanych do „Pępka”. Ostatnio 
budowali z maluchami rakiety ko-
smiczne, niektóre imponujących 
rozmiarów. Za najciekawszą kon-
strukcję przewidziana jest nagroda. 
Ewelina już mówi, że będzie miała 
twardy orzech do zgryzienia, komu 
przyznać pierwsze miejsce, bo tak 
piękne i oryginalne są te rakiety 😊.
Wszystkie swoje działania, nie tylko 
edukacji pudełkowej, nauczyciel-
ki „Pępka” dokumentują i publiku-
ją na Instagramie, gdzie wypatrzy-
ła ich redakcja gazety „Bliżej przed-
szkola”, która ma zamiar opisać no-
watorskie metody pracy tej placów-
ki. Jest się czym chwalić.

✎ Iwona Pawłowska

ważne refleksje:
1. St. J. Lec: "Burząc pomniki, 
oszczędzajcie cokoły  - te mogą się 
jeszcze przydać " - czyli budowanie 
i utrwalanie świadomości narodo-
wej i identyfikacji kulturowej przez 
pomnikowanie osób i zdarzeń ma 
się dobrze i nadal jest chętnie sto-
sowanym narzędziem wyrazu.
2. Jednakowoż przypomina mi się 
natychmiast anegdota o radzieckim 
komendancie szkoły propagandy, 
który mawiał do kursantów: "Towa-
rzysze! Nie ma nic bardziej niepew-
nego w życiu, jak PRZESZŁOŚĆ....".
Biorąc powyższe pod uwagę, je-
stem zdania, że burzenie pomni-
ków jest barbarzyństwem kultu-
rowym, jako próba zafałszowania 
materialnej  przeszłości. Pomnik 
jest artefaktem dziejów i jako taki 
reprezentuje coś, czego nie moż-
na zignorować,  zburzyć czy scho-
wać bez szkody dla prawdy histo-
rycznej.  Dlatego też o wiele lepiej, 
z mojego punktu widzenia,  było-
by ten pomnik odrestaurować i po-
stawić w centralnym miejscu trwa-
łą, mądrze zredagowaną informa-
cję historyczną pro memoria, by 
kolejne pokolenia mogły lepiej zro-
zumieć historię swojej Małej Ojczy-
zny. Dodam jeszcze w tonie roman-
tycznym cokolwiek,  że dla mnie 
zburzenie pomnika, to jak wyrwa-
nie kartki z podręcznika do histo-
rii. Nie mam wszelako wątpliwości,  
że są pomniki stwarzające poważ-
ny problem, niejako aksjologiczny 
- jak należało potraktować pomniki 
zbrodniarzy nazistowskich i komu-
nistycznych oraz takich organizacji. 
To już chyba osobny temat. Zatem 
- jestem przeciw.
Joanna Kuriata: Sama nie wiem, 
czy jestem za, czy przeciw. Szcze-
rze, to nie przeszkadza mi. Rósł ze 
mną i jest nadal praktycznie co-
dziennie w zasięgu mojego wzro-
ku. Chyba sentyment… Jeżeli miał-
by pozostać, to powinien być odno-
wiony. Chyba, że ktoś ma jakiś cie-
kawy pomysł na zagospodarowanie 
tego miejsca? - Taka niezdecydo-
wana mieszkanka naszego urokli-
wego miasteczka.
Andrzej Maciejak: Jestem za de-
montażem. Pomnik jest zniszczony 
i zbyt monumentalny. Cała bryła nie 
pasuje do obecnych czasów i do ak-
tualnego wyglądu placu. Proponu-
ję pomnik mniejszy. Nie tak przy-
tłaczający. 
Zbigniew Gruszczyński: Moim 
zdaniem należałoby zaaranżować 
pl. Reymonta z pozostawionym i 
odnowionym pomnikiem i księgami 

czterech pór roku. Zdolni projek-
tanci mogą wiele. Alternatywą by-
łoby też przeniesienie pomnika, np. 
do dolnego Rynku. Jestem przeciw-
ny likwidacji symboli kultury naro-
dowej. Reymont nie jest dla mnie 
kontrowersyjną postacią ani lite-
racką, ani też polityczną. Ale tam 
gdzie dwóch Polaków, tam czasem 
trzy opinie. 
Monika Kaczmarek: Pomnik bu-
dzi we mnie wiele sentymentów. 
Gdyby został profesjonalnie odno-
wiony, być może byłby nadal pięk-
ny. Trzeba pamiętać, że przez lata 
sławił nasze miasto na pocztów-
kach. Z drugiej strony jego znisz-
czenia są chyba zbyt zaawansowa-
ne, by renowacja przyniosła dobry 
skutek. Sądzę, że najlepszym roz-
wiązaniem byłby demontaż i prze-
niesienie go w inne miejsce. Marzy 
mi się, aby powstało „miejsce sen-
tymentów”, gdzie gromadzono by 
tego typu pamiątki.  
Mieczysław Pluta: Jestem za po-
zostawieniem tego pomnika. Jest 
jak gość, który z niejasnych powo-
dów zawitał do Złotoryi. ale przy-
pomina kogoś naprawdę wielkiego 
i ważnego dla naszej kultury. (Słu-
chałem „Chłopów” w Korei. Prze-
życie prawie jak „Pan Tadeusz” 
dla latarnika.) Wypada go uszano-
wać. Jest dziwny czas, gdy wczo-
rajsi bohaterowie i wzorce są kry-
tykowani dla dziwnych powodów 
(Kościuszko, Konopnicka, człon-
kowie historycznej Komisji Eduka-
cji). Warto bronić takich jak Rey-
mont. Kilka razy w ramach wieczo-
rów czy balów "Tennis Country" z 
Towarzystwem Tenisowym i burmi-
strzem Zwierzyńskim instalowali-
śmy mu kolejne pióra. Robił je Ma-
rian Smaś. Były wyłamywane po 
kilku dniach. Może warto poszu-
kać ciekawej konwencji. Rozpisał-
bym konkurs na wymalowanie ca-
łości, np. tomy w kolorach pór roku. 
Może z góry zaproponować to pani 
Jadwidze Dyląg? Spróbować dosta-
wiania sezonowych elementów de-
koracji np. snopki jesienią, bałwan 
zimą, leżak latem, a potem wypro-
mować zwyczaj robienia selfików z 
Reymontem? Może jakieś schodki/
platforma dla korzystnego ustawie-
nia? Można by sprawdzić przez rok 
czy dwa, czy takie potraktowanie 
da dobry odzew. Gdyby np. jesz-
cze kilka dań w Hotelu Gold czy in-
nych restauracji, nawiązujących do 
klimatów „Chłopów”?. Potraktować 
Go przyjaźnie i z lekka zabawowo.

✎ Opinie zebrał 
Andrzej Wojciechowski◙ Szymon Hryniewiecki

rażała się o nim 
p r zychy l n i e . 
Rozumiem, że 
niektórzy darzą 
go sentymen-
tem, wrósł w 
krajobraz mia-
sta. Dla mnie 
jest przytłacza-
jący. 
Marianna Li-
pińska: Po-
mnik Reymon-
ta nie kojarzy 
mi się w żaden 
sposób z na-
szym miastem, 
kiedy tamtędy 

przechodzę wywołuje u mnie wstyd, 
bo taki pisarz zasługuje na to, że 
jeżeli stoi pomnik, to powinien być 
czysty, zadbany. Chyba tylko raz 
widziałam kwiaty. Jego dzieło to po-
kazane cechy naszego narodu, na-
szych zwyczajów, naszych tradycji. 
Jeszcze raz podkreślam - jeżeli bę-
dzie stał, to niech będzie zadbany, 
a jeżeli tak jak dotychczas, to niech 
go usuną. 
Bronisław Biernacki: Zawsze 
będę przeciw usuwaniu pomników 
ludzi kultury, bo zawsze znajdzie 
się ktoś, kto dorobi jakąś ideę, a 
my mamy taką tendencję gloryfi-
kowania ludzi potrafiących zabijać, 
a nie myślicieli, humanistów, a już 
laureatów Nobla to w ogóle. Mimo 
że od kilku lat nie ma mnie w Zło-
toryi, jestem przeciw. Bo zawsze 
znajdzie się ktoś, kto będzie chciał 
postawić w to miejsce pomnik żoł-
nierzy wyklętych... 
Jarosław Nowak: Jestem za usu-
nięciem tego pomnika. Nigdy mi 
się nie podobał jak sięgam pamię-
cią. Dziwne dla mnie było i jest, co 
Reymont ma wspólnego z naszym 
miastem, czy okolicą? Jest również 
bardzo brzydki. 
Mirosław Stanisławski: Jak dla 
mnie, to jest zbyt obskurny i zara-
zem przestarzały. Tam może posta-
wić coś związanego z naszym mia-
stem, dla przykładu fontannę pod-
świetlaną w nocy i kilku płukaczy z 
nogami w wodzie, którzy z michami 
wypłukują złoto. To tylko taki przy-
kład. 
Mariusz Stalski: Sentyment sen-
tymentem, ale – zaniedbany, nie 
do końca związany z miastem, cho-
ciaż oczywiście być - nie musi…, 
gdyby nowatorsko odświeżyć, pod-
świetlić, ale i tak przeniósłbym go w 
inne miejsce.
Jacek Tyc: W kwestii pomników i 
ich burzenia mam natychmiast dwie 

W poprzednim numerze opisaliśmy 
historię powstania pomnika Włady-
sława Stanisława Reymonta. Wie-
my już, że władze miasta ogłosiły 
konkurs na zagospodarowanie tego 
reprezentacyjnego miejsca. Pomnik 
najprawdopodobniej zniknie z na-
szego krajobrazu. Postanowiliśmy 
zapytać mieszkańców naszego mia-
sta, co o tym sądzą. Oto ich opinie:
Beata Anna Piersiak: Nie chcia-
łabym, aby zabrzmiało to jak ja-
kiś protest, demonstracja, czy tym 
podobne. Po prostu pęknę, jeśli nie 
wyrażę swojego zdziwienia, rozcza-
rowania, zawodu, w końcu smutku 
z powodu pomysłu/decyzji przenie-
sienia pomnika Reymonta. Nie ro-
zumiem takiej postawy. Nie był to 
polityk, żadna kontrowersyjna hi-
storycznie postać (no chyba że ktoś 
nie lubił Jego twórczości), był wiel-
kim twórcą, pisarzem, noblistą. 
Poza tym tak bardzo wrósł w kra-
jobraz Złotoryi, stał się elementem, 
do którego tak wielu z nas się bar-
dzo przywiązało. Jeśli rośnie się, 
dojrzewa, wchodzi w życie z czymś, 
co towarzyszy na co dzień, natu-
ralnym jest, że tak się dzieje. Fakt, 
że ktoś kiedyś bardzo oszpecił po-
mnik, ale przecież można go profe-
sjonalnie odrestaurować. W skryto-
ści ducha bardzo na to jednak liczę. 
Możesz jednak dodać jedynie taką 
osobistą refleksję, że jestem osobą 
sentymentalną i nie pozbywam się 
rzeczy, do których jestem przywią-
zana i które mają dla mnie wartość 
dlatego, że są już stare i brzydkie, 
ale staram się je ratować i utrzymy-
wać przy życiu.  
Sylwia Dudek-Kokot: Jest bar-
dzo charakterystyczny i niestety dla 
mnie bardzo szpetny. Gdyby znikł, 
poczułabym ulgę. Nie mam senty-
mentalnych odczuć z nim związa-
nych, ale rozumiem takie. Nie lubię 
pomników, nieważne kogo dotyczą. 
A ten moim zdaniem jest wyjątko-
wo nieudany. Sama autorka nie wy-
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Miękkie, gumowe, 
pięciopalczaste skarpety 
w wędrówce po trawie, 
liściach, szutrze czy śniegu 

Mount Kailash – święta, dla wyznaw-
ców hinduizmu i buddyzmu, góra w Ty-
becie. Gdzieś tu Emmanuel „usłyszał” 
polecenie pielgrzymki ku Jasnej Górze  
/fot. Emmanuel Larochette (EL)

„Celem mojej pielgrzymki jest 
inny pielgrzym”
Olga Tokarczuk „Bieguni”
W sobotę 30 stycznia było dość śnie-
gu, by ruszyć na biegówki. Piękna 
zima. Coś pchało ku dolinie Kaczawy. 
Ostrożny zjazd pługiem, pomiędzy sa-
neczkarzami, po nowej trasie rowero-
wej, aż do Zalewu. W szerokim zako-
lu rzeki, za Żelaznym Mostem, pstry-
kam fotki zaśnieżonego krajobrazu. 
Omal nie rozminąłem się z wędrow-
cem. Szedł od Jerzmanic. W szerokim 
kapeluszu, z długim, mocnym kijem i 
sporym plecakiem.           
Na moje powitanie zapytał: „Do you 
speak English?”. Od słowa do słowa 
i zaprosiłem go do domu.  W drodze 
pod górę jego stopy ześlizgiwały się na 
śniegu. Dopiero wtedy dostrzegłem, 
że miał na nich tylko pięciopalczaste, 
gumowe skarpety. 
W domu przy kuchennym stole, Em-
manuel przeniósł nas Jolę, Łukasza i 
mnie w inny, mniej śpieszny Świat. 
Jest Francuzem, który pielgrzymu-
je pieszo z Normandii ku Jasnej Gó-
rze. Myślał o nałożeniu sobie naka-
zu milczenia na czas tej wędrówki. Na 
szczęście się tego nie trzyma, bo do-
brze opowiada i ma o czym. W mło-
dości ćwiczył sztuki walki i sporo nur-
kował u wybrzeży Francji. Potem stu-

W niedzielę grała „Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy”. Ten dzień lubię 
od lat, bo wtedy okazujemy sobie wza-
jemnie więcej życzliwości. Na plecaku 
Emmanuela, obok Jakubowej musz-
li, wylądowało Owsiakowe serduszko. 
Po śniadaniu zatrzymaliśmy się przy 
pomniku poświęconym „Bitwie o Zło-
toryję”, a potem odprowadziłem go 
przez miasto i Kopacz do mostu w Ro-
kitnicy. „Via Regia” poniosła go dalej.   
Mamy kontakt. Po trzech dniach za-
meldował, że jest u Salezjanów w Śro-
dzie Śląskiej. To był czas prawdziwej 
zimy, a on nadal często spędza noce w 
namiocie. Gdy pytałem, czy nie prze-
szkadza mu śnieg i mróz, to tylko cie-
szył się urodą tej zimy i przypomi-

nał, że w Himalajach 
tak nocował przy -27° 
C. Żartując, narze-
ka na gościnność Po-
laków, która go moc-
no spowalnia: „Wpadnij 
do nas na kawę.... Ooo 
już pora na obiad... Hej 
już późno. Nie będziesz 
szedł na noc”. Musiał 
sobie obiecać, że  nie 
zatrzyma się dłużej 
niż na trzy dni w jed-
nym miejscu. Bardzo 
spodobał mu się Wro-
cław. Gdy przy któ-
rymś z kościołów do-
wiadywał się o ewentu-
alny adres miejsca dla 
pielgrzymów, zapyta-
ny zaproponował mu 
swój dom i zatrzymał 
go na kilka dni. Emma-
nuel spędzał czas gra-
jąc w warcaby z miesz-
kającą tam starszą pa-
nią. W korespondencji 
zdradził marzenie, by 
w końcu z nią wygrać.  
Minęły dwa miesiące. 
Przyszła kartka wysła-
na 17 marca z Często-
chowy. Emmanuel pi-
sze, że spełnił obietni-
cę i jest zadowolony z 

wszystkiego, co po drodze i na miej-
scu. Ma kolejny cel. To Wilno i obraz, 
który znamy z Inwokacji, a dla niego 
„Our Lady of the gate Ostrabrama”
Tu moje, nieco skrócone, tłuma-
czenie meldunku Emmanuela z 
Wrocławia (z ok. połowy lutego):
Witam! Od czego zacząć? Dość daleko 
zaszedłem w  Polsce, ale postęp jest 
powolny. Jak wielu tu mówi, warunki 
pogodowe są najzimniejsze i najcięż-
sze od wielu lat. Dla niektórych nie wi-
dziane od 20 lat, dla innych od dzieciń-
stwa. Tylko niektórzy pamiętają zimy 
w Europie, które w przeszłości były 
wyraźnie inne niż teraz. I ja pamiętam 
pobyt w  domu bez szkoły, gdy z powo-
du śniegu blokującego drogi o 2 tygo-
dnie przedłużono ferie po Bożym Na-
rodzeniu! Pamiętam zabawę mieczami 
z sopli lodu i 40-centymetrowy śnieg 

dia techniczne i psychologia. Od ponad 
dwudziestu lat uczestniczy jako wolon-
tariusz w projektach odbudowy w kra-
jach zniszczonych przez wojny czy ka-
taklizmy: Sri Lanka, wiele lat w In-
diach, a od kilku lat Nepal. Kilka wy-
praw i pielgrzymek, także ku świę-
tej górze Kailash w Tybecie. Rok temu 
w Himalajach poczuł się bardzo źle. 
Mówi, że w krytycznej chwili usłyszał 
żeński głos obiecujący mu powrót do 
zdrowia. „Ale masz mnie odwiedzić na 
Jasnej Górze”. Obiecał. Ograniczenia 
podróży zatrzymały go jeszcze przez 
kilka miesięcy w Nepalu. Nie żałuje 
tego czasu spędzonego wśród miesz-
kańców wiosek położonych na ponad 
4000m. On uczył ich francuskiego go-
towania (będą mieli ciekawsze menu 
dla turystów), a sam korzystał z go-
ściny. Chcieli, by został, on jednak ru-
szył, gdy tylko pod koniec lata zdjęto 
pandemiczne blokady. Wylądował we 
Francji w połowie września, a już po 
dwu tygodniach był gotów, by spełnić 
swą obietnicę. 
Ruszył pieszo 28 września 2020 r. z Ba-
zemont. Od strony północnej minął Pa-
ryż . Również Luksemburg czy Frank-
furt omijał szerokim łukiem. Przeszedł 
przez Eisenach z myślą o Bachu, a 
wchodząc na górę i twierdzę Wartburg 
wspominał Lutra  piszącego tam swe 
tłumaczenie Biblii. W drodze nie roz-
mawia przez telefon. Raczej robi nim 
zdjęcia i używa do nawigacji. Przyklę-
ka w ławach  kościołów różnych wy-
znań i odmawia różaniec. Telefon wpi-
na w tym czasie do gniazdek dla pod-
ładowania. Wędruje tylko za dnia. Ma 
mały namiot - rozbija go w miejscach, 
które mu się podobają. Jako wegeta-
rianin wędruje, niosąc kilka marche-
wek, owoce i 3 litry wody. Jego plecak 
waży ok. 25 kg. 
Emmanuel po drodze rozmawia ze 
swoją Patronką, a nawet zgłasza proś-
by. Startując we wrześniu, nie zabrał 
rękawic. Po jakimś czasie pomyślał: 
„Zimno mi w ręce, szczególnie tę, w 
której trzymam kij”. Ooo, i już rękawi-
ca na prawą dłoń  leży przy ścieżce. Nie 
podniósł. Jednak gdy po kilkuset kro-
kach trafił na drugą do pary, zawrócił i 
miał już obie. Po kilku dniach ta od kija 

zaczęła się mechacić. „Może 
by tak mocniejsza rękawica?”. 
Po paru krokach znalazł taką, 
jak chciał. Na dowód pokazał 
nam wszystkie trzy. Bywało, 
że siedząc w namiociku zatę-
sknił za kąpielą. Już za chwi-
lę puk puk i zapraszają go na 
kawę, poczęstunek, prysznic.  
Porusza się wzdłuż starych 
tras pielgrzymek Jakubowych, 
które w średniowieczu wio-
dły z chrześcijańskiej Europy 
do Santiago de Compostela w 
Hiszpanii. Tam w 1982 Jan Pa-
weł II, w obecności liderów z 
wielu krajów, odczytał „Akt Eu-
ropejski”, w którym przypo-
mniał słowa Goethego  „Dro-

przez kilka tygodni 
w roku. Takie wspo-
mnienia ... Powiedz-
my, że mamy tu te-
raz piękną zimę, peł-
ną chłodu (między 
-10 a -16 stopni Cel-
sjusza w dzień), peł-
no śniegu (codzien-
nie, czasami bardzo 
grube, czasem mięk-
kie. Czasami cięż-
kie płatki śniegu, ale 
bardzo często bardzo 
małe. Śnieg jest tak 
sypki, że nie mogę 
ulepić kul! Cisnę obu-
rącz, kiedy zwalniam 
nacisk, śnieg prze-
sypuje się między palcami jak suchy 
piasek!). Mocno wieje wiatr ( jest na-
prawdę bardzo zimny i sprawia, że   
płatki śniegu są jak małe, maleńkie 
igiełki, które ranią każdą część skóry, 
która je przyjmuje.). Myślę, że moż-
na te warunki określić jako „Blizzard”. 
A ja mam szczęście iść i spać w tym 
pięknie! Oczywiście zakładam siedem 
warstw odzieży! Oczywiście zrezygno-
wałem z gumowych skarpet z pięcioma 
palcami (przecież potrzebuję palców u 
nóg) i musiałem kupić buty i skarpet-
ki . Oczywiście większość mojego je-
dzenia jest teraz jak lody: pomarań-
czowe, lodowy ser, masło, lodowe mar-
chewki i rzodkiewki. Wszystko jest po 
prostu lodowate! Mokre chusteczki, 
buty w nocy! „So nice, sorry : so ice!” 
Ale to nie jest powód, dla którego wę-
druję tak wolno. To, co sprawia, że   
schodzą mi tygodnie na to, co powinno 
być dniami, to fakt, że Polacy, których 
spotykam, są niebezpiecznie gościn-
ni! To znaczy, naprawdę nie możesz się 
wydostać! Zaczyna się prawie zawsze 
od „wejdź, napij się kawy”, a potem 
„zostań na lunch!”. a potem kończy się 
na tym, że „jest już za późno na odej-
ście, dziś wieczorem będziesz tu spał i 
jutro pójdziesz!”… I tak często następ-
nego dnia! Poważnie! Nawet jeśli w 
ogóle nie możemy się porozumieć, po-
nieważ wielu mówi płynnie 
po niemiecku / rosyjsku, ale 
nie po angielsku i rzadko po 
francusku ... Ustaliłem so-
bie pewne zasady dotyczą-
ce wędrówki, a jedną z nich 
jest to, że nie powinienem 
dłużej pozostawać w tym 
samym miejscu niż 3 noce. 
Muszę to stosować, aby kon-
tynuować! Używam tej za-
sady prawie co 3 dni! Wyko-
naj obliczenia, a zrozumiesz, 
jak powoli się przemiesz-
czam! To daje wyobraże-
nie o tutejszej gościnności. 
W końcu udało mi się dotrzeć 
do pięknego miasta Wrocła-
wia (zobacz ostatnie zdjęcia, 
dołączam do tej wiadomo-
ści). Piękny ze względu na 
architekturę i historię (wy-
obraź sobie pod 30 cm śnie-

gi św. Jakuba ukształtowały Europę”. 
To był jeden z sygnałów ku odnowie-
niu szlaków Jakubowych. W Polsce od-
rodziło się i ciekawie działa „Bractwo 
Św. Jakuba Apostoła”, w wartym od-
wiedzenia Jakubowie koło Głogowa. 
Unia Europejska sprzyja także innym 
projektom tematycznych sieci wędró-
wek. Powstają piesze i rowerowe „Eu-
ropejskie Szlaki Kultury”. Przechodzą-
ca przez Złotoryję „Via Regia” była jed-
ną z głównych tras pielgrzymkowych 
i handlowych średniowiecza na kie-
runku wschód-zachód. Roman Gorz-
kowski rekonstruował i oznaczał jej 
bieg w naszej okolicy w 2005 roku. 
Od tego czasu pojawiają się w Zło-
toryi wędrujący na zachód pielgrzy-

mi. Było o nich w „Echu” 2017/3.  
Apka w telefonie Emmanuela pokazuje 
właśnie szlak „Via Regia”. Idąc ku Czę-
stochowie  porusza się pod prąd, na 
tej z historycznego założenia jedno-
kierunkowej trasie. Ta sama mapa su-
geruje mu miejsca noclegowe dla piel-
grzymów. We Lwówku zatrzymał się w 
„Ośrodku Chrześcijańskim Elim”. Na-
stępnej nocy spał w namiocie i po raz 
pierwszy zasypał go śnieg. Dziwił się, 
że długo było w namiocie ciemno. U 
nas miał wygodniej, ale na noc zakrę-
cił kaloryfer w swoim pokoju. Rankiem 
dokonał drobnych napraw przy zam-
kach błyskawicznych namiotu. Znając 
jego plan zaproponowałem, że mógł-
bym uprzedzić znajomych, by się nim 
zaopiekowali po drodze. Odmówił. Woli 
zdać się na to, co przyniesie każdy 
dzień. 

gu!). To już cztery dni, odkąd tu je-
stem. I możesz sobie wyobrazić, że w 
tych warunkach pogodowych posta-
nowiłem zaakceptować  naciski Marti-
na, gościa, który mi zaoferował pokój. 
Obok mieszka 93- letnia dama (wyjąt-
kowo dobrze wyszkolona w grze w war-
caby i bez odrobiny litości dla takiego 
gracza jak ja ... Kobieta warcabowy kil-
ler ...). Martina spotkałem, gdy sypał 
sól na zamarzniętą podłogę kościoła, 
dla którego pracuje. Spytałem tylko, 
czy ojcowie mają „schronisko dla piel-
grzymów”. Nie mieli. Za to on po pro-
stu zaprosił mnie do siebie. Zadzwo-
nił do przyjaciela, kupił butelkę gorą-
cego wina z przyprawami et voilà! Od 3 
dni leżę w lenistwie i gorączce (mała). 
Moje prawe ucho dzwoni i boli, jak-
bym był wielokrotnie uderzony ... teraz 
jest lepiej, a już myślę o moim wyjeź-
dzie i ile dni mam? Będę musiał uwol-
nić się od lokalnej życzliwości i hojno-
ści, nie raniąc żadnych uczuć, z wyjąt-
kiem uczuć pani z sąsiedztwa, którą 
naprawdę chciałbym pokonać w grze!!! 
Voilà tyle wiadomości. Mam na-
dzieję, że czujesz się dobrze i je-
steś szczęśliwy. Życzę ci tego. 
Będziemy w kontakcie...
Emmanuel. 

✎ Mieczysław Pluta

Pielgrzym
Emmanuel



charka z gwiazdką”, jakby dzisiaj 
powiedziano. Pośrodku ogrodu wa-
rzywnego był duży kamienny basen 
z wodą. Olga zawsze nas – dzieci 
- przed tą studnią ostrzegała. Mó-
wiła, że w środku są duże raki, któ-
re chętnie wciągają dzieci do środ-
ka, aby je pożreć. Do dziś to zapa-
miętałem i nie podchodzę do żad-
nej studni. 
Dzieci mogły od czasu do czasu 
jechać na pastwisko do dojenia. 
Szwajcar w swoim białym ubra-
niu panował nad wieloma sztuka-
mi bydła. Kiedy mechaniczna do-
jarka zaczynała działać, musieli-
śmy być szczególnie ostrożni, żeby 
nie wpaść w szybko obracającą się 
przekładnię  z bardzo długimi pasa-
mi klinowymi. Mogliśmy pić mleko 
z pokrywek do baniek i najeść się 
do woli owoców, bo wszystkie po-
lne drogi były obsadzone drzewa-
mi owocowymi. Przypominam sobie 
też dobrze wózki, na których zjeż-
dżaliśmy z góry pałacowej. Jeden z 
nas siedział z przodu i obsługiwał 
dyszel do kierowania nogami. Ba-
wiliśmy się na całym terenie i mie-
liśmy urozmaicony czas. Pobyt w 
Sokołowcu był to piękny rozdział z 
mojego dzieciństwa, mimo wojny. 
Pewnego dnia nadeszło pożegna-
nie…Obudzono nas wcześnie rano. 
Umundurowani ludzie kazali nam 
w parę godzin spakować się w jed-
ną walizkę, bo zbliżali się Rosjanie. 
Niejaki pan Werner odwiózł nas sa-
niami konnymi na stację w Świe-
rzawie. Padał śnieg i było strasz-
nie zimno. Wsiedliśmy do pociągu 
-lazaretu z setkami rannych. Mama 
miała ze sobą torbę pełną lekarstw, 
które dostała przy okazji wizyty 
we Wrocławiu u krewnej, aptekar-
ki. Mogła dzięki temu robić im opa-
trunki. Wróciliśmy  przez Lipsk do 
Hamburga. Mój ojciec Ernst wrócił 
w 1954r. z Rosji z ostatnim trans-
portem do Niemiec. Miałem wtedy 
19 lat.”

✎ Wioleta Michalczyk

ewakuowali się do wuja Ottona Hir-
schfelda do Sokołowca. Nie jeździ-
ły pociągi z Hamburga, więc szu-
kaliśmy połączenia poza miastem.  
Samej podróży nie pamiętam. Zo-
staliśmy serdecznie przyjęci przez 
Erikę i Ottona i dostaliśmy piękną 
kwaterę w pałacu. Przyjęto mnie 
do szkoły podstawowej, a moja 
mama dostała stanowisko przed-
szkolanki. Poznałem wszystkie pa-
łacowe dzieci. Regina, Fritz Hirsch-
feld i dzieci Ingi Wegener byli jesz-
cze bardzo mali. W domu panowa-
ła żałoba po bracie Ingi. Wujek Otto 
bardzo aktywnie prowadził gospo-
darstwo w majątku. Było kilkaset 
sztuk bydła mlecznego, parę koni, 
zaprzęganych przeważnie do po-
wozów, kilka czerwono-brązowych 
wołów do ciągnięcia ciężkich ładun-
ków. Gęsi i kury były przeznaczo-
ne w większości na własny użytek. 
Mnie najbardziej interesowały tzw. 
Lanz-Bulldożery. Służyły nie tyl-
ko jako traktory, lecz także do na-
pędu pasów klinowych i przekład-
ni do młocarni i dojarki mechanicz-
nej. To była technika, którą byłem 
bardzo zainteresowany jako chło-
piec. Wcześnie rano wypuszczano 
kilkadziesiąt gęsi z wyżej położonej 
stajni. Nadchodziły z głośnym gę-
ganiem ze swojego wzgórza i bia-
da temu, kto stał im na drodze, 
miał zagwarantowane ugryzienie w 
nogę. Czuliśmy respekt przed nimi. 
Moim ulubionym zajęciem była za-
bawa na podwórzu ze wszystkimi 
dziećmi. To była przygoda. Czasa-
mi wujek pozwalał mi pojechać na 
wycieczkę wozem konnym, było 
wspaniale. Spotkaliśmy owczarza, 
którzy pasł swoje owce na pobli-
skiej górze.  Pokazał mi, jak ścinać 
żywicę z wiśni i ssać ją   jak cukie-
rek.
Ogród pałacowy był jak z fil-
mu, wielki z ogromnymi drzewa-
mi. Przylegał do niego wspaniały 
ogród warzywny, królestwo gospo-
dyni i kucharki Olgi, dobrego ducha 
domu. Potrafiła gotować „jak ku-

Zawsze, gdy zwiedzam zabytkowy 
dwór czy pałac, zastanawiam się, 
kim byli jego mieszkańcy, czym się 
zajmowali, jak żyli? Tym razem Mit-
telhof (Pałac Środkowy) w So-
kołowcu, z którego niestety pozo-
stały tylko górujące nad kościołem 
mury. Historię jego mieszkańców 
przekazała mi pani Dagmar Frie-
drich - wnuczka Otto Hirsch-
felda, przedwojennego właścicie-
la tego majątku. Kończy ona w tym 
roku 80 lat, ale stara się co roku 
odwiedzać Sokołowiec. Przyjeżdża 
z reguły ze swoją młodszą siostrą, 
a stałym punktem ich pobytu jest 
wizyta na byłym cmentarzu ewan-
gelickim oraz na terenie rodzinne-
go majątku. Zna obecnych właści-
cieli przyle-
głego domu 
i jest zawsze 
przez nich 
mile widzia-
na. Należy 
nadmienić, 
że dzięki jej 
s t a ran i om 
i fundu-
szom byłych 
mieszkań -
ców udało 
się uporząd-
kować teren 
cmentarza i 
postawić ta-
blicę infor-
macyjną. 
O p o w i e -
działa mi o 
swojej ro-

dzinie przy okazji mojego pytania, 
czy zna dzieje właścicieli pałacu w 
Rząśniku. „Tak, istnieją rodzinne 
koligacje między Voglerami i Hir-
schfeldami poprzez ślub Eriki Vo-
gler i Ottona Hirschfelda, który od-
był się 3 czerwca 1939r. w Rząśni-
ku. Erika Vogler, urodzona 17 lip-
ca 1907r., była drugą żoną mojego 
dziadka Ottona, który już raz oże-
nił się w 1916r. Jego pierwszą żoną 
była Margerethe Wever (moja bab-
cia) - córka fabrykanta z Łodzi (We-
verowie pochodzili z okolic Wupper-
talu), który kupił  Mittelhof w 1911 
lub 1912 roku. Jego zięć Otto Hir-
schfeld był najpierw tylko zarządcą, 
potem dzierżawcą majątku, dopie-
ro w 1938 lub 1939r. został właści-
cielem. Jego pierwsze małżeństwo, 
z którego miał dwoje dzieci: moją 
mamę Ingeborg Hirschfeld, urodzo-
ną w 1917r. i jej brata Ernsta Eri-
cha Hirschfeld, ur. w 1918r. (zgi-
nął w czerwcu 1944r.w walkach lot-
niczych nad Erfurtem) zakończy-
ło się w latach 20. rozwodem. Moja 
mama i jej brat wychowywali się 
u ojca. Mama wyszła w 1938r. za 
Heinza Wegener. Mieli troje dzie-
ci: mojego brata Heinricha (1939), 
mnie (1941) i moja siostrę Gabrie-
le (1944). Otto i Erika mieli dwo-
je dzieci: Friedricha (1941) i Reginę 
(1942). Po samobójstwie rodziców 
(w lipcu 1945r.otruli się po zajęciu 
pałacu przez Rosjan) dzieci wzra-
stały w mojej rodzinie, więc u swo-
jej przyrodniej siostry, która była 
potem ich przybraną matką. Cał-
kiem to zagmatwane, nieprawdaż? 
Przed dwoma laty zmarł mój dale-
ki kuzyn ze Stuttgartu - Holger Hir-
schfeld, starszy o 6 lat ode mnie, 
który przed wojną mieszkał w Ham-
burgu. W 1944r. uciekł z matką, 
siostrą i babcią przed bombardowa-
niami do Sokołowca. Spędzili tam 
pół roku. W 2012 r. napisał wspo-
mnienia z tego okresu”.
Holger Hirschfeld, relacja z 
pięknego czasu w Sokołow-
cu: „Ojciec namówił nas, żebyśmy 

Nieważne są lata; istotny jest wiek 
tzw. ducha konkretnej osoby, jego 
żywotność. Tych pierwszych nie na-
leży liczyć przede wszystkim kobie-
tom, szczególnie tym działającym, 
co to „żadnej pracy” i działania się 
nie boją. Taką jest nasza Stasia, 
czyli STANISŁAWA CHAIM. 18 lu-
tego stuknęła jej „80”, a w duszy 
gra jej nadal „18”. Mimo rozlicznych 
działań i trosk, które jej nie oszczę-
dziły.
 Urodziła się w Długołęce, w powie-
cie nowosądeckim. Trudno było-
by wskazać dziedzinę, w którą Sta-
sia by się nie zaangażowała, lub 
za którą nie czułaby się „odpowie-
dzialna”. Wiedzą o tym złotoryjanie 
(i nie tylko) wierzący i niewierzący, 
społecznicy i aspołeczni („bo znowu 
się wtrąca”), miastowi i mieszkańcy 
wsi itd., itp.
Pojawienie się Stasi na ziemi złoto-
ryjskiej „zawdzięczamy” ówczesnej 
władzy ludowej, gdyż w czasie, kie-
dy wkraczała w życie zawodowe, z 
nakazem pracy ( sprawa młodsze-
mu pokoleniu nieznana) stawiła się 
do pracy w Szkole Podstawowej w 
Kondratowie. I już tu dała upust 
swojej społecznikowskiej żyłce, ini-
cjując działania nie tylko w szkole, 
ale i w środowisku (świetlica wiej-
ska, ruch młodzieżowy).
Po roku – jako żona Jana (później 
„asystent” prezeski chóru) – znala-
zła się w Szkole Podstawowej w Wil-
kowie i od razu została jej kierowni-
kiem. Odrębnego opracowania wy-
magałyby jej poczynania w Wilko-
wie. Niebawem trafiła z rodziną do 
Złotoryi i w złotoryjskiej Trójce zo-
stała prezeską ogniska ZNP1 oraz 
wicedyrektorką szkoły. Był to czas, 
kiedy placówki oświatowe wprost 
kipiały działalnością. W roku 1984 

została gminną in-
spektor oświaty, a 
po „reformie” ad-
ministracji oświa-
towej (której głów-
nym celem była li-
kwidacja wydzia-
łów oświaty!) Sta-
sia przejęła kierow-
nictwo Szkoły Pod-
stawowej w Wilko-
wie Osiedlu i z tego 
stanowiska prze-
szła na emeryturę. 
Dla Stasi była to 
jedynie formalna 
emerytura. „No-
siło ją” nadal i za-
niosło do przewod-
niczenia ogródkom 
działkowym oraz 
do miejskiej sek-
cji emerytów, gdzie 
szefowała społecz-

nej radzie. Nadal „wszędzie jej peł-
no”. Znalazła też miejsce w TMZZ. 
Jako „Góralka” przyjęła opiekę 
nad drzewkiem nr 19 – bukiem 
ochrzczonym imieniem „Jana Pawła 
II” na Ścieżce św. Jadwigi. I śmia-
ło można powiedzieć, że z tej opieki 
(sprawowanej wspólnie z R. Gorz-
kowskim), „JPII” z pewnością byłby 
zadowolony, gdyż właśnie to drzew-
ko należy do najbardziej zaopieko-
wanych. Przez kilka lat w Ośrodku 
TMZZ pełniła społeczne dyżury. 
Odrębne słowo należy się jej dzia-
łalności w złotoryjskich chórach 
oświatowych. Swojego altu uży-
czyła już w okresie wilkowskim 
tzw. Chórowi Francuza, czyli Chó-
rowi Związku Nauczyciela Polskie-
go przy Powiatowym Domu Kultu-
ry (1968 – 74). Ale w pełni swo-
je śpiewacze skrzydła rozwinęła w 
Chórze Nauczycielstwa „Bacalarus” 
jako jego pierwsza prezes (od 1985 
r.). To były szalone i radosne dni dla 
Stasi i wszystkich chórzystów. A ile 
problemów!? 
Za swoją rozległą i wartościową 
działalność otrzymała wiele wy-
różnień i odznaczeń, w tym m.in. 
„chlebowy” Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski.
Dlatego nie zapomnieliśmy o Sta-
si. Kto mógł, stawił się 18 lutego 
o godz. 12:00 w jej ogródku. Był 
„dystans” (niewielki), była „de-
zynfekcja” (szampan), były ma-
seczki (różne). Były kwiaty, życze-
nia i śpiew, uściski i łzy wzrusze-
nia. „Plurimos annos plurimos”.

Chórzyści „Bacalarusa”,  
członkowie TMZZ  

oraz przyjaciele  
i sympatycy Stasi Dagmar z matką i z bratem Boże Narodzenie w pałacu. 1943 r. Północno-zachodnia strona pałacu 

Ogrodniczka z bratem Dagmar.  
1940 r.
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byśmy się nie spotkali, zawsze miał 
czas porozmawiać na różne tematy. 
Właśnie tak sympatycznych ludzi 
jak on chciałbym spotykać w swo-
im życiu. Żegnaj Janku.
Emilia Staronka-Duda: Janku, 
żałuję, że zbyt rzadko rozmawiali-
śmy - przez co nie poznaliśmy się 
tak dobrze. Ostatni raz widzieliśmy 
się, gdy wraz z żoną Irenką odwie-
dziliście nas po narodzinach nasze-
go synka. Było to wspaniałe, kilku-
godzinne spotkanie, podczas które-
go zapomnieliśmy o czterdziesto-
letniej różnicy wieku między nami. 
Opowiadałeś o pomyślnej naprawie 
aparatu, o niedawnych wyjazdach 
nad morze, o historycznych już 
miejscach w naszym mieście. Ser-
decznie dziękujemy za wspomnie-
nia i za cudowną atmosferę. Spo-
czywaj w pokoju.
Krystyna Rybicka: Janek był 
wspaniałym kolegą, na którego za-
wsze można było liczyć w potrze-
bie, służył pomocą i zawsze miał 
czas, cierpliwość. Będzie nam Jan-
ka brakować, odszedł od nas, pozo-
stawiając zdjęcia, które nam robił. 
Niech mu ziemia lekką będzie. Spo-
czywaj w pokoju Kolego.
Jan Borawski odszedł 
23 kwietnia.

Robert Pawłowski: Janek jest 
związany ze Złotoryjskim Klubem 
Fotograficznym od początku. Nie 
było czwartkowych spotkań klubo-
wych bez Janka lub przynajmniej 
jego zdjęć. Zawsze uśmiechnięty, 
zawsze pomocny... Pasjonat sprzę-
tu fotograficznego - nie tylko po-
trafił rozłożyć na czynniki pierw-
sze obiektyw, czy aparat, ale o dzi-
wo! - złożyć go z powrotem tak, 
aby żadna śrubka nie pozostała, a 
w dodatku to wszystko potem dzia-
łało. Obiecuję Ci Janku solennie, że 
obiektyw, który reanimowałeś, po-
zostanie już ze mną i zawsze będzie 

mi Ciebie przypominał.
Iwona Pawłowska:  Janku, trud-
no w to wszystko uwierzyć. Byłeś 
przecież człowiekiem, który kochał 
życie i aktywność, nie umiał żyć bez 
pracy. Kochałeś fotografię i lubiłeś 
tą pasją dzielić się z nami. Twoje 
zdjęcia często ilustrowały łamy na-
szego Echa, bo byłeś niezawodny 
jako kronikarz miejskich wydarzeń. 
Uśmiechnięty, życzliwy starszy ko-
lega z aparatem, specjalista od na-
prawy obiektywów – takim Cię za-
pamiętam.
Tak żałuję, że nigdy nie mieliśmy 
zbyt dużo czasu, by porozmawiać, 
z mojej winy, bo ciągle trzeba było 
gdzieś biec, coś załatwić, z czymś 
się uporać. Teraz zostaje smutek i 
cisza.
Spoczywaj w pokoju, Janku.
Sylwiusz Godyń: Janka pozna-
łem w klubie fotograficznym. Za-
wsze z uwagą przysłuchiwał się opi-
niom o własnych zdjęciach. Nie za-
wsze się z nimi zgadzał, ale przyj-
mował je z pokorą. Lubił fotografo-
wać i pokazywać swoje zdjęcia. Lu-
bił też majsterkować przy obiekty-
wach - naprawiać te, które inni spi-
sali na straty. Miał swoje spojrzenie 
na fotografię. Zapamiętam go jako 
uśmiechniętego, z poczuciem hu-
moru i chętnego do rozmowy. Gdzie 

W 1896 r. dr Tarnawski (pisałem o nim w grudniowym 
numerze Echa Złotoryi) jako pacjent przebywał w We-
isser Hirsch pod Dreznem w sanatorium przyrodolecz-
niczym dra Heinricha Lahmanna (1860-1905). Tam na 
diecie jarskiej poczuł się doskonale i to spowodowało, 
że zdecydował się wprowadzić w swoim Zakładzie w Ko-
sowie taką właśnie dietę.
Doktor H. Lahmann był pionierem medycyny naturopa-
tycznej. Pochodził z Bremy w Niemczech. Uzyskał dok-
torat na Uniwersytecie w Heidelbergu. W 1888 r. otwo-
rzył sanatorium „Biały Jeleń”, gdzie pacjenci poddawa-
li się zabiegom składających się z kąpieli, z zimnych 
i gorących okładów, masaży, gimnastyki leczniczej, z 

kąpieli powietrz-
nych i słonecz-
nych. Jednak naj-
istotniejszym ele-
mentem kuracji w 
zakładzie dra Lah-
manna była die-
ta, na którą skła-
dały się surów-
ki, owoce, orze-
chy i pełnoziar-
nisty chleb żytni. 
Lekarz zwrócił w 
swojej diecie uwa-
gę na odpowied-
nie składniki (w 
swoim laborato-
rium badał skład 
wartości zdrowot-
nych żywności), 
ale także na cały 

proces ich przygotowania. Sądził, że zbyt długie goto-
wanie warzyw pozbawi je najważniejszych elementów 
odżywczych, a to skutkowało wieloma chorobami. Me-
toda Lahmanna odniosła ogromny sukces i z roku na 
rok w lecznicy pojawiało się coraz więcej pacjentów, w 
tym także lekarze, którzy zainteresowali się  wprowa-
dzoną przez niemieckiego lekarza kuracją wegetariań-
ską, a następnie propagowali ją niemal w całej Europie. 
Według doktora Lahmanna punktualność w sposobie 
życia i surowość wobec samego siebie są bardzo waż-
nymi czynnikami leczniczymi, czyli nic innego jak sa-
modyscyplina. Ludzie powinni rozmawiać o zdrowiu, a 
nie chorobach, wyłania się tutaj aspekt psychologicz-
ny. Podstawą tej metody było powietrze i zażywanie 

powietrznych kąpieli. Dr Lahmann twierdził, że 
wpływa to bardzo dobrze na stan zdrowia pa-
cjenta. Powietrze jest żywiołem człowieka, tak 
jak woda jest żywiołem ryb. Uczony zalecał, 
aby nie tylko oddychać powietrzem, ale rów-
nież brać kąpiele w morzu powietrza, co było 
bardzo dobre dla skóry człowieka. Uważał, że 
podstawą żywienia jest prosty pokarm i napój 
– był jednym z prekursorów w Europie diety 
jarskiej. Również ubranie powinno przejść re-
formę do bardziej prostego - tym samym sta-
ło się jednym z najważniejszych założeń higie-
nicznych dra Lahmanna. 
Ludzie powinni być od młodych lat uczeni filo-
zofii życia, czyli o nauce zdrowiu ciała. To był 
jedyny sposób, aby rzeczywiście zapobiec cho-
robom, a co za tym idzie mogłoby to wpływać 
na harmonijny rozwój i prawidłowe działanie 
wszystkich narządów w ludzkim ustroju. Lekarz 
według uczonego z Weisser Hirsch powinien 
być nauczycielem i stróżem zdrowia. Uważał, 

że higiena powinna być wprowadzona w szkołach jako 
nowy przedmiot a lekarze powinni stać się rządowymi 
nauczycielami higieny. Według tego założenia, właśnie 
wtedy rozpocząłby się największy postęp ludzkości. 
Metody terapii doktora Lahmanna wykorzystywane są 
do dzisiaj w wielu dolnośląskich uzdrowiskach i nie tyl-
ko. A może sami Państwo spróbujecie? Niewiele kosztu-
je, a efekty gwarantowane. 
Obecnie Weisser Hirsch, to otoczona pięknym lasem 
ekskluzywna dzielnica mieszkalna. Znajdują się w niej 
piękne secesyjne oraz eklektyczne wille. Są tutaj pie-
karnie (sprzedające bezglutenowe pieczywo), a tak-
że wykwintne, pełne splendoru niemieckie restauracje 
i mnóstwo azjatyckich oraz  włoskich knajpek. W pobli-
skim parku mieści się Konzertplatz - przestrzeń do orga-
nizowania koncertów na świeżym powietrzu -  z ogród-
kiem piwnym i zimowym lodowiskiem. Ze stacji kolejo-
wej (do Drezna można dojechać pociągiem z Legnicy) 
roztacza się przepiękny krajobraz, który nacieszy oko 
fotografów i nie tylko. Poza tym, warto zwiedzić to, co 
pozostało po słynnej lecznicy budzącego w tamtym cza-
sie wiele kontrowersji doktora Lahmanna.
Zapraszam państwa zatem do Weisser Hirsch. Spokoj-
nie, kiedy wszystko ustabilizuje się w związku z pande-
mią, można pojechać A4 (około 184 km), czyli dwie go-
dziny jazdy samochodem ze Złotoryi. Będąc tam, od-
niosłem wrażenie jakby czas zatrzymał się w tym miej-
scu ze względu na cudowną zabudowę. Z drugiej stro-
ny mieszanka kulturowa robi ciekawy kontrast z tym, 
co przeminęło bezpowrotnie a tym, co mamy obec-
nie.   Zabudowa domów i sklepów szachulcowa, któ-
re są pomalowane w różnego rodzaju kolorach, a okna 
zdobią białe gzymsy, co tworzy niepowtarzalność tej 
dzielnicy. Inspirujące i ciekawe miejsce, pełne historii, 
to idealny cel na weekendową wycieczkę.

✎ Tomasz Szymaniak
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Kiedy w 2000 roku Parafia św. 
Jadwigi przejęła kościół św. 
Mikołaja, było jasne, że będą w 
nim się odbywały przede wszystkim 
nabożeństwa pogrzebowe. Być 
może, idąc tym tokiem myślenia, 
po niezbędnym remoncie w 
głównym ołtarzu zawieszono 

obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci. 
Pierwowzór możemy podziwiać 
w warszawskim sanktuarium, 
mieszczącym się w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Józefa przy Krakowskim 
Przedmieściu 52. Trzeba w tym 
miejscu zaznaczyć, że i ten 

warszawski nie jest oryginałem, 
ponieważ mimo zabezpieczenia w 
piwnicach kościoła spłonął w czasie 
Powstania. Pierwotny obraz otrzymał 
w darze król Jan Kazimierz, który 
podarował go prefektowi mennicy 
królewskiej. Jego syn, karmelita 
bosy, o. Innocenty, ofiarował obraz 
warszawskiemu kościołowi w 1664 
r. Umieszczony w kaplicy, otaczany 
był wielką czcią i zasłynął łaskami. 
W 1963 r. wystawiono w kościele 
rekonstrukcję spalonego oryginału, 
niestety nie przypadła ona do gustu 
tym, którzy pamiętali oryginał 
sprzed Powstania. W związku z 
tym ksiądz Wiesław Kądziela podjął 
trud zebrania dokumentacji, która 
umożliwiałaby odtworzenie wiernej 
kopii. W te prace zaangażowano 
nawet konserwatorów z Wawelu. 
Ostatecznie kopię autorstwa 
Mariana Paciorka wystawiono w 
1990 r. na tradycyjnym miejscu i 
otoczono kultem. Nam pozostała 
tylko zagadka, kto i kiedy umieścił 
kopię obrazu w kościele pw. 
św. Mikołaja na złotoryjskim 
cmentarzu? A nade wszystko kto 
jest jej autorem? Liczymy, że jak 
zwykle w rozwiązaniu tych zagadek 
pomogą nam czytelnicy. 

✎ Andrzej Wojciechowski

Janek
Budynek sanatorium dzisiaj

Złotoryjska kopia z kościoła św. Mikołaja Warszawki oryginał obrazu
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Pewnego razu Diabeł przelatywał nad 
Ostrzycą. Dźwigał ogromny worek pe-
łen nieszczęść. 
Dołem, przez las, biegła Baba Hału-
bicha, jak zwykle śpiesząc się dokądś. 
Diabeł spojrzał zachłannie i zniżył lot. 
Nagle jego worek zahaczył o szczyt 
góry i .. rozerwał się. 
Z wora wypadli Mongołowie. 
Z „Księgi Nieszczęść” Jarla Yaina

*
Wigilia Narodzin Dzieciątka Jezus 
roku Pańskiego 1240, gdzieś na 
stepach Uruk-Hai koło Halicza.
Ordu zmierzał w kierunku jur-
ty Chana, w jego głowie kłębiły się 
niepokojące myśli. 
„Po co On mnie wzywa? Czego 
chce? Nie dość mnie już upoko-
rzył…?”. Wiedział, że z Chanem nie 
ma żartów.
Dwa dni wcześniej, przechodząc 
koło jurty Batu Chana, spotkał Goa, 
jego małżonkę. Zbyt długo na nią 
patrzył, co nie umknęło uwadze wo-
jownika ze straży dziennej. Ten mu-
siał o tym fakcie donieść Chanowi. 
Batu wezwał Ordu i przy wszystkich 
obecnych w jurcie wyzwał go od śli-
niących się, głodnych psów.  
Tym razem w jurcie Chana nie było 
tylu osób, co dwa dni temu. Batu na 
widok gościa wskazał miejsce obok 
siebie: 
- Mam dla ciebie zadanie, bracie – 
powiedział - Wiesz zapewne, że za-
mierzam złożyć wizytę wielkiemu 
władcy Węgrów – przerwał, nachy-
lając się nad misą z owocami. Wy-
brał figę i z pełnymi ustami mó-
wił dalej – zasmucił on mnie wiel-
ce swoim nieposłuszeństwem, nie 
odesłał bowiem do mnie moich ludzi 
Połowców. – Tu spojrzał Ordu pro-
sto w oczy i dodał – Podczas gdy ja 
będę karcił króla Węgrów, ty weź-
miesz wojowników i zadbasz o to, 
aby nie przeszkadzali mi w tym La-
chy i Czechy. Udasz się do nich nie-
zwłocznie i przekonasz ich o tym. 
– Batu Chan przestał mówić i się-

gnął po jabłko.
*

Zima roku Pańskiego 1255, Raci-
bórz, klasztor dominikanów.
- Kiedy Książę Henryk wychodził 
z oddziałami z Legnicy, z kościoła 
Najświętszej Panienki spadł kamień 
i omal nie rozbił mu głowy! – brat 
Jan pokiwał głową na potwierdzenie 
swoich słów.
- Jak to? – szepnął zdumiony prze-
or – czyż książę nie miał Boskiego 
wsparcia?
- To było ostrzeżenie, a raczej zła 
wróżba. – ciągnął dalej brat …
- Mówcie dalej – Przeor Wincenty w 
myślach już układał wersy w swo-
jej kronice. W dopiero co ufundo-
wanym Klasztorze Dominikańskim 
w Raciborzu odnalazł się jedyny ży-
jący świadek śmierci przesławne-
go śląskiego księcia Henryka. Ów 
świadek nie tylko, że walczył u boku 
księcia, to jeszcze, próbując go ra-
tować, zabił mrowie wrogów i sam 
ledwie żyw, przy boskiej pomocy, 
uniknął okrutnego losu. Teraz chęt-
nie dzieli się swoimi wspomnienia-
mi. 

*
Kwiecień, Anno Domini 1241. Po-
łudniową odnogą Wysokiej Dro-
gi z miasta Złota Góra podąża-
ła mała armia. Na przedzie jechał 
burmistrz Klemens, za nim podąża-
ło prawie pięć setek dzielnych ko-
paczy i mieszkańców grodu. Dale-
ko z tyłu kłębiła się ciżba odprowa-
dzających. Żony, matki, kochanki, 
dzieci oraz nieliczna grupa starszy-
zny, którzy nie utrzymają już mie-
cza ani oskarda. Większość na ko-
lanach modliła się o szczęśliwy po-
wrót mężczyzn do domu, inni ma-
chali na pożegnanie, nieliczni wy-
grażali pięściami, wypominając po-
ciąg do awantur, miast stateczne-
go życia. Jeden zażywny staruszek 
„biegł” o kiju za wojskiem i krzyczał 
„Czekajcie! Czekajcie! Ja z wami.” 
Ale nikt nie zwlekał. Z przodu roz-
legły się dźwięki „Miserere” zainto-

nowane przez proboszcza Aleksan-
dra z kościoła św. Marii, niosącego 
na czele kolumny krzyż.
Z tyłu dla odmiany zaintonował ktoś 
inną pieśń: 

O jak mi źle, 
Że Panna nie
chciała dać…owsa koniu memu.
Myślisz Panno, że mój mały?
U mnie wisi jak ze skały,
przy biodrze… nożyk!
Na malowanej pierzynie
Damy ile trzeba…
Piwa i mieda.
Zapal, Panno, kaganek,
Obejrzymy twój wianek,
Czy jeszcze jest cały!!!

Słysząc ten dwugłos, Budzigost i 
Radogost uśmiechnęli się do siebie. 
Dwaj bracia maszerowali w środku 
kolumny i nijak im było przystąpić 
do żadnej ze śpiewających stron. Za 
to wrócili do rozmowy z Małym Or-
tliebem, który, jak zwykle uprzejmy 
i uśmiechnięty, po raz kolejny opo-
wiadał dzieje swojego młota. Wcale 
nie przejmował się tym, że wszyscy 
już słyszeli, jak to gnomy z Nadrenii 
wykuły żeleźce, natomiast drewnia-
ny trzon to nic innego jak fragment 
włóczni świętego Maurycego. Dzięki 
temu młot był niezniszczalny, a le-
genda głosiła, że jego właściciel ni-
gdy nie padnie na placu boju. 
Tylko młody Dziwigor słuchał z za-
chwytem słów Ortlieba i trzymał się 
blisko niego. Jedni kiwali głowa-
mi, potwierdzając wersję mówiące-
go, inni też kiwali głowami, lecz z 
lekkim uśmiechem albo ironicznie 
dopowiadali swoją wersję historii. 
Wszyscy zadowoleni byli z urozma-
icenia czasu podróży.
Ortlieb zwany Małym, ze wzglę-
du na swój niezwykły wzrost oraz 
umięśnioną sylwetkę, która o gło-
wę górowała nad innymi kopacza-
mi, opowiadał:
- … i wtedy mój ojciec Zygfryd prze-
kazał mi młot i powiedział: „Zapa-
miętaj słowa św. Maurycego i za-
wsze bądź gotowy…
- Na wezwanie młynareczki …!!! – 
krzyknął z tyłu, ktoś ze sceptyków, 
przerywając Małemu.
Ortlieb uśmiechnął się z politowa-
niem i dokończył: - … walczyć za 
księcia, gdzie tylko zajdzie tego po-
trzeba i modlić się do Pana Boga o 
zwycięstwo”.
Dziwigor machnął trzy razy swoim 
oskardem, którym w czasach poko-
ju kopał i poszerzał sztolnie.
- Gdy powrócimy, ten oskard zy-
ska podobną sławę jak młot Ortlie-
ba! Nosić będzie imię Zabójca Dia-
błów! - krzyknął.  
- Ani one diabły, ani Tartary – ode-
zwał się mądry Jaromir – To ludzie 
jak my, tylko żyjące na wielkich łą-
kach, których okiem, nawet soko-
lim nie zmierzysz. Jak kiedyś Unga-
rzy, które są teraz naszymi przyja-
ciółmi i jak Połowcy, które są przy-
jaciółmi Ungarów i Rusinów. Tylko 

że żyli do tej pory daleko, hen na 
krańcu świata i dlatego tak dziwnie 
wyglądają. A, one „Tartary”, zwą 
się Mongoły i wiem to od pewnego 
mnicha, któren u nich przebywał i 
wszystkiego się wywiedział. A wra-
cając wieczerzał w naszej złotogór-
skiej karczmie. 
 – Tak jak i ty tam „wieczerzasz”…! 
Co dzień przy miodzie i piwie, praw 
boskich nie znając. – krzyknął ktoś 
z przodu. – Ludy one, tak dziwnie 
wyglądają, bo pomiot to szatań-
ski, kara Boska za nasze grzechy! 
Szarańcza egipska, która zjada nie 
zboża, ino ludzi! Zabić jej rady nie 
da nikt! Na miejsce jednego ubite-
go zjawia się dziesięciu innych!   
- Wszyscy pomrzemy... – ze zgrozą 
szepnął sąsiad obok. 
Po czym nad idącymi zaległa cisza. 
Jakoś wszystkim odeszła ochota do 
drwin i śpiewania.Pomiędzy drze-
wami, w gęstym ciemnym zagajni-
ku wychodzącym na drogę, żarzy-
ły się dwa czerwone ogniki, na któ-
re nikt z idących gwarków nie zwró-
cił uwagi. 
To Baba Hałubicha obserwowa-
ła idących, potakując głową. Jeden 
Pan Jezus wiedział, o czym myślała.  

*
Książę Henryk rozejrzał się uważnie 
po obecnych i rzekł:
- A więc, Panowie, dla pewności 
zrekapitulujmy nasze ustalenia. 
Musimy szybko wyprowadzić nasze 
wojska do Walstad, zanim Mongo-
ły wybiorą lepsze dla siebie do wal-
ki miejsce. Oznacza to, że nie mo-
żemy dalej czekać na wsparcie Wa-
cława i jego Czechów.
W komnacie audiencyjnej księcia, 
na zamku w Legnicy, znajdowali 
się tylko zaufani i najbliżsi doradcy 
księcia. Obecni byli dowódcy ocalo-
nych z wcześniejszych bojów z Tar-
tarami wojsk, a więc Sulisław, który 
po stracie brata Włodzimierza, wo-
jewody krakowskiego, w niedawnej 
bitwie pod Chmielnikiem pałał żą-
dzą zemsty. Był też Mieszko, ksią-
żę opolski i raciborski, od dziecka 
mieszkający na dworze Henryka. 
Pomimo młodego wieku, już lekko 
otyły. Był także Bolesław, syn mar-
grabiego Moraw Dypolda, przezy-
wany Szepiołką, a to ze względu 
na swój czeski akcent. Byli też wo-
jewoda głogowski Klemens, Kon-
rad Konradowic, Jan Iwanowic oraz 
Helmrich z Helmrichersdorfu.
- W wyniku doświadczeń, jakich 
doznały wcześniej nasze wojska, 
zmuszeni jesteśmy przyjąć takty-
kę wroga. – ciągnął książę – Wie-
my, ile poświęcenia wymaga to od 
Was, Panowie. Zwłaszcza niektó-
rych z Was. 
Tu Henryk skinął głową w kierun-
ku Mieszka i Sulisława. Ten ostat-
ni najwyraźniej miał jakieś obiek-
cje, bo z zadziwiającą odwagą spoj-
rzał księciu prosto w oczy. Wytrzy-
mał tylko chwilę i natychmiast opu-
ścił wzrok, oddając ukłon.

- Trzeba! – Henryk wstał, lecz upo-
rczywie wpatrywał się w Sulisława – 
pokonać wroga jego własną bronią! 
Przodem pójdą najwierniejsi. Zwią-
żą w boju główne siły Mongołów, 
przy czym dopiero w ostatnim mo-
mencie pójdą im w odsiecz oddziały 
Pana Sulisława i księcia Mieczysła-
wa. W decydującym momencie, po-
zorując ucieczkę sprawicie, że resz-
ta sił wroga, pewna sukcesu, pój-
dzie za wami w pogoń. Wtedy ruszę 
ja, a wy, Panowie, zawrócicie i dołą-
czycie do mojego oddziału. Potem z 
wolą Bożą, wspierani modlitwą mo-
jej matki Jadwigi, zagonimy te psy 
z powrotem do Tartaru.  

*
Racibórz, klasztor dominikanów 
roku Pańskiego 1255.
Opat Wincenty zamaczał świeżo na-
ostrzone gęsie pióro i napisał: „Kie-
dy więc w poniedziałek po oktawie 
Wielkiej Nocy oba wojska spotkały 
się na Dobrym Polu, pierwsze wsz-
częło walkę najwierniejsze wojsko 
złożone z krzyżowców, ochotników 
i kopaczy złota z miasta Złota Góra 
pod wodzą Bolesława Dypoldowi-
ca. Obie strony zwarły się w ostrym 
natarciu. Krzyżowcy i obcy rycerze 
rozbili kopiami pierwsze szeregi Ta-
tarów i posuwali się naprzód. Ale 
kiedy zaczęto walczyć wręcz - na 
miecze…”

*
Pierwszy zginął burmistrz Klemens. 
Tylko on z Gwarków miał konia i je-
chał w pierwszym szeregu ramię w 
ramię z joannitami. Jego kolczy ka-
ftan nie wytrzymał naporu wypusz-
czonych z bliska strzał mongolskich.
Bracia Budzigost i Radogost razem 
z Ortliebem stanęli nad ciałem bur-
mistrza, włączając się do walki na 
przedzie piechoty. Budzigost, bijąc 
w kopyta swoim młotem, powalał 
konie skośnookich diabłów, a Rado-
gost oskardem posyłał dusze powa-
lonych Tartarów do piekła. Ich ru-
chy, prawie automatyczne, wyćwi-
czone były w wielu bojach. Życie 
na ziemi śląskiej za czasów starego 
Księcia Henryka dawało wiele oka-
zji do zdobycia bojowych doświad-
czeń. Bracia należeli do nielicznych, 
którzy jako ochotnicy brali udział w 
bitwie z poganami  mieszkającymi 
na dalekich pruskich bagnach.   
Obok Ortlieb Mały  ze swoim słyn-
nym młotem robił to samo, co dwaj 
bracia, tyle, że sam. Wszyscy trzej 
jakby wyłączyli swoje zmysły i bez-
namiętnie, raz za razem, rozdawa-
li ciosy. Młot w konia, unik szaleją-
cych kopyt, potem szabli atakują-
cego Tartara, oskard Radogosta w 
leżącego…, zetrzeć ściekającą krew 
z oczu i od nowa. 
Młot, unik,… oskard, krew…. młot, 
unik… oskard, krew… młot, krew,… 
unik,… oskard, krew. Młot, krew,… 
Oskard, krew…
- Spasi, Gospodiii…!!!! – To nie był 
krzyk rannego, skośnookiego dia-
bła. Tę mowę Ortlieb znał. Jaromir 

mówił, że diabły na pierwszy front 
wysyłają podbite ludy, którymi uzu-
pełniają swoje szeregi. Przetarł za-
lane krwią oczy i dopiero zobaczył, 
że nie ma już koni, i że walczy z 
piechurami. Zakręcił młynka swoim 
młotem i wreszcie trochę odsapnął.
 - Bździgost! – krzyknął w kierunku 
braci, jak zwykle przekręcając pol-
skie imię – nadchodzi piechota!! 
Bracia też jakby otrząsnęli się z 
wielkiego wysiłku. Piechota nigdy 
nie stanowiła dla nich problemu. 
Dając odpocząć mięśniom, kręcili 
chwilę młynka młotem, nie dopusz-
czając przeciwnika do siebie. Po 
czym od nowa wdali się w bój. Tym 
razem w innym rytmie. Budzigost 
wyszukiwał lepiej opancerzonych 
wrogów i walił młotem. Siła ude-
rzenia nie przebijała twardych skór 
ani metalowych puklerzy, lecz cała 
przenosiła się na miękkie ciało we-
wnątrz pancerza, co mało kto zno-
sił. W najlepszym razie budził się z 
nogą Radogosta na szyi i zbliżają-
cym się do skroni oskardem. Młot, 
noga, oskard, krew. Prawie jak w 
sztolni: oskard, pył, młot, pył i do 
płuczek. Tylko że w boju nikt nie 
wypłukiwał urobku, krew sama pły-
nęła. Cała rzeka krwi. Tyle że moż-
na by w niej płukać złoto.
Następny zginął młody Dziwigor, 
osłabłe ramiona nie potrafiły dłu-
go utrzymać oskarda i opadły bez-
silnie po kolejnym uderzeniu. Wal-
czący obok stary Jaromir nie zdążył 
osłonić młodzika przed atakującym 
Tartarem. Zaraz potem miecz sta-
rego zaklinował się w czaszce dia-
bła. Próbując uwolnić swój miecz, 
Jaromir spojrzał przed siebie oce-
niając sytuację. 
I wtedy właśnie rozległy się dziw-
ne głosy piszczałek. Krzyki ataku-
jących nagle umilkły, a oni sami za-
trzymali się i cofnęli … jakby na coś 
czekali. Pewnie na posiłki, bo z od-
dali słychać było narastający tupot 
końskich kopyt.
Jaromir nie czekał, wyrwał najbliż-
szemu trupowi miecz z ręki, rozej-
rzał się przez chwilę po pobojowisku 
i schylił się jeszcze po upuszczoną 
mongolską tarczę. W tym momen-
cie w miejscu, gdzie jeszcze przed 
chwilą była jego głowa, świsnę-
ła strzała, wbijając się nieopodal. 
Bezwiednie wstał zdumiony takim 
szczęściem. Zanim do niego dotar-
ło, co się dzieje, trzy kolejne strzały 
wbiły się w dopiero co podniesioną 
mongolską tarczę, obalając go na 
ziemię. Dwie kolejne strzały wbiły 
się z dwóch stron w jego głowę. Le-
żąc na ziemi, zobaczył słońce, któ-
re przykryła chmura. Pierwszy raz 
w życiu zobaczył chmurę spadającą 
na ziemię. Chmura ta zamieniła się 
w deszcz, deszcz strzał, który spa-
dał prosto na niego. Gwałtownym 
ruchem ciała spróbował cały zmie-
ścić się pod małą mongolską tarczą 
z wysuszonej kobylej skóry. 

✎ Jarosław Jańta

Bitwa na Dobrym Polu - cz. 1.
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Jak pisała 
"Gazeta Ro-
botnicza" 25 
maja 1997 
r.: "Na pla-
cu Matej-
ki przed bu-
d y n k i e m 
poczty sta-
nęła rzeź-
ba plenero-
wa przedsta-
wiająca płu-
kacza złota. 
- To na pa-
miątkę dru-
giej-obecnej 
gorączki zło-
ta (pierw-
sza była w 
średniowie-
czu) – do-
wiedzieliśmy 
się w Pol-
skim Brac-
twie Kopaczy 
Złota. Rzeź-
ba, ufundo-
wana przez firmę "Kamieniarz" z 
Kielc, jest zbudowana z piaskowca 
wydobywanego w kamieniołomach 
pomiędzy Czaplami a Nową Wsią 
Grodziską".
Rzeźba pojawiła się zapewne 23 
maja, czyli w przededniu rozpoczę-
cia IV Międzynarodowych Otwar-
tych Mistrzostw Polski w Płukaniu 
Złota. Wielkim Mistrzem Bractwa 
był wówczas Jan Kusek. Wcześniej 
nie wmurowano najprawdopodob-
niej aktu erekcyjnego. Nie przy-
pominamy sobie także żadnej ce-
remonii odsłonięcia. Fakt ustawie-

nia nowej 
rzeźby (o 
w y s o k o -
ści ponad 
d w ó c h 
m e t r ó w ) 
pominęła 
milczeniem "Gazeta Złotoryjska". 
Z początku u podnóża postaci znaj-
dowała się jeszcze tabliczka z na-
pisem: "Gorączka złota 1997 – Ka-
mieniarz Kielce" (gdy zniknęły jej 
potłuczone fragmenty, już nie zo-
stała odtworzona). Nie znamy rów-
nież, niestety, nazwiska twórcy, 
który wykonał rzeźbę.

W 2011 r., gdy miasto świętowało 
swoje 800-lecie, jednym z ważnych 
elementów jubileuszu było odsło-
nięcie rzeźby płukacza złota przed 
Muzeum Złota. Tutaj właśnie, 28 
maja tłumnie zebrali się złotoryja-
nie oraz zaproszeni goście, zanim 
wzięli udział w uroczystym koro-
wodzie. Ceremonii odsłonięcia po-
mnika dokonali: Jan Kusek, Wielki 
Mistrz PBKZł, Marlena Zakrzewska, 
projektantka oraz wykonawczy-
ni mosiężnej rzeźby, ks. Stanisław 
Śmigielski, Proboszcz Parafii NNMP 
i Kapelan PBKZł, oraz Ireneusz Żu-
rawski, burmistrz miasta. Równo-
cześnie skwer przed muzeum otrzy-
mał nazwę Placu 800-lecia.
Literatura konsekwentnie określa 
uwidocznione na tych dwóch po-
mnikach postaci jako płukaczy zło-
ta. Jeśli jednak nazwiemy ich rów-
nież kopaczami lub górnikami, to 
przypomnimy sobie, że na złotoryj-
skim Rynku zobaczymy jeszcze kil-

ku innych ich kolegów, umieszczo-
nych przez Fritza Richtera-Elsne-
ra na Fontannie Górników. Stanę-
ła tutaj w 1943 r. - jej dzieje zna-
leźć można w "Echu Złotoryi" z lip-
ca-sierpnia 2016 r.

   ✎  Roman Gorzkowski

Dzieki Jeleniogórskiemu Wydawnic-
twu Turystycznemu PLAN otrzyma-
liśmy dziewiąte już wydanie mapy 
"Góry i Pogórze Kaczawskie". W 
porównaniu do poprzedniej edycji 
(2018) zamiast mapki przedstawia-
jącej budowę geologiczną tego ob-
szaru zamieszczono osobne mapy 
zaznaczające wulkany oraz rezer-
waty. Uaktualniono plany Wojcie-
szowa i Świerzawy (1:10 000), nie-
co zmieniono układ opisów, za-
mieszczono nowsze fotografie za-
bytków oraz innych atrakcji. Po-
jawiły się m.in. takie nazwy jak 
Ścieżka św. Jadwigi, wieża widoko-
wa kościoła NNMP oraz źródełko św. 
Jadwigi w Jerzmanicach-Zdroju (co 
szczególnie może cieszyć TMZZ). 
Krucze Skały oznaczono jako obszar 
chronionego krajobrazu. Opuszczo-
no takie określenia jak Rokitki, Go-
rzeń i Kawki (turyści wiedzą, gdzie 
były), zastąpiono zbiornik ekolo-
giczny "Lena" nazwą "zbiornik wod-
ny", zniknęły Czortkowice (wcielone 
do Brennika już w 1995 r.). Z pew-
nością w następnym wydaniu znaj-
dzie się miejsce na "źródełko św. 
Jadwigi" w Rokitnicy oraz ruiny szu-
bienicy na Górze Mieszczańskiej w 
Złotoryi. Nie warto czekać, aby od-
wiedzić księgarnie!

✎ Roman Gorzkowski

Tradycja śpiewania kolęd na Ryn-
ku w Złotoryi sięga roku 1553, kie-
dy ,,zaraza” dosięgła mieszkańców 
miasta i jak legenda głosi, z całej 
populacji liczącej ok 2500 pozosta-
ło sześciu mieszczan i burmistrz. 
Trudno dzisiaj powiedzieć, czy ta 
garstka siedmiu mieszkańców była 
jedyną grupą, która przeżyła, czy 
byli też inni, którzy pogrążeni w 
rozpaczy i bojaźni chowali się w do-
mach. Czym była ówczesna ,,za-
raza” ,,czarna śmierć”, ,,mór” jak 
ówcześni nazywali dżumę, chorobę 
zakaźną którą do Europy przywle-
czono w średniowieczu do portów w 
Genui i Wenecji w 1348 r. na pokła-
dzie galer z Kaffy - wybrzeża Kry-
mu. Jej szerzenie po kontynencie, 
charakteryzowało się nawrotowo-
ścią w latach 1348-1692 i wiązało 
się z migracja ludności. Pojawienie 
się choroby powodowało ogromną 
śmiertelność, sięgająca 60-80%, 
a także zmiany kulturowe społecz-
ności. Dżuma, była ciężka choro-
bą zakaźną, występująca pod po-
stacią: dymieniczej (powiększone 
węzły chłonne), septycznej i płuc-
nej. W powiększonych do znacz-
nych rozmiarów węzłów chłonnych, 
głównie pachwinowych i szyjnych, 
bolesnych przy dotyku, samoczyn-
nie tworzyły się przetoki z ewaku-
acją cuchnącej cieczy. W posta-
ci septycznej przebieg choroby był 
gwałtowny, tworzyły się mikro za-
tory naczyń, powodując martwicę 
obwodowych części ciała, dlatego 
zwana była ,,czarną śmiercią”. Oso-
by dotknięte umierały w cierpieniu 
i osamotnieniu. Można sobie wy-
obrazić rozpacz i beznadzieję tych 
siedmiu, którzy w śpiewie kolęd, 
z ogromną nadzieją na przetrwa-
nie, patrzyli w przyszłość. Zwyczaj 
śpiewu kolęd w Złotoryi przetrwał 
do roku 1944, kiedy ówcześni nie-
mieccy mieszkańcy miasta Gold-
berg, ostatni raz spotkali się na 
Rynku. Tradycja została wznowio-
na po zmianach ustrojowych w Pol-
sce. Stało się to, dzięki inicjatywie 
pedagoga, wielkiego miłośnika hi-
storii - Alfreda Michlera i ówczesne-
go Burmistrza miasta - Kazimie-
rza Zwierzyńskiego oraz dyr. ZOK-u 
- Zbigniewa Gruszczyńskiego. Było 
ono poprzedzone dwoma edycjami 
śpiewu kolęd w ZOK-u, ,,Zaśpiewaj 

,zakolęduj nam ko-
lędo” (06.01.1995 i 
5.01.1996), następ-
nie w porozumie-
niu z ks. Prałatem 
Marianem Sobczy-
kiem, zorganizowa-
no I Wigilię, pod na-
zwą "Złotej Wigilii w 
Rynku" (1996-1997) 
przy 22 stopnio-
wym mrozie. Kolej-
ne Wigilie od 1998, 
do roku ubiegłego, 
pod nazwą "Wigilia 
w Rynku" przebie-
gały, jak poprzednie 
w atmosferze świą-
tecznej. Po skoń-
czonej pasterce, na-

przemiennie w jednej ze złotoryj-
skich parafii, następowało wspólne 
kolędowanie mieszkańców z udzia-
łem władz Miasta, miejscowych ka-
płanów i Bractwa Kopaczy Złota. 
Wspólne kolędowanie ubogacane 
były występami lokalnych zespołów, 
rodzimych solistów, jak również w 
trzech ostatnich edycjach, gościli-
śmy potomków siedmiu mieszczan, 
którzy przeżyli zarazę z roku 1553 i 
przybywali do miasta swoich przod-
ków z Niemiec. Uczestnicząc w pa-
sterce w roku 2019 i kolędowaniu w 
Rynku, nikt z uczestników nie mógł 
przewidzieć, że spotkamy się z ka-
taklizmem, jakim określa się pan-
demię Covid-19, współczesną ,,za-
razę”. Ten niewidzialny wróg, spo-
wodował zakażenie około 150 mln 
ludzi na świecie, w Polsce blisko 3 
mln. Wigilia roku 2020, była całko-
wicie inna od tych z lat poprzed-
nich. Ograniczenia liczbowe osób 
w uroczystościach religijnych, za-
sady bezpieczeństwa okresu pan-
demii, zmieniły i ograniczyły kon-
takty. Cześć naszych bliskich, zna-
jomych poddana została kwaran-
tannie, część izolacji. Duża gru-
pa rodaków na dzień 30.12.2020r 
- 27 454 osób odeszła do wieczno-
ści, pozostawiając smutek i żal bli-
skich. Zapewne zeszłoroczna Wigi-
lia i rok 2020 zapiszą się w histo-
rii, jako wyjątkowo trudny okres w 
dziejach Polski i całego świata. Dla-
tego tak ważnym było podtrzyma-
nie wielowiekowej tradycji śpie-
wu bożonarodzeniowego kolęd. Na 
przekór smutkom, nie poddając się 
zwątpieniu, grupa siedmiu człon-
ków zespołu Rota, stosując zasa-
dy bezpieczeństwa, uczestniczyła w 
koncercie kolęd w Rynku w okresie 
Wigilii, z playbacku. Rozchodzący 
się śpiew, niósł się po opustosza-
łych ulicach miasta i Rynku, dając 
nadzieję, że pokonamy ten trud-
ny okres i będziemy mogli się cie-
szyć jak przed laty, swobodami w 
wyrażaniu uczuć i tradycji. Głos ko-
lęd: Bóg się rodzi, Mizerna cicha, O 
gwiazdo Betlejemska, Wśród noc-
nej ciszy, roznosił się w Rynku, jak 
przed wiekami, niosąc wiarę i na-
dzieję na lepsze jutro.

✎ Stanisław Furtan

Płukacze
złota

Warto 
przeczytać

Jak przed wiekami

◙ Sylwia Dudek-Kokot

◙ Roman Gorykowski

◙ Franciszek Grzywacz

◙  Piotr Maas

20 21Kwiecień 2021

TRADYCJA DZIEJE POMNIKÓW cz. 12



Z artykułu Alfreda Michlera "Na zło-
toryjskiej pięciolinii" (w publika-
cji "Złotoryja 1211-2011") wiemy, 
że pierwszy chór męski powstał w 
mieście w 1839 r. , potem działa-
ły inne, przy parafiach, Towarzy-
stwach Śpiewaczych, organizowa-
no nawet cykliczne festiwale chó-
rów amatorskich. Po  1945 r. po-

wstał najpierw chór przy parafii 
św. Jadwigi, potem zespoły szkolne 
oraz przy domu kultury, a w 1968 
r. "Chór Mieszany ZNP przy PDK", 
od reaktywacji w 1986 r. znany pod 
nazwą "Bacalarus". A dzisiaj? Czy 
po pandemii powróci chóralne śpie-
wanie? Na razie przypominamy sta-
re czasy – jak widać Ewangelickie 

Niewątpliwie "strzelniczy" 
temat jest na czasie – po-
wstaje ogromny i nowocze-
sny obiekt Złotoryjskiego 
Klubu Strzeleckiego "Agat" 
i rozstrzygnięte zostaną 
losy "starej" strzelnicy pod 
Górą Mieszczańską. Pierw-
sze takie miejsca powsta-
ły już w średniowieczu, 
dzięki Bractwu Strzeleckie-
mu i Łuczniczemu św. Fa-
biana i Sebastiana. Potem 
powstały obok siebie dwie 
strzelnice, zwane "białą" i 
"czerwoną". W ich obiek-

Złotoryjskie tradycje  związa-
ne z rowerami sięgają  począt-
ku XX w. - już 20 maja 1900 r. 
założono Złotoryjski Klub Rowe-
rowy. Przedstawiona widokówka 
upamiętnia ten dzień, a smaczku 
dodaje fakt, że została napisana 
i wysłana w dniu powstania w/w 
klubu. Ciekawostką jest też fakt, 
że na oryginalnej widokówce  na-
klejono  znaczek upamiętniający 
to wydarzenie. Można przypusz-
czać, że Klub Rowerowy wykupił 
cały nakład tej widokówki i nakle-
ił naklejki upamiętniające swoje 

Kościelne Towarzystwo Śpiewacze 
liczyło co najmniej 60 osób, a mę-
ski chór "Lyra" był tylko nieco mniej 
liczny. Chcielibyśmy w tej rubryce 
prezentować fotografie innych zło-
toryjskich chórów – prosimy czytel-
ników o pomoc!

✎ Roman Gorzkowski 

powstanie.
Jak rower to dzwonek rowero-
wy! W swoich zbiorach znalazłem 
6 różnych odmian dzwonków ro-
werowych ze Złotoryi - wszystkie  
imienne. U innych kolekcjonerów 
widziałem jeszcze cztery inne. 
Przedstawiam cztery dzwonki, 
które mają zapewne około 100 
lat. Jestem prawie pewien, że 
dzwonki rowerowe były imiennie 
robione „pod klienta”.
Wiemy, że August Kabus miał 
sklep i zakład poniżej dzisiejsze-
go pl. Jana Matejki (poprzednio 

należał do Carla Hermanna), a 
Richard Hänsch przyjmował kien-
tów przy ul. F. Chopina. Oprócz 
wymienionych, w 1939 r. sklepy 
rowerowe działały jeszcze przy ul. 
A. Mickiewicza, Legnickiej i S. Że-
romskiego. Ciekawe, że nie zna-
leziono do tej pory (np. w ubie-
głorocznym Echu Damian Koma-
da zamieścił reklamy wielu daw-
nych zakładów usługowych) ani 
jednej reklamy sklepu z rowera-
mi, a może nie musiały się po pro-
stu ogłaszać?

✎ Piotr Klimaszewski

Z pisma Pełnomocnika Rządu RP 
na Obwód nr 31 – Złotoria z 27 
maja 1946 r. do Delegata Mi-
nisterstwa Przemysłu na Dolny 
Śląsk, urzędującego w Jeleniej 
Górze, w którym przesyłał "cał-
kowity spis miejscowości powiatu 
Złotoria": "Jednocześnie nadmie-
nia się, że nazwy polskie są jedy-
nie zaprojektowane, lecz do czasu 
definitywnego ustalenia polskich 
nazw miejscowości na terenie tu-
tejszego Obwodu przez powołane 
do tego władze centralne są waż-
ne". Pismo podpisała Janina Ka-
mińska, kierownik Referatu  Prze-
mysłowego (Urząd Pełnomocnika 
przekształcił się potem w Staro-
stwo Powiatowe).
Brennik (niem. Rothbrünnig) - 
Studnica
Czeszków (Georgenruh) - Jurów
Czortkowice (Knobelsdorf) - 

Czortkowice
Ernestynów (Ernestinenthal) – 
brak w spisie (Studnica Kolo-
nia)
Gierałtowiec (Giersdorf) - Grze-
chowice
Jerzmanice-Zdrój (Bad Herms-
dorf) – Jerzmanice Zdrój
Kopacz (Schneebach) - Kopacze
Kozów (Kosendau) - Kozów
Kwiatów (Blumen) - Kwiatów
Leszczyna (Haasel) - Leszczyna
Lubiatów (Lobendau) - Łobodów
Łaźniki (Laasnig) - Łaźniki
Nowa Wieś Złotoryjska (Neudorf 
am Rennwege) – Nowa Wieś 
Złotoryja
Nowa Ziemia (Neuländel) – brak 
w spisie (Nowy Ląd, Polna)
Podgórnik (Seiffenau) – brak w 
spisie (obszar włączony do Jerz-

tach stacjonowali np. żoł-
nierze, powołani do służ-
by podczas I wojny świa-
towej. Nie ma już mate-
rialnych śladów po tych 
strzelnicach, ale zacho-
wały się fotografie i ry-
sunki. Widokówkę wysła-
no w lutym 1935 r. - dzie-
ci informowały rodziców 
w Coburgu, że popołu-
dniowy czas spędzają na 
kawie w lokalu tzw. bia-
łej strzelnicy. Obok za-
mieszczamy plany z 1926 
r., gdy przeprowadzono 
remont obiektu. Czy ktoś 
z czytelników potrafi zlo-
kalizować miejsce, gdzie 
znajdowała się ta strzel-
nica? Co się w tej chwili 
tam dzieje?

✎ Roman 
Gorzkowski

manic-Zdroju)
Podolany (Schönfeld) - Podola-
nów
Prusice (Prausnitz) - Praźnica
Pyskowice (Peiswitz) - Pyżowiec
Rokitnica (Röchlitz) - Rokitnica
Rzymówka (Riemberg) - Rzy-
mówka
Sępów (Geiersberg) - Gajerów-
ka
Wilków (Wolfsdorf) - Wilczyce
Wyskok (Hohberg) – Górna Zło-
toryja
Wysocko (Hohendorf) - Wysoka
Złotoryja (Goldberg) - Złotoryja
Brakujące w spisie nazwy usta-
liliśmy na podstawie map oraz 
książki Alfreda Michlera "Gmina 
Złotoryja – dawniej i dziś" (Zło-
toryja 2006).

✎ Roman Gorzkowski

Strzelnica

Kącik starej widokówki

Historia jednej fotografii

Zapomniane - odszukane

Tylko chórów żal!

Za chwilę sezon  
rowerowy

Polskie nazwy - Gmina Złotoryja 1946
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