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Zdarza mi się podglądać ludzi. Nie, nie jest to żad-
ne zboczenie, robię to na dodatek na zupełnym lega-
lu. Kiedyś, dawno temu, gdy nie było pandemii, sie-
działam sobie przy oknie w knajpce albo przy stoliku 
w ogródku kawiarnianym i patrzyłam na ludzi, którzy 
przechodzą obok. Moje oczy odprowadzały ich do gra-
nicy, jakie zakreślało pole widzenia, ale myśli szły da-
lej. Szły za nimi do drzwi mieszkań, firm, restaura-
cji ulepionych z moich wyobrażeń. Dopisywałam im 
biografie, związki, adresy. Tak się składało, że ci ob-
serwowani przeze mnie ludzie zazwyczaj mieli cieka-
we życie. Dom na przedmieściu, koniecznie z ogród-
kiem, pies, ale taki, co nie zostawia śladów brudnych 
łap na podłodze ani sierści na kanapie. Zawód szano-
wany, praca wyczerpująca, ale dająca satysfakcję, biu-
ro w przeszklonym wieżowcu. Wieczory przy wspól-
nym stole z lampką wina albo kolacje w restauracjach, 
gdzie trzeba rezerwować stolik z kilkutygodniowym 
wyprzedzeniem. Kicz, wiem, ale taki starannie wyre-
żyserowany, taki, za jakim wielu z nas skrycie tęskni. 
Taki pokolorowany świat. Bez chropowatości. Raczej 
w stylu glamour jak z TVN-owskiego serialu.
W swojej wyobraźni zwykle unikam dopisywania lu-
dziom dramatów, biedy, choroby. Może tylko trochę 
turbulencji w życiu uczuciowym. Nawet nie robię 
tego świadomie. Ot, po prostu – umówmy się, że jest 
przejaw mojej życzliwości wobec świata i ludzi ☺
Ostatnio mam mało okazji do podglądactwa. Siedzia-
łam w domu, tu pracowałam (w mało szanowanym 
zawodzie), tu odpoczywałam. I marzyłam, by zno-
wu usiąść w kawiarnianym ogródku i zabawić się w 
scenarzystę. Od tego siedzenia w domu zrobiłam się 
już trochę znudzona, sfrustrowana i zgryźliwa. I wi-
dzę, że ludzie od jakiegoś czasu sami mnie wyręczają 
w dopisywaniu sobie biografii. Patrzę na okładki cza-
sopism, na cukierkowy świat telewizji śniadaniowych, 
profile w mediach społecznościowych, na te kolorowe 
obrazki z życia, ładnych ludzi, wymuskane przestrze-
nie, estetyczne dzieci, ułożone psy i koty, misternie i 
fantazyjnie przyrządzone potrawy na stylowo nakry-
tych stołach, tarasy z widokiem na równo przycięte 
drzewa i trawnik od linijki. Patrzę i z niespotykaną u 
siebie złośliwością wyobrażam sobie chwile pomiędzy. 
Tak, ten czas przed i po, czyli chwilę przed wciągnię-
ciem brzucha i po wypuszczeniu powietrza – zrobie-
niem tego jedynego ujęcia, które można pokazać świa-
tu. I wydaje mi się, że jest ona o wiele ciekawsza niż 
zatrzymany w kadrze obraz wrzucony na instagrama. 
Tak mi podpowiada wyobraźnia.
Nie dajmy się zwariować. Nie porównujmy swojego 
świata do tej wirtualnej, alternatywnej rzeczywisto-
ści. Nie wpędzajmy się w kompleksy, gdy nie mamy 
nieskazitelnej cery, figury lalki Barbie, sześciopaku na 
brzuchu, ale za to zdarza nam się oczko w rajstopach, 
sierść psa/kota na kanapie, plama po kawie na obru-
sie i niewyplewione grządki. Bo tak wygląda życie. I 
żadne zaklinanie rzeczywistości niczego nie zmieni. 
Zresztą po co? 

✎Iwona Pawłowska

Z Moniką Kołodziejską znam się z pracy. Często wspiera mnie jako szkolna 
pedagog w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z uczniami. Zawsze 
służy dobrą, fachową radą, posiada rozległą wiedzę i doświadczenie zawo-
dowe. Jako nauczyciel przedmiotu: edukacja psychologiczno – pedagogicz-
na, w pracy z młodzieżą prowadzi m.in. zajęcia z zakresu interwencji kryzyso-
wej dla uczniów klas mundurowych – jest też wychowawczynią jednej z nich. 
Zajmuje się edukacją w zakresie wychowania prorodzinnego młodzieży oraz 
koordynowaniem programu skierowanego do uczniów szkoły ponadpodsta-
wowej pn. „Ars – jak dbać o miłość?”. Ale praca w szkole to zaledwie wierz-
chołek góry lodowej jej działalności. To także terapia dzieci, młodzieży i do-
rosłych, terapia rodzinna systemowa w gabinecie. Porady seksuologiczne dla 
par, współpraca ze szkołami rodzenia, a od 2020 r. również dyżury w punkcie 
interwencyjnym Fundacji „Animus”. To również Współpraca z Fundacją Bato-
rego w Warszawie oraz autorskie projekty skierowane przede wszystkim do 
mieszkańców naszego miasta. W tym szczególnym okresie, spowodowanym 
pandemią, Monika we wszystkich tych obszarach swojej działalności miała 

„pełne ręce roboty”. Przede wszystkim pomagała osobom będącym w trud-
nych, kryzysowych sytuacjach życiowych. 
Śledząc w mediach działalność Moniki, postanowiłam porozmawiać z nią na 
temat problemów, którymi się zajmuje.
Jak twoim zdaniem okres pandemii i zdalnego nauczania wpłynął na kon-
dycję psychiczną młodzieży szkolnej?
Rodzice rzeczywiście zgłaszali zmiany w zachowaniu dzieci pod wpływem 
zdalnego nauczania. Nie radzili sobie z ich emocjami. Zauważali u dzieci stany 
depresyjne, obniżenie nastroju, zaburzenia emocjonalne. Zdarzały się przy-
padki, w których konieczne było leczenie szpitalne. Problemy te wynikały z 
ciągłego przebywania ze swoimi dziećmi na co dzień. Przed pandemią życie 
rodzinne wyglądało inaczej – rodzice z dziećmi widzieli się rano, później każ-
dy miał swoje obowiązki, szli do pracy czy szkoły i spotykali się tak napraw-
dę przy kolacji. Natomiast zdalne nauczanie stało się dla większości sporym 
wyzwaniem. Trzeba było np. kilkorgu dzieciom zorganizować lekcje w małym 
mieszkaniu i być z nimi przez całą dobę. Coraz częściej pojawiały się konflikty 
i napięcia. Ten okres, który miał w założeniu służyć naszemu bezpieczeństwu, 
generował sytuacje, które nie sprzyjały komfortowi psychicznemu. Taka sytu-
acja była czymś nowym, nie byliśmy na nią przygotowani.
Jakie działania w kierunku poprawy tej sytuacji podejmowałaś jako peda-
gog szkolna?
W marcu 2020 r. działająca w naszym mieście Fundacja „Animus” podpisała 
umowę z ZSZ w Złotoryi o pomocy psychologicznej dla młodzieży. Po dłuższej 

przerwie znowu mieliśmy możliwość wzno-
wienia konsultacji  psychologa delegowane-
go właśnie z Fundacji. Oprócz tego ucznio-
wie i rodzice mogli korzystać z porad róż-
nych specjalistów współpracujących  z Fun-
dacją w punkcie interwencyjnym. W każdym 
miesiącu są takie dni, kiedy specjaliści mają 
swoje dyżury. Nagłymi i pilnymi przypadka-
mi zajmuje się interwent kryzysowy, czyli ja.
A jak tę sytuację znosili dorośli?
Lockdown i związane z nim ograniczenia 
wystawiły na próbę niejeden związek mał-
żeński czy całą rodzinę. Wiele par spojrza-
ło wówczas na siebie zupełnie na nowo. Te 
wszystkie wady, które w normalnych warun-
kach można było tolerować, teraz wychodzi-
ły na wierzch. Ludzie zobaczyli siebie jako 
rodziców z zupełnie nowej, nieznanej do-
tąd perspektywy. Dzieci „zaczęły” się zacho-
wywać niezgodnie z ich oczekiwaniami. Cza-
sem o każdy drobiazg  wybuchały awantury. 
W normalnych warunkach, jeżeli jest jakieś 
spięcie, mężczyzna wychodzi do siłowni, ko-
bieta idzie na kawę z koleżanką i następuje 
tzw. zrzut emocjonalny. Natomiast jeżeli to 
wszystko zamyka się w czterech ścianach, a 
my nie potrafimy rozmawiać ze sobą (wiele 
osób tego nie potrafi) o tym ,co się dzieje w 
relacji, to zaczynamy reagować agresywnie. 
Nie ma w nas takiej świadomości, że pewne 
kwestie trzeba „obgadać”, wyjąć na światło 
dzienne. Zauważyłam, że takie sytuacje po-
wodują u wielu osób totalne rozbicie, dez-
orientację, nieumiejętność radzenia sobie w 
momentach kryzysowych. Wyjście ze stre-
fy komfortu powoduje, że ludzie nie potra-
fią się odnaleźć w nowych warunkach. Mia-
łam taki przypadek trzydziestoletniego męż-
czyzny, który powiedział mi, że świat mu się 
zawalił, bo przez ograniczenia pandemiczne 
stracił możliwość poznania kobiety i ułoże-
nia sobie życia osobistego. Pandemia zbu-
rzyła mu całą wizję przyszłości. Osoby, które 
były przyzwyczajone do weekendowych czy 
wakacyjnych wyjazdów, nie potrafiły czę-
sto znaleźć dla siebie alternatywy. Ucieka-
ły w używki. Lockdown spowodował u wie-
lu frustrację z powodu utraty pracy albo ob-
niżenia wynagrodzenia. To też rzutowało, 
zwłaszcza u mężczyzn, na zachwianie pozycji 
w rodzinie i poczucie własnej wartości. Męż-
czyzna, który nie czuje się wartościowy, bę-
dzie ujawniał swój gniew i frustrację.
Ludzie przychodzą do ciebie, bo sobie nie 
radzą z problemami. Co im radzisz?
Każdy z nas ma inne doświadczenia i po-
mysły na rozwiązanie problemów emocjo-
nalnych. Jeżeli będziemy współpracować, 
zwłaszcza w trudnych sytuacjach, to mo-
żemy zrobić krok do przodu, zamiast tkwić 
w swoim zacietrzewieniu. Moja rada jest 
taka, żeby z tej sytuacji pandemicznej wyjąć 
coś pozytywnego. Chociaż czasem bywa to 
uciążliwe i trudne, to sprawmy, żeby pojawi-
ły się momenty dobre, które będziemy póź-
niej wspominać – nie byłoby ich, gdyby nie 
pandemia.
Wbrew pozorom ten czas sprzyja zawiązy-
waniu dobrych relacji rodzinnych – ta bli-
skość, dobrze pojmowana, która sprawia, 
że jesteśmy częściej razem, to nie kara, któ-
rą ktoś nam odgórnie zafundował, ale do-

brodziejstwo, z którego będziemy czerpać. 
Czas, który będzie dla nas pozytywnym do-
świadczeniem. Gdy czujemy, że coś jest nie 
tak, spróbujmy zrobić tzw. „stop klatkę”, za-
trzymać się i spojrzeć na tę sytuację z boku. 
Emocje nie są dobrym doradcą i w takiej 
chwili są narażone na szwank. Jeżeli czujemy, 
że nie potrafimy sobie z nimi poradzić, to 
dobrze jest zwrócić się do specjalisty. Choć-
by zadzwonić anonimowo i opowiedzieć o 
swojej sytuacji osobie, która zupełnie z in-
nej perspektywy zobaczy nasz problem. Cza-
sem już jedno spotkanie rodziny z terapeutą 
pozwala wyjaśnić nieporozumienia i zniwe-
lować napięcie nimi spowodowane. 
Gdy ludzie żyjący pod jednym dachem, nie 
potrafią się ze sobą porozumiewać, to zale-
ciłabym im, żeby do siebie pisali o tym, co 
ich boli, co im przeszkadza w partnerze. Ale 
żeby jednocześnie zaakcentowali coś po-
zytywnego, co cenią w drugiej osobie. Nie 
szukajmy samych negatywnych stron i wad 
u partnera. Nie krytykujmy siebie i innych. 
Nauczyliśmy się mówić o sobie źle, bo nie 
wypada w naszym społeczeństwie mówić 
dobrze, uśmiechać się, twierdzić, że jeste-
śmy szczęśliwi. A przecież mówienie o so-
bie w sposób pozytywny pozwala nam wyjść 
obronną ręką z wielu trudnych sytuacji. Wi-
dzimy wtedy swoje zasoby. Szukamy roz-
wiązania, np. pomimo utraty zatrudnienia – 
szukamy nowych możliwości, dokształcamy 
się czy przenosimy swój biznes do Internetu.
Jak pacjenci reagują na twoje rady, zalece-
nia? Czy stosują się do nich?
Sytuacje, których doświadczam, będąc in-
terwentem kryzysowym, terapeutą czy sek-
suologiem, są dla mnie wyzwaniem i wyma-
gają szybkiego reagowania. Muszę odczyty-
wać na podstawie grymasu, mimiki twarzy, 
czy moja praca idzie we właściwym kierun-
ku. Czy pytania, które zadaję pacjentom (a 
zadaję nieraz bardzo niewygodne pytania) 
są przez nich akceptowane. Każdy, kto przy-
chodzi po poradę, ma jakieś swoje wyobra-
żenia i oczekiwania związane z terapią. Lu-
dzie mają tendencję do stosowania schema-
tów w swoim zachowaniu i myśleniu, dzia-
łania na tzw. autopilocie – stosowania w 
różnych sytuacjach, oswojonych  i utrwalo-
nych od dzieciństwa reakcji. Natomiast, je-
żeli zaczniemy reagować inaczej, „otwierać 
drzwi kluczem, a nie wytrychem”, to mo-
żemy sporo zmienić. Często, gdy proponu-
ję pacjentom samoobserwację, określenie 
u siebie np. częstotliwości danego zacho-
wania, to spotykam się  dużym oporem. Pa-
cjenci chcieliby gotowej recepty na popra-
wę swojego życia, ale tak się nie da. Oczy-
wiście mogę udzielić takiej porady, ale ja nie 
jestem tą osobą, nie znam jej od środka ani 
nie widzę życia z jej punktu widzenia. Dla-
tego daję pewne wskazówki i od niej zale-
ży, czy je wykorzysta. Musimy mieć świado-
mość, że nic nie dzieje się od razu. Jeżeli ca-
łymi latami pracujemy na złe relacje z bliski-
mi, to nie ma magicznej różdżki, którą zama-
cham w gabinecie i wszystko nagle uzdro-
wię. Trzeba małymi krokami pracować nad 
poprawą sytuacji, czyli kształtować nawyki, 
wprowadzać maleńkie zmiany, które za jakiś 
czas przyniosą większy efekt.

Cieszy mnie, kiedy osoby korzystające z te-
rapii piszą do mnie lub dzwonią z informa-
cją, że ich sytuacja się poprawiła. Pracowa-
łam przez jakiś czas z dziewczynką, która 
nie jadła mięsa. Zaproponowałam jej, żeby 
spróbowała zrobić coś takiego, jak Master-
Chef Junior, żeby ktoś ją nagrał, jak gotuje. 
O dziwo, po tym, jak ta dziewczynka obej-
rzała siebie na nagraniu, zaczęła mięso jeść. 
Okazuje się, że czasem są dziwne metody 
prowadzące do celu. Dorośli ludzie po za-
kończonej terapii czują się lepiej, są bardziej 
pewni siebie, mają więcej mocy do mierze-
nia się z rzeczywistością. 
Korzystanie z porady psychologicznej nie 
jest niczym ujmującym, a jednak ludzie 
mają opory, żeby zgłosić się na trapię.
Ludzkie jest to, że potrzebujemy wsparcia i 
pomocy, bo nie żyjemy na bezludnej wyspie. 
Zapotrzebowanie na konsultacje w pew-
nym momencie było tak duże, że nie po-
trafiłam pomóc wszystkim. Stąd pomysł na 
projekt „Popraw relacje z bliskimi”. Moż-
na było skorzystać w nim nieodpłatnie z róż-
nych porad. Chciałam pomóc tym, którzy 
nie mieli szansy dostać  się na terapię albo 
z jakichś powodów wstydzili się z niej sko-
rzystać. Projekt trwał 28 dni, bo tyle jest po-
trzebne, żeby utrwalić pewne nawyki, któ-
re zebrałam w siedmiu obszarach. Były to fil-
my, zadania i ćwiczenia do każdego obsza-
ru. Spotkania online w grupie, podczas któ-
rych można było porozmawiać o tym, co jest 
trudne, co się udaje, a co nie. To pozwoliło 
uczestnikom spojrzeć na różne sytuacje z in-
nej strony, dodawało otuchy i wiary, że pew-
ne rzeczy da się zmienić. Wystarczy jedna 
mała zmiana, którą wprowadzimy sami albo 
z innymi członkami rodziny i cała rodzina za-
czyna inaczej funkcjonować. W tym wyzwa-
niu uczestniczyły osoby z całej Polski, np. z 
Elbląga, Warszawy, a nawet z Ukrainy, Au-
strii i Wielkiej Brytanii. Ten projekt był pró-
bą sprawdzenia siebie jako terapeuty w in-
nych niż standardowe warunkach i wyjściem 
z mojego pudełka komfortu. Bałam się  wła-
snych ograniczeń, jak wypadnę na wizji, ja-
kie będzie zainteresowanie moją propozy-
cją. Rezultat był spełnieniem moich marzeń. 
Ile czasu potrzeba, aby „wyleczyć” proble-
my emocjonalne?
Cztery spotkania to jest takie minimum, 
żeby w ciągu 28 dni zauważyć jakiś mały 
efekt. Są jednak osoby, które mają potrzebę 
kontynuowania terapii przez kilka miesięcy. 
Ja też nie jestem zwolenniczką terapii, któ-
ra trwa w nieskończoność. W pewnym mo-
mencie jest ona obciążająca dla obu stron. 
Terapia ma być konstruktywna, czemuś słu-
żyć i przynosić widoczny efekt.
Na czym polegała twoja współpraca z Fun-
dacją Batorego?
Fundacja prowadzi swoje działania w wielu 
obszarach i między innymi z jej środków re-
alizowaliśmy trzymiesięczny projekt dla ko-
biet. Miał na celu pomóc kobietom, które 
są w sytuacjach kryzysowych, związanych z 
przemocą, szykanowaniem czy mobbingo-
waniem. Wśród specjalistów uczestniczą-
cych w projekcie byli: prawnik, psycholog, 
interwent kryzysowy, seksuolog, terapeuta i 
kurator. Można było u nich zasięgnąć porad 
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☛ i umówić się na konsultacje czy terapię. Oka-
zało się, że już około 10 lutego grafik  na kon-
sultacje był wypełniony terminami do końca 
marca. To pokazuje skalę zapotrzebowania. 
Jedyną alternatywą był dyżur interwenta 
kryzysowego w dni świąteczne i weekendy. 
Interwent działa tak jak pogotowie ratunko-
we, czyli udziela doraźnej pomocy. Może on 
wtedy w szybkim trybie skierować pacjen-
ta do specjalisty. Dodatkowo w projekcie 
działały online dwie grupy wsparcia dla ko-
biet dorosłych i nastolatek, i panie korzysta-
ły z tej możliwości. Zaskoczyło mnie to, że w 
grupie nastolatek pojawiły się też młode ko-
biety z Pomorza. Było to zasługą udostępnia-
nia postów z informacją o przedsięwzięciu.

Z tego wynika, że to kobiety stanowią szcze-
gólną grupę potrzebującą wsparcia.
Tak, dlatego zorganizowałam warsztaty dla 
kobiet również w Fundacji Animus. Kobie-
ty często mają głęboko ukrytą swoją kobie-
cość przez wychowanie, przekonania reli-
gijne, środowisko. Przez to, co kiedyś usły-
szały na temat kobiecości. Bywa, że w rodzi-
nie ten przekaz jest bardzo negatywny, ko-
biety od pokoleń są czy były źle traktowane 
i postrzegane. Taki wzorzec niosą ze sobą z 
pokolenia na pokolenie, bo nie znają inne-
go, nie wiedzą, że można żyć inaczej. Chcia-
łam, żeby warsztaty, przełamały te przeko-
nania i schematy. Czasem potrzeba odwa-
gi, jakiegoś bodźca, żeby wyzwolić w nas ko-
biecość. To, że mamy długie włosy i nosimy 
spódnice, nie zawsze sprawia, że czujemy 
się ze sobą dobrze, akceptujemy swoje cia-
ło i swoją płeć. Są kobiety które nie akceptu-
ją swojego ciała, ukrywają je pod warstwami 
ubrań. Brak wiary w siebie i niska samooce-

na powodują, że kobiecość pozostaje w cie-
niu. A przecież każda ma w sobie coś warto-
ściowego. Już samo to, że jesteśmy na tym 
świecie, że żyjemy, jest wartością. To, że ktoś 
(rodzice) zadbał o nas w okresie noworodko-
wym, dziecięcym sprawia, że nasze życie ma 
wartość, jesteśmy cenne same w sobie. Czę-
sto nie zdajemy sobie z tego sprawy i mówi-
my o sobie źle. Same siebie deprecjonujemy 
w swoich oczach. 
Pomimo trudnej sytuacji oraz pandemii, ra-
dość życia i wartości bliskie kobietom, są 
ważne. Od nas tak naprawdę zależy, czy po-
trafimy się nimi cieszyć i zauważać drobne 
rzeczy, które nam sprawiają radość. Jeże-
li nie możemy pójść do kina czy umówić się 

na kolację, to możemy znaleźć sposób na ce-
lebrowanie drobnych przyjemności w domu. 
Jeżeli nie mamy możliwości wypicia kawy w 
kawiarni, to kupmy dobrą kawę, sprawmy 
sobie elegancką filiżankę, która będzie tyl-
ko dla nas. Używajmy jej w chwili celebro-
wania tego naszego momentu dnia. Rów-
nież zachęcałam do tego, aby Dzień Kobiet 
nie trwał tylko ten jeden dzień w roku, ale 
żeby to był cały tydzień, a najlepiej godzina 
czy kwadrans dla kobiety każdego dnia, kie-
dy cieszy się swoją kobiecością i ją akcentu-
je. Kobiecość jest w nas i jeżeli my świętuje-
my tylko tego jednego dnia w roku, to da-
jemy sygnał mężczyznom i całemu otocze-
niu, że kobietą się bywa. A przecież to nie-
prawda, mamy być traktowane inaczej. Ko-
biecość to nie tylko kwiatek wręczony 8 mar-
ca, ale to wartość, która ma na co dzień zna-
czenie dla naszego otoczenia, rodziny. To nie 
tylko gotowanie, sprzątanie, pranie, ale tak-
że aura, jaką tworzymy – zapach domowe-

go ciasta, zadbany ogród. Ważne są deta-
le, w których widać tzw. „kobiecą rękę”. My 
nie jesteśmy nauczone, żeby sprawiać sobie 
przyjemności, a powinnyśmy. Dlatego zachę-
cam kobiety do zmiany sposobu myślenia o 
sobie, bo jak nie zauważamy siebie i swoich 
potrzeb, to nie dziwmy się, że osoby bliskie 
nie zauważają nas. My, kobiety, mamy bar-
dzo duży udział w tym, jak nas mężczyźni po-
strzegają.
Jak to się stało, że zainteresowałaś się sek-
suologią? Czy jest to dziedzina potrzebna w 
twojej pracy?
Jest to konsekwencja poprzednich studiów, 
które ukończyłam: studium psychologii są-
dowej, terapii rodzinnej, interwencji kryzy-
sowej. Postanowiłam uzupełnić swoją wie-
dzę, studiując w Warszawie u profesora Zbi-
gniewa Lew – Starowicza. Dla mnie jako te-
rapeuty konteksty seksuologiczne są bardzo 
istotne. Całą swoją wiedzę dodatkowo łączę 
jeszcze z aspektami medycznymi i psychoso-
matyką, bo nasze „nieprzetrawione” trau-
my objawiają się różnymi chorobami, zabu-
rzeniami, które sygnalizuje ciało. Np. jeżeli w 
rodzinie w przeszłości zdarzyła się sytuacja 
związana z przemocą seksualną, to kobieta 
może tyć w okolicach ud i bioder, żeby nie 
być atrakcyjną. To jest podświadomy prze-
kaz, tzw. pamięć komórkowa, która niesie się 
z pokolenia na pokolenie. Jest to podświado-
ma ochrona, informacja – „jestem bezpiecz-
na, bo nie jestem atrakcyjna.”
Czym właściwie zajmuje się seksuolog?
Zajmuję się terapią par. Ludzie zgłaszają się 
do seksuologa z problemami w relacjach in-
tymnych. A tak naprawdę podłożem tego 
wszystkiego jest nieprawidłowa komunika-
cja, która rzutuje na seksualność. Seksual-
ność jest ukoronowaniem relacji istniejącej 
pomiędzy dwojgiem ludzi, kiedy jesteśmy 
tak blisko, że już bliżej się nie da. Wtedy nie 
mamy przed sobą żadnych tajemnic, odkry-
wamy siebie w stu procentach. W sytuacjach 
intymnych nie kontrolujemy siebie ani swo-
ich reakcji. Kiedy pożądanie i namiętność 
sięgają zenitu, to bywa, że ze zdumieniem 
obserwujemy reakcje partnera. I często wte-
dy jedno z nich myśli: „nie wiedziałem/wie-
działam, że moja żona/mój mąż, partner-
ka/partner może mieć takie fantazje, pra-
gnienia, że może tak się zachować”. Ludzie, 
wchodząc w relacje intymne nie zawsze roz-
mawiają o swoich potrzebach seksualnych. 
Wydaje się, że jakoś to będzie, mamy prze-
cież jakieś doświadczenia, jakąś wiedzę na 
ten temat, np. z poprzednich związków. Zda-
rza się, że partnerzy są pod różnymi wzglę-
dami dobrani, a w sferze seksualnej do sie-
bie nie pasują. Mają na przykład różne libi-
do, co może powodować dyskomfort, a na-
wet nieporozumienia w relacjach intymnych.  
Najbliższy seksuolog jest we Wrocławiu i 
Wałbrzychu i dlatego do mnie zgłaszają się 
pacjenci nawet z Jeleniej Góry, Zgorzelca i 
Lubania.
Dziękuję za interesującą rozmowę.  

✎ Beata Jańta◙ Jakub Hermanowicz

Tradycyjnie wraz z początkiem maja za-
częły się egzaminy maturalne. Nie wszyst-
ko jednak było tak jak zwykle. Po pierwsze 
- nie zakwitły kasztany, po drugie – i chy-
ba najważniejsze – do egzaminu przystąpi-
li uczniowie, którzy 10 miesięcy (w sumie) z 
28, jakie przypadły na naukę w liceum, spę-
dzili na lekcjach zdalnych.
Ta nietypowa, pandemiczna sytuacja miała 
duży wpływ na ich przygotowanie do matu-
ry. Ostatnie miesiące to nauka na odległość, 
która nie ułatwiała im życia. Wiktor Zawiślak 
mówi wprost: Nauka w formie zdalnej zdecy-
dowanie mi nie odpowiada, miałem problem 
ze skupieniem się na tych lekcjach. Wiktoro-
wi przeszkadzała jakość przekazu. Nie poma-
gało to, że zajęcia trwały krócej, bo pół go-
dziny. Maturzysta rozumie nauczycieli, któ-
rzy nie byli szkoleni do takiej nowej formy 
nauczania.
Agata Pupko stara się dostrzegać pozytywne 
aspekty tej trudnej sytuacji: Z jednej strony 
zdalne nauczanie nie było tak efektywne, jak 
nauka stacjonarna. Z drugiej strony, ułatwie-
niem dla mnie przy zdalnym nauczaniu był 
fakt, że nie musiałam tracić czasu na dojazd. 
Dzięki temu zaoszczędzony czas mogłam wy-
korzystać na powtórki materiału do matury. 
Kacper Kiraga, podobnie jak Agata uważa, że 
pandemiczny styl nauczania ma swoje wady 
i zalety. Na pewno nauczanie zdalne dało 
możliwość skupienia się tylko i wyłącznie na 
przedmiotach maturalnych, a sama pande-
mia zawęziła nam materiał do nauki, co jest 
również pozytywnym aspektem tej niezwy-
kle trudnej sytuacji. Na pewno z samych lek-
cji nie wynieśliśmy tyle wiadomości, ile pod-
czas zajęć stacjonarnych, przez co musieli-
śmy więcej uczyć się indywidualnie. Także 
moim zdaniem jest to kwestia perspektywy.
Nawet najlepiej przeprowadzona zdalna lek-
cja, bez problemów technicznych na łączach, 
nie zastąpi kontaktu z nauczycielem w kla-
sie. Siedząc przed komputerem trudniej o 
skupienie, jak mówi Wiktor, ale też pojawia 
się stres, że nie będę mogła się ,,połapać ze 
wszystkim” i przez to narobię sobie zaległo-
ści –  wyznaje Agata. Najtrudniej było na ma-
tematyce – mówi - ponieważ jest to przed-

miot, który jednak wymaga kontaktu twarzą 
w twarz z nauczycielem. Mimo wszystko je-
stem bardzo wdzięczna mojej pani profesor 
od matematyki, gdyż bardzo starała się nam 
pomóc i ułatwić naukę. Według Kacpra, wie-
le zależy od nauczyciela: Maturę pisałem do-
datkowo z geografii i nauczanie tego przed-
miotu zdalnie sprawiło mi najwięcej trud-
ności. W szkole zapewne mielibyśmy więcej 
praktycznej styczności z geografią, co lepiej 
pozwoliłoby zrozumieć nam ten przedmiot. 
Jednak nasza nauczycielka stanęła na wyso-
kości zadania i próbowała, mimo niesprzyja-
jącej sytuacji, przekazać nam jak najwięcej 
wiedzy, a przygotowane przez nią materiały, 
zadania i linki do filmów okazały się niezwy-
kle pomocne.
Ten rocznik maturzystów jest chyba pierw-
szym w historii szkoły, który nie miał swojej 
studniówki. Ominął ich pierwszy „dorosły” 
bal. Dziewczęta nie miały okazji, by wystą-
pić w niecodziennych kreacjach, wyrafino-
wanych fryzurach i wieczorowych makija-
żach, chłopcy nie ćwiczyli kroków poloneza. 
Czy czują z tego powodu żal? Wiktor Zawi-
ślak: Mam mieszane uczucia. Niby chciałbym 
mieć studniówkę, za to z drugiej strony nie 
przeżyłem w żadnym stopniu jej braku. Aga-
ta widzi to zupełnie inaczej: Bardzo brako-
wało mi studniówki, ponieważ mimo wszyst-
ko jest to wydarzenie, które wspomina się do 
końca życia. Niestety, nam nie było dane za-
tańczenie poloneza na własnej studniówce. 
Kacprowi również żal nieodbytej studniów-
ki, ale cieszy się, że nie ominął ich chociaż 
półmetek.  Wiele wspaniałych chwil 
i wspomnień przepadło, ale mam nadzieję, 
że czas studencki w pewnym stopniu wyna-
grodzi niedosyt, który pozostał po nauczaniu 
zdalnym - mówi Kacper Kiraga.
Brak możliwości uczenia się w szkole to rów-
nież ograniczenie bezpośrednich kontaktów 
z rówieśnikami. Ale maturzyści rekompen-
sowali to sobie spotkaniami po lekcjach lub 
rozmowami na platformie Meet. Trudno wy-
obrazić sobie młodość bez relacji towarzy-
skich, w tym nawet pandemia nie jest w sta-
nie przeszkodzić. ☺
Młodzi abiturienci podchodzili do egzami-

nu z etykietą „straconego pokolenia”. Wik-
tor uważa, że biorąc pod uwagę brak nor-
malnych warunków do nauki, wypada się 
z tym zgodzić. Potwierdza to też Kacper, 
choć uważa, że to nie oni maja najgorzej: 
Gorzej ma rocznik 03, który nie miał na-
wet półmetka, a ich studniówka jest na 
ten moment niepewna. Pozostałe roczni-
ki nie miały jeszcze możliwości zżycia się ze 
sobą i bardzo im życzę powrotu do normal-
ności. – mówi Kacper Kiraga. Agata dodaje: 
W pierwszej klasie liceum spotkaliśmy się 
ze strajkiem nauczycieli. Rok temu w marcu 
zostaliśmy przeniesieni na naukę zdalną, a 
ten rok szkolny tak naprawdę w większości 
został również spędzony na nauczaniu zdal-
nym. Ominęło nas wiele imprez i zabaw, 
tj. na przykład imprezy 18 urodzin znajo-
mych, czy studniówka. Jednak, zamiast na-
zywać się straconym rocznikiem, wolę uży-
wać stwierdzenia, że jesteśmy tym wyjątko-
wym rocznikiem, który musiał zmierzyć się 
z czymś nowym.
Mając na uwadze specyficzne warunki na-
uki w tym i ubiegłym roku szkolnym szef 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zapo-

wiedział łatwiejszy egzamin maturalny. Zre-
zygnowano z matury ustnej i obowiązku zda-
wania przedmiotu na poziomie rozszerzo-
nym. Jednakże ambitni uczniowie i tak pod-
chodzili do matury rozszerzonej, ponieważ 
w ten sposób zwiększali swoje szanse na to, 
że dostaną się na wymarzony kierunek stu-
diów. Czy rzeczywiście matura w tym roku 
była łatwiejsza? Według Agaty CKE wysłała 
sprzeczny komunikat. Moim zdaniem, jeśli 
chodzi o przedmioty rozszerzone, to nie było 
łatwiej. Po maturach próbnych z przedmio-
tów rozszerzonych w marcu, które były na-
prawdę przyjemne, musieliśmy stawić czoło 
o wiele trudniejszym zadaniom. Na poziom 
trudności narzeka również Kacper: Dużym 
zaskoczeniem (w negatywnym tego słowa 
znaczeniu) okazała się matura z matema-
tyki. Wielu uczniom arkusz z poziomu pod-
stawowego, pomimo ograniczonego mate-
riału, sprawił więcej kłopotów niż arkusze z 
poprzednich lat. Matura rozszerzona z ma-
tematyki również pozostawiła duży niesmak. 
Przed maturą liczyłem nawet na 70%, po 
maturze będę zadowolony z 30%. Pozostałe 
arkusze z przedmiotów podstawowych oraz 
arkusz z rozszerzonego angielskiego i geo-
grafii uważam za dość przyjemny. Podobne 
odczucia towarzyszą Wiktorowi: Tegorocz-
na matura nie była w żadnym wypadku ła-
twiejsza od tych z poprzednich lat. Co więcej 
- większość moich znajomych sądzi, że nie-
które z nich były nawet trudniejsze.
Pandemia, obostrzenia oraz możliwość 
ewentualnej kwarantanny dodatkowo 
zwiększały stres przedmaturalny. Cieszę się, 
że udało mi się napisać maturę w pierwszym 
terminie. Mam nadzieję, że kolejne roczniki 
będą już bardziej pewne co do swoich matur 
– puentuje naszą rozmowę Kacper Kiraga.
O wynikach matury przekonamy się wraz z 
początkiem lipca. Maturzyści mogą już od-
poczywać, teraz pracują egzaminatorzy. Za 
nich też trzymajmy kciuki.
Z abiturientami Liceum Ogólnokształcącego 
w Złotoryi

✎ Iwona Pawłowska

Nie zakwitły 
kasztany
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Dzięki możliwości zniesienia znacznej części 
obostrzeń, z którymi mierzyliśmy się już od 
dłuższego czasu, nadarzyła się wreszcie oka-
zja, aby inauguracja Bike Maratonu 2021, 
która miała  miejsce 15 maja na osiedlu w 

Wilkowie- odbyła się nie-
malże na takich samych 
zasadach jak przed wy-
buchem pandemii. Bike 
Maraton to jeden z naj-
bardziej znanych cy-
kli maratonów rowero-
wych MTB w kraju, któ-
ra co roku gromadzi mi-
łośników rowerów w róż-
nych kategoriach wieko-
wych. Na tego rodzaju 
wydarzenie zjeżdżają się 
ludzie z całej Polski, a na-
wet z zagranicy. Podczas 
pierwszego startu w Wil-
kowie zjawiło się ponad 
tysiąc zawodników. Mo-

gli oni wziąć udział w trzech dostępnych for-
mułach: fun (17 km), classic (30 km)/ mega 
(48 km) oraz giga (77 km). Pomimo różnych 
poziomów trudności, trasa na żadnym z dy-
stansów nie okazała się łatwa, gdyż bło-

to powstałe po wcześniejszych 
ulewach mocno utrudniało jaz-
dę: „było ciężko (...) rower za-
czynał ważyć coraz 
więcej, a sił było co-
raz mniej. To jed-
nak nie powstrzyma-
ło mnie przed parciem 
do mety. Kryzys przy-
szedł po 15 km kiedy 
pojawiły się silne skur-
cze w mięśniach. Do-
brze, że pasję podzie-
la tyle zawodników, 
którzy wspierali się jak 
bracia.”- mówi Paweł 
S, który przejechał for-
mułę classsic w czasie 
brutto 2h 55 min. Ma-
raton charakteryzował się dużą 
ilością podjazdów i zjazdów, za-
tem uczestnicy po dotarciu na 
metę dosyć długo łapali oddech. 
Nie wszyscy mieli jednak szczę-
ście ukończyć wybrane przez 
siebie formuły: „warunki na tra-
sie fatalne. Jechało się ciężko.  
Nie dałem rady ukończyć trasy 
i zjechałem jakieś 15 lub 20 km 
przed metą...”- relacjonuje je-
den z uczestników dystansu giga 
Adam F, którego celem było po-
konanie najdłuższego z dystan-
sów, lecz zmęczenie ostatecz-
nie odebrało Mu siły. W trak-
cie trwania maratonu, niektó-
rzy zawodnicy musieli opuścić 
trasę także ze względu na ze-
rwane łańcuchy czy uszkodzone 
opony, gdyż teren nie należał do 
sprzyjających. Pomimo zmęcze-
nia i błota przylepiającego się 
do rowerów, a także do ubrań i 
twarzy- zawodnicy przekracza-
li metę z uśmiechem: „ warun-
ki ciężkie, ale czas mógł być lep-

szy! Jestem pełen podziwu dla dzieciaków, 
które w trasie naprawdę dawały radę! Nie 
jeden dorosły by się poddał.”- tak swoje 
wrażenia z dystansu fun przedstawił Witold 
S, który jak sam przyznał już myśli o kolej-
nym tego typu maratonie oraz o podniesie-
niu sobie poprzeczki nieco wyżej, gdyż tym 
razem przejechanie trasy w czasie brutto za-
jęło Mu 2 h 2 min, a jak sam twierdzi- stać 
Go na więcej. Fakt rozpoczęcia sezonu ma-
ratonów rowerowych w dobie Koronawiru-
sa ucieszył nie tylko zawodników biorących 
udział w wyścigu, ale też ich rodziny: „to do-
skonała okazja do rodzinnego wypadu i spę-
dzenia czasu na świeżym powietrzu, w koń-
cu bez masek, w końcu wśród ludzi! Tego 
brakowało nam najbardziej...”- mówi jeden 
z rodziców zawodnika, startującego w ka-
tegorii fun. A jak na temat poluzowania ob-
ostrzeń i mimo wszystko trwającej pande-
mii oraz organizacji maratonu wypowiada-
li się sami zawodnicy? Jednogłośnie uzna-
li, że tego było im trzeba: „ obecnie do pan-
demii podchodzę zdroworozsądkowo i sta-
ram się jej nie dostrzegać, a tego typu even-
ty udowadniają wszystkim, że sport to zdro-

wie. Tak można wzmacniać swoją odpor-
ność nie tylko na wirusy, ale także zadbać 
o stan umysłu. Cel, pozytywne myślenie i 
złoty środek, który nas do tego celu do-
prowadzi. Tu mam na myśli ukochany ro-
wer.”- podsumował Paweł S tuż po dotar-
ciu do mety. Osobiście również cieszę się, 
że mogłam wziąć udział w tym wydarze-
niu, nie tylko jako fotograf, ale także jako 
wsparcie dla męża i kolegów. Kto wie, 
może kiedyś i ja skuszę się na tego typu 
maraton? Czas pokaże, a my...dbajmy o 
siebie, zwłaszcza poprzez spędzanie cza-
su na otwartej przestrzeni, która oprócz cia-
ła wzmocni także nasze umysły. Jestem pew-
na, że każdy jest w stanie znaleźć odpowied-
nią dla siebie formę  aktywności: od space-
rów, jazdę na rowerze, nordic walking czy 
bieganie. A jeszcze lepiej, jeśli uda nam się 
namówić do tego typu stylu życia kogoś jesz-
cze. Korzystajmy z pogody, gdyż w końcu za-
witała do nas wiosna!
Z serdecznymi pozdrowieniami, 

✎ Joanna Siembida
◙ Bike Maraton

Plan był taki, żeby po wdrapaniu się na lot-
nisko w Stanisławowie schować się za kimś, 
bo tam zawsze wieje od przodu. Ale z przo-
du nikogo nie było, za to za mną ktoś się za-
brał. Wprawdzie zgubiłem go pod Trupniem 
(co widać na załączonym u góry obrazku), 
ale doszedł mnie na finiszu w Rynku. 
Dalej z Trupnia przez Wilków i Strefę to już 
bułka z masłem. Pomijając prędkość przy 
zjeździe, która znowu dochodziła do 60 
km/h.
Czas przejazdu 1 godz. 43 min przy 44 km  i  
164 miejsce, a  20 kategorii wiekowej - na 
pewno rewelacyjne nie są, ale na miarę mo-
ich możliwości - już do przyjęcia. Dla porów-
nania Tomek Harkawy pokonał tę trasę w 1 
godz. i 17 min. i był 12. (w swojej kategorii 
- 3), a Darek Spychała w 1 godz. 28 min i był 
79 (w swojej kategorii 7).

Natomiast to, co może budzić największą 
satysfakcję: opinie wśród uczestników są 
znakomite. Chwalą organizację wyścigu, a 
przede wszystkim wspaniałą, wymagającą, 
ale przepiękną trasę z ośnieżonymi Karkono-
szami w tle.  I zapowiadają, że za rok zno-
wu przyjadą. Więc trzeba będzie znowu wy-
startować, ale może trochę wyprostujemy 
trasę?

✎ Wyścig przeżył Robert Pawłowski◙ Szosowy Klasyk

Oj, nie lubię, nie lubię... ścigać się. Zwłasz-
cza, gdy i tak wiem, że jestem bez szans, 
bo rywale to wprawdzie amatorzy, ale przy 
mnie to jakby zawodowcy... Ale po kolei...
Start w Rynku. Kolejne grupy wiekowe w od-
stępach minuty powoli, jakby ociężale rusza-
ły ku ul. Bolesława Krzywoustego, skąd za-
czynał się pomiar czasu. Tak myślałem, bo 
gdy się zorientowałem w sytuacji, koledzy, 
z którymi jeszcze przed chwilą rozmawiałem 
byli już kilkadziesiąt metrów przede mną. 
Spokojnie - pomyślałem - na Krzywoustego, 
pod górkę ich dojdę. Pod Lidlem zobaczyłem 
już tylko ich koszulki jak znikają na zakręcie 
na szczycie. Wprawdzie udało mi się kogoś 
wyprzedzić, wdrapując się na pagórek, ale 
gdy już byłem na wysokości dawnego za-
kładu Interdekoru, tamci już dojeżdżali do 
skrzyżowania na Leszczynę. Nadzieja umiera 
ostatnia. Leszczyna ich wykończy... Jak przy-
znał się później Darek Spychała po wjeździe 
na Krzywoustego miał tętno 183. No cóż, 
tętno mierzą zawodowcy, ja na szczęście nie 
mam takiego urządzenia, bo pewnie w tym 
momencie skończyłbym zawody. Jak się jed-

nak później okazało i tak o prawie pół minu-
ty szybciej wdrapałem się na Strefę, niż to 
czyniłem do tej pory.
Generalnie wyścig kolarski polega na tym, 
że jedzie się w peletonie, albo w najgorszym 
wypadku w grupie. Jest wtedy o wiele ła-
twiej, mniejsze opory powietrza  za sprawą 
zawodników, którzy tworzą tunel aerodyna-
miczny, sprawiają, że rozwija się bez więk-
szego wysiłku dosyć dużą prędkość. W ze-
szłym roku w ten sposób udało mi się prze-
jechać przeszło pół wyścigu. Wystarczyło 
tylko załapać się do odpowiedniej, dosto-
sowanej do mojej kondycji grupy. Ale wte-
dy po pierwszych górkach było dużo płaskie-

go. A w tym roku było albo 
pod górę, albo z góry. I na-
wet nie mogę mieć do kogoś 
pretensję, bo sam - z Mać-
kiem Grabkiem - organiza-
torem tego wyścigu, trasę 
ustalałem.
Tak więc od początku do sa-
mego końca był to dla mnie 
indywidualny wyścig na 
czas.
Ale jadę. Na drodze do Lesz-
czyny próbuję dogonić gru-
pę przede mną, ale ona 
się oddala zamiast przybli-
żać. Wprawdzie znowu ko-
goś wyprzedzam, ale nie 
wiem, czy to nie są przypad-

kiem jacyś turyści. Ostry zjazd do Leszczy-
ny - życie jeszcze mi miłe, ale ką-
tem oka widzę, że licznik pokazu-
je 60 km/h.  Skansen. No to teraz 
zobaczymy, czy chłopcy nie prze-
sadzili z tempem. Nie przesadzi-
li. Za to za sobą słyszę szum gum. 
Dużo tych gum. To cała wataha 
sześćdziesięcio- i siedemdziesię-
ciolatków dogania mnie w poło-
wie podjazdu w Leszczynie. Po-
szli, jak przeciag... Mijam Leszczy-
nę, widzę rozciągniętą już grupę 
w stronę Stanisławowa. Prędkość 
spada do 10 km/h. No to co, że 
wyprzedzam kolejnych zawod-
ników, jak mnie z kolei z gracją 
i lekkością wyprzedzają kobiety!
Widać już podjazd pod radiosta-
cję. 15% nachylenia. Paru go-
ści prowadzi rower. Jeszcze parę 
depnięć i jest przewyższenie. Kil-
kanaście sekund zabrakło do ży-
ciówki na tym ponad 3 km pod-
jeździe. Teraz kolejne wyzwanie  
- ponad 5 km zjazdu. O tym, że 
to nie jest bułka z masłem, prze-
konałem się już na początku. Ra-
townicy właśnie zbierali z drogi 
delikwenta, który wyłożył się na 
zakręcie. Na szczęście był przy-
tomny.
Przed Sichowem udaje mi się wy-
przedzić grupkę, z którą zjeżdża-
łem. Pod górkę przed Chroślica-
mi doszli mnie jednak i chwilę je-
dziemy razem.
Tuż za Chroślicami wyprzedzają 
mnie dwie panie K45 i K50. Chwi-
lę jadę im na kole, ale to trochę 
wstyd się tak wozić za kobieta-
mi, a  może już brak sił, więc pod 
górę wspinam się już samotnie. 
Wzniesienie na Bogaczów i Po-
mocne.  Bardzo lubię tę drogę 
zatopioną w lesie. Ale nie tym razem. Zno-
wu udaje mi się paru wyprzedzić i to z młod-
szych roczników. Duma mnie rozpiera, do 
czasu, gdy mija mnie siedemdziesięciola-
tek, który na tak zwanego stojaka rytmicznie 
na "blacie" pokonuje kilkunastoprocentowe 
nachylenie. Gdy później opowiadam o tym 
Maćkowi Grabkowi, ten mówi: Nie przejmuj 
się. Widzisz, tam stoi Heniu Charucki, rocz-
nik 55, kiedyś wygrał Tour de Pologne. Mło-
dzi w górach przy nim wysiadają.

Bike Maraton...

...i Szosowy 
Klasyk,

czyli Wstęga Kaczawy
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Weronika Franczak to kolejna młoda złoto-
ryjanka, która znalazła sposób na swoje ży-
cie. Nie poprzestała na skończeniu studiów, 
a następnie pracy w korporacji, lecz wyko-
rzystała fakt, że cieszy ją robienie zdjęć i z 
hobby uczyniła swój kolejny fach.
Dlaczego fotografia? Przecież nie ma ona 
nic wspólnego z kierunkiem studiów, któ-
ry wybrałaś?
Na początku fotografia była dla mnie jedy-
nie przyjemną odskocznią od obowiązków. 
Ze świata studiów ekonomicznych i pracy w 
korporacji uciekałam do kreatywnej krainy 
zdjęć. Rzeczywiście, te dwa światy mają ze 
sobą niewiele wspólnego, jednak życie cza-
sami pisze nam przeróżne scenariusze. :)
Jakie były początki twojej przygody z apa-
ratem?
Zaczęło się od zdjęć robionych telefonem. 
Kolejnym krokiem było podbieranie lu-
strzanki, którą rodzice kupili, żeby robić lep-
sze zdjęcia w czasie wspólnych wyjazdów i 
wydarzeń rodzinnych. Jednak kluczowy mo-
ment nastąpił kilka lat temu w Hiszpanii. Po 
obronie licencjatu wyjechałam na 3 mie-
siące na Fuerteventurę, do pracy, jako ani-
mator w hotelu. To właśnie tam bez pamię-
ci zakochałam się w fotografii. Ta wyspa ma 
w sobie tyle uroku, że kiedy oglądam zdję-
cia stamtąd, to czuję się jak w bajce. Do Pol-
ski wróciłam niesamowicie zainspirowana i 
wtedy kupiłam swój pierwszy, lepszy aparat. 
Na początku moimi modelami byli mój chło-

terminowych, które powoli wdrażam. Mam 
też kilka większych fotograficznych marzeń i 
jestem przekonana, że stawiając odpowied-
nie kroki, prędzej czy później uda mi się je 
spełnić. Bycie fotografem to dość odpowie-
dzialna praca. Kreuję coś, co zostanie jako 
pamiątka na całe życie i moim zadaniem jest 

zrobić to jak najlepiej i na jak najwyższym 
poziomie. 
W czym jesteś konkurencyjna w stosunku 
do innych fotografów sesyjnych?

pak, mój brat ze swoją dziewczy-
ną oraz moje koleżanki.
Co było najtrudniejsze na samym 
początku?
Ocenianie. To słowo od zawsze 
mnie odstraszało i zżerało moją 
samoocenę. Od początku zaczę-
łam aktywnie działać w social me-
diach. Szybko usłyszałam, że robię 
z siebie fotografa. Miałam mo-
menty zwątpienia, jednak z per-
spektywy czasu cieszę się, że nie 
zrezygnowałam.
Organizujesz sesje fotograficzne, 
a to nie lada wyzwanie, bo trze-
ba mieć nie tylko umiejętności 
techniczne, ale też wykazać się 
kreatywnością? Skąd bierzesz 
pomysły?
Mam specjalny notes do tego 
przeznaczony. Czasami pomysł 
pojawia się nagle w mojej głowie, 
wtedy od razu go zapisuję. Lu-
bię się też inspirować. Najczęściej 
muzyką, która również jest bliska 
mojemu sercu. Nic nie wywołu-
je u mnie tylu emocji i nie działa 
na moje zmysły, jak właśnie ona. 
Niekiedy są to filmy - zwracam 
uwagę na światło, miejsca, niety-
powe kadry, a innym razem książ-
ki - do stworzenia sesji może za-
inspirować chociażby sama tema-
tyka. Natura jest również niesa-
mowita, zwłaszcza teraz, wiosną. 

Śpiew ptaków, szum drzew, czasami pomy-
sły rodzą się podczas spacerów.
Czy zawsze twoja koncepcja sesji jest ak-
ceptowana przez modeli/modelki?
Nie spotkałam się jeszcze z odmową. Przed 
sesją staram się poznać trochę klientów i 
ich oczekiwania. I dopiero wtedy mówię im 
o moim pomyśle. Zazwyczaj proponuję kil-
ka różnych koncepcji, a klienci wybierają tę, 
która najbardziej przypadła im do gustu. 
W jakich sesjach czujesz się najlepiej?
Uwielbiam fotografować miłość, kobie-
cość, uwieczniać emocje, czyli krótko mó-
wiąc - wszystkie sesje, na których jest ra-
dość i uśmiech. Wśród takich uczuć jest mi 
naprawdę bardzo dobrze. Fotografia ślubna 
skradła moje serce, ale tak samo uwielbiam 
fotografować pary, kobiety, akrobatki itp.
Do jakich sesji trudno cię namówić?
Nie lubię przeciwieństwa do tych opisanych 
powyżej. Na przykład pogrzebów - wiem, 
że takie zlecenia się zdarzają. Nie  chciała-
bym robić zdjęć w tak trudnych chwilach i 
na pewno nie czułabym się z tym komfor-
towo. Jeśli miałabym też wybierać, to wolę 
ujęcia w plenerze niż te w typowym, foto-
graficznym studio. Fakt faktem, mam białe 
tło i czasami się ono przydaje do niektórych 
zleceń, ale na pełną, rozbudowaną sesję jest 
po prostu za nudne. Zdjęcia plenerowe dają 
o wiele więcej możliwości.

Myślę, że największym moim atutem jest to, 
iż jestem wulkanem energii. Praktycznie non 
stop się uśmiecham. Sztywne sesje to nie u 
mnie. Podczas zlecenia nie ma miejsca na 
nudę, za to jest radość, dużo śmiechu, tro-
chę żartów, a nawet czasami włączam mu-
zykę dla rozluźnienia. Fotografia, oprócz by-
cia pracą, to dla mnie dobra zabawa, dlatego 
zawsze staram się, żeby klienci czuli się rów-
nie swobodnie. Jestem bardzo otwartą oso-
bą, dzięki czemu szybko nawiązuję świetny 
kontakt z ludźmi. Moim zdaniem atmosfera 
na sesji to połowa sukcesu.
Gdzie znajdujesz najwięcej zleceń?
Różnie. Czasami ludzie znajdują mnie po-
przez fanpage na Facebooku, niekiedy na 
TikToku, a czasem dzwonią z polecenia zna-
jomych. Jednak najwięcej zleceń znajdu-
ję na Instagramie. To właśnie tam pokazuje 
się tę ludzką stronę branży. To nie tylko foto-
grafie - ja u siebie, oprócz efektów sesji, po-
kazuję też filmy zza kulis, przykładowe zdję-
cia przed i po obróbce, sposób pakowania, 
czasami dzielę się też wiedzą fotograficz-
ną oraz, co równie ważne, pokazuję siebie. 
Klienci lubią zobaczyć/posłuchać fotografa, 
zanim zdecydują się na sesję. Odkąd zaczę-
łam aktywnie działać na Instagramie, udało 
mi się zbudować tam naprawdę fajną, zaan-
gażowaną społeczność, która jest zaintere-
sowana tym, co robię i chętnie nawiązuje in-
terakcje. Za to jestem ogromnie wdzięczna.
Sesja, której nie zapomnisz to …?
Stylizowana sesja ślubna, którą zorganizo-
wałam z zaprzyjaźnioną fotografką. Nawią-
załyśmy współpracę z wieloma usługodaw-
cami z Wrocławia - salonem sukien ślub-
nych, modelami, filmowcem, plannerami 
ślubnymi, makijażystką, fryzjerką, flory-
stami, dekoratorami i wieloma innymi. To 
była sesja, która zaczęła moją przygodę z 
fotografią ślubną. Osoby nam pozujące to 
małżeństwo, więc wszystkie emocje były 
prawdziwe. I wtedy coś się we mnie poru-
szyło. Miłość niesamowicie mnie wzrusza. 
To właśnie tego dnia podjęłam ostateczną 
decyzję, że chcę się rozwinąć w tym kierun-
ku. Zapisałam się na kurs fotograficzny, który 
odbyłam u jednego z moich ulubionych pol-
skich fotografów. Wtedy też miałam możli-
wość sprawdzenia swoich umiejętności jako 
drugi fotograf na ślubie i weselu. Natomiast 
potem ukończyłam kurs fotografii ślubnej u 
fotografki z Warszawy, którą również szcze-
rze podziwiam. Zaczęłam piękną przygodę i 
wiem, że będzie trwała w nieskończoność. 
Życzę każdemu, aby tak bardzo kochał swoją 
pracę, jak ja kocham fotografię.
I tak trzymaj! ☺
Facebook: @Re.Werka - Weronika Franczak 
Fotografia
Instagram: @re.werka
TikTok: @re.werka

✎ z Weroniką Franczak 
rozmawiała Iwona Pawłowska

Jakie są oczekiwania klientów wobec zdjęć? 
Klienci zazwyczaj oczekują, że zdjęcia będą 
po prostu ładne i w dobrej jakości. Zauważy-
łam też, że bardzo lubią te ujęcia, na których 
widać emocje - uśmiech, jakiś gest, ciekawe 
spojrzenie. Osoby przychodzące do mnie na 
sesję również oczekują, że zdję-
cia będą w stylu zbliżonym do 
tego, który widzieli u mnie na 
Instagramie lub Facebooku, czy-
li ciepłe barwy, naturalne kadry.
Co jest teraz modne w fotogra-
fii? 
Myślę, że takim najważniejszym 
trendem, jaki teraz panuje, są 
naturalne, niepozowane ujęcia. 
Fotografia jest sztuką, a sztu-
ka wciąż ewoluuje. Ustawianie 
się do zdjęć tak, jak to się robi-
ło kiedyś - jeden obok drugiego, 
to już po prostu nie to. Teraz faj-
nie, jakby fotografie z sesji opo-
wiadały jakąś historię.
Rodzina i znajomi wykorzystują 
twoje umiejętności? 
Tak. Nie jest to nagminne, ale 
rodzinie robię zdjęcia zawsze, 
gdy chcą lub potrzebują. Naj-
częściej są to pojedyncze ujęcia. 
Czasami pomagam tacie w Gór-
niku i robię zdjęcia na wydarze-
niach sportowych. Fotografu-
ję też uroczystości w naszej ro-
dzinie, np. chrzest święty czy też 
większe imprezy. Jeśli chodzi o 
znajomych - już nie. Oprócz se-
sji, fotografa czeka jeszcze ob-
róbka, a to zajmuje niemałą 
ilość czasu. Doceniam to, że moi 
znajomi nie wykorzystują moich 
umiejętności, a jeżeli potrzebu-
ją, umawiają się na sesje.
Kiedy robi się zdjęcia amator-
sko, jest zabawa, gdy fotogra-
fuje zawodowo, to już jest obo-
wiązek i codzienność. Nie masz 
czasem dość aparatu?
Nigdy! Uwielbiam to, co robię 
i właśnie to sprawia, że jestem 
szczęśliwa. Poza tym żadna se-
sja nie jest taka sama - zawsze 
są inni ludzie, inne emocje, inna 
sceneria. Tutaj nie ma miejsca 
na nudę. Coś, co było dla mnie 
odskocznią od codzienności, za-
mieniło się w pasję, a potem sta-
ło się też zawodem. Jest taki cy-
tat Konfucjusza, który mam za-
pisany w sercu „Wybierz pracę, 
którą kochasz, i nie przepracu-
jesz ani jednego dnia w Twoim 
życiu” - i tego się trzymam.
Czy z fotografii można się utrzymać?
Oczywiście! Jednak uważam, że trzeba mieć 
dobrze przemyślany pomysł na to, co się 
robi. Mam kilka planów krótko- oraz długo-

16.03.2021 r. Wójt Gminy Zagrodno zorganizowa-
ła Wielkanocny Konkurs dla Kół Gospodyń Wiej-
skich o Nagrodę Wójt Gminy Zagrodno „Ozdoba 
Wielkanocna”.
22.03.2021 r. Wójt Gminy Zagrodno zorganizowa-
ła Wiosenny Konkurs dla Rad Sołeckich Gminy Za-
grodno na najpiękniejszy stroik wiosenny „Wio-
sna, ach to Ty!”.
31.03.2021 r. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekre-
acji zorganizował konkurs związanym ze zbliżający-
mi się Świętami Wielkanocnymi.
14.04.2021 r. pracownicy Pogotowia Ratunkowe-
go w Jeleniej Górze ze swoim mobilnym punktem 
szczepień wsparli Przychodnię Rejonową w Złoto-
ryi i zaszczepili kilkudziesięciu mieszkańców prze-
ciw COVID-19, testując możliwości punktu szcze-
pień masowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Zło-
toryi.
22.04.2021 r. w ramach obchodów Dnia Ziemi 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Złotoryi wzięli 
udział w akcji sprzątania terenów zielonych wzdłuż 
zejścia do Kopalni „Aurelia”, a dzieci z Przedszkola 
Miejskiego nr 1 w Złotoryi posadziły pelargonie w 
skrzynkach przed wejściem.
22.04.2021 r. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Oddział Rejonowy w Złotoryi ogłosiło konkurs fo-
tograficzny „Pandemia i ja”.  
23 - 24.04.2021 r. z oddolnej inicjatywy miesz-
kańców odbyło się wiosenne sprzątanie Grodźca 
i okolicy.
24.04.2021 r. w ramach akcji ekospacer, zorgani-
zowanej przez Stowarzyszenie Polska 2050, miesz-
kańcy Złotoryi wspólnie posprzątali okolice Kacza-
wy oraz ścieżki prowadzącej do osiedla Nad Zale-
wem.
26.04.2021 r. od początku pandemii, w powiecie 
złotoryjskim, koronawirusem zaraziło się już 2044 
osoby. Infekcja pokonała 55 z nich.
27.04.2021 r. w ramach obchodów Święta Kon-
stytucji 3 Maja organizowanego przez Bibliote-
kę Pedagogiczną w Złotoryi przygotowano wirtu-
alną wystawę „2021 rokiem Konstytucji 3 Maja”  
oraz przeprowadzono Konkurs "230 lat Konstytu-
cji 3 Maja".
3.05.2021 r. z okazji święta narodowego „Kon-
stytucji 3 Maja” grupa żołnierzy w transporterze 
opancerzonym Rosomak odwiedziła Świerzawę, 
gdzie zorganizowano również wystawę mundurów 
wojskowych i militariów oraz zabytkowych moto-
cykli. 
4.05.2021 r. po wielu tygodniach przerwy  wynika-
jącej z obostrzeń sanitarnych związanych z epide-
mią koronawirusa otwarto dla zwiedzających Za-
mek Grodziec.
8.05.2021 r. Stowarzyszenie Pozytywnie Nakręce-
ni i OSP Zagrodno zorganizowali akcję  „Posprzą-
tajmy Zagrodno”.
10.05.2021 r. przy placu Lotników Polskich 3a w 
Złotoryi nastąpiło uroczyste otwarcie lokalu, któ-
ry złotoryjski oddział Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” otrzymał od złotoryjskiego Ratusza. 
15.05.2021 r. w Wilkowie - Osiedlu odbył się wy-
ścig kolarski Bike Maraton.
16.05.2021 r. na parkingu przy Gminnym Ośrod-
ku Zdrowia w Zagrodnie odbyła się zbiórka krwi.
�16.05.2021 r. w Złotoryi zorganizowano wyścig 
kolarski Szosowy Klasyk - PKO Ubezpieczenia Via 
Dolny Śląsk -2 edycja „Złota Wstęga Kaczawy”.

✎ Jarosław Jańta

Kocham
fotografię
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Jak to się stało, że zostałaś trenerką jazdy 
konnej?
Ola Dyda: Na początek małe sprostowanie - 
nie jestem trenerką, posiadam uprawnienia 
Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalno-
ści jazda konna i hipoterapia. Oznacza to, ze 
prowadzę naukę jazdy w celu rekreacyjnym, 
czyli dla przyjemności, bez większych ambicji 
sportowych, choć moi uczniowie biorą cza-
sem udział w niewielkich zawodach. Nato-
miast trener jest osobą, która ukończyła kurs 
organizowany przez PZJ (Polski Związek Jeź-
dziecki) i zajmuje się treningami nastawiony-
mi na sport, rozwój i starty w zawodach. De-
cyzja o zostaniu instruktorką rozwijała się na 
przestrzeni wielu lat, które zostały spędzone 
w obecnej stajni. Początkowo oczywiście po-
bierałam naukę od innych osób, ale zauwa-
żyłam, że przekazywanie innym swojej wie-
dzy sprawia mi ogromną przyjemność i sa-
tysfakcję, dlatego postanowiłam zapisać się 
na kurs, by móc uczyć jeździectwa inne oso-
by - głównie młode pokolenie.
Dlaczego warto jeździć konno? 
Warto zaznaczyć, że nie tylko sama jazda 
konna, ale również możliwość przebywania 
w stajni oraz kontakt z końmi mają wiele za-
let. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież myślę, że 
ważnym aspektem jest wykształcenie poczu-
cia obowiązku, odpowiedzialności i empatii 
wobec zwierzęcia, ponieważ uczymy obsłu-
gi konia, karmienia, czyszczenia, wyprowa-
dzania na pastwisko oraz ogólnej opieki. Jaz-
da konna grupowa jest formą integracji z ró-
wieśnikami i daje możliwość poznania no-
wych przyjaciół, co uważam za bardzo cen-
ne w dzisiejszych czasach. Jeździectwo jest 
sportem, którego uczymy się całe życie, po-

nieważ każdy koń jest inny i każdy może na-
uczyć nas czegoś nowego, dlatego jest to 
ciągłe doskonalenie się, trening wytrwało-
ści i dążenie do sukcesu. Oprócz tego, jazda 
konna pozytywnie wpływa na zdrowie, kon-
takt ze zwierzęciem poprawia samopoczucie 
a przebywanie na świeżym powietrzu z koń-
mi sprawia, że dotlenia się mózg, wzmacnia 
się układ odpornościowy oraz wydzielają się 
hormony szczęścia - endorfiny. 
Co jest potrzebne, aby rozpocząć?
Aby rozpocząć jazdę konną potrzeba jedy-
nie chęci i motywacji. Zalecane jest, by lek-
cje jazdy odbywały się regularnie, minimum 
raz w tygodniu, a ich poziom był dostosowa-
ny do umiejętności dziecka. Na początek nie 
potrzeba żadnego specjalistycznego sprzę-
tu, wystarczą długie spodnie typu legginsy, 
buty z płaską podeszwą. Kaski mamy do wy-
pożyczenia w stajni. Jazda w kasku jest obo-
wiązkowa.  
W jakim wieku najlepiej rozpocząć swoją 
przygodę w siodle?
Przyjęło się, że w wieku 4-5 lat można rozpo-
cząć naukę krótkich, 15-30 minutowych lek-
cji w formie oprowadzanek na koniu i wyko-
nywania prostych ćwiczeń. Naukę jazdy kon-
nej na lonży (na linie, którą trzyma instruk-
tor prowadząc konia) standardowo zaczy-
namy, gdy dziecko ma 6 lat. Po opanowaniu 
podstawowych umiejętności może zacząć 
jeździć samodzielnie. Jednak na rozpoczęcie 
nauki nigdy nie jest za późno, pierwsze lek-
cje miały u mnie osoby w wieku 30, 40 a na-
wet 60 lat i miały taką samą frajdę i satys-
fakcję co dzieci. Jako ciekawostkę dodam, że 
wielu rodziców rozpoczęło naukę, gdy mieli 
okazję obserwować lekcje swoich dzieci i po 

jakimś czasie zaczęli jeździć wspólnie. 
Czy zatem amatorskie jeździectwo to 
drogi sport?
Amatorskie jeździectwo moim zda-
niem nie jest drogim sportem, zwłasz-
cza w naszej okolicy. Ceny znacznie 
zwiększają się w dużych miastach, 
szczególnie w Warszawie. Jeśli cho-
dzi o Dolny Śląsk ceny są dosyć przy-
stępne i oscylują w granicach 40-50 zł 
za godzinną lekcję. Biorąc pod uwagę 
opłaty za zajęcia dodatkowe dla dzie-
ci, takie jak taniec, akrobatyka czy na-
uka gry na różnych instrumentach 
kwota ta jest sumą, na którą więk-
szość rodziców może sobie pozwolić.
Ile prawdy jest w twierdzeniu, że jeź-
dziectwo jest prostym zajęciem, wy-
starczy wsiąść na konia, a ten załatwi 
resztę?
W tym twierdzeniu jest bardzo nie-
wiele prawdy. Przysłowiowe "siedze-
nie na koniu" odbywa się tylko w po-
czątkowej nauce jazdy, kiedy jeździec 
uczy się na koniu równowagi, balan-
su oraz wyczucia - lekcje takie odby-
wają się na lonży, czyli długiej linie, 
do której przypięty jest koń, a którą 
trzyma instruktor. Podczas takich lek-

cji jeździec skupia się na sobie bez koniecz-
ności kierowania czy powodowania koniem. 
Po opanowaniu podstawowych umiejęt-
ności zaczyna jeździć samodzielnie. Tak na-
prawdę każdy ruch konia, np. zatrzymanie, 
zmiana kierunku jazdy, zmiana chodu na 
wyższy lub niższy, jazda po kołach, jazda po 
prostych jest osiągnięta dzięki trzem czyn-
nikom. Są to: dosiad (czyli ogólna postawa 
na koniu, praca ciałem, znajomość biome-
chaniki układu człowieka i konia), łydki (słu-
żą głownie do aktywizowania konia do zmia-
ny chodu na wyższy oraz pracy na kołach i 
zgięciach) oraz ręka (trzymanie wodzy, jest 
to czynnik który z tych trzech pomocy powi-
nien działać najmniej i na pewno jak najdeli-
katniej). Więc samo siedzenie na koniu moż-
na praktykować skutecznie tylko wtedy, gdy 
koń stoi lub jedzie po prostej. :) Jeśli chce się 
czegoś więcej, należy również wymagać od 
siebie, by przekazywać sygnały, które są dla 
konia zrozumiałe. 
Dla kogo jest jeździectwo? I czy to zajęcie 
ekskluzywne, żeby nie powiedzieć - sno-
bizm?
Jeździectwo jest w zasadzie dla każdego, kto 
ma chęć, by je uprawiać. Moim zdaniem nie 
jest to zajęcie ekskluzywne, chyba że chce 
się uprawiać wyczynowo sport, np. skoki 
przez przeszkody, wówczas należy poświęcić 
sporo pieniędzy i czasu. Nie jest tajemnicą, 
że dobry trener, a także starty w zawodach 
kosztują i to niemało, dlatego może sobie 
na to pozwolić niewielka grupa osób. Jed-
nak jeździectwo rekreacyjne, mały sport są 
dla wszystkich chętnych i zmotywowanych 
osób. 
Pamiętasz swojego pierwszego konia?

Pierwszym koniem, na którym miałam oka-
zję jeździć, była klacz Lady - wysoka, gnia-
da (kolor brązowy), i było to kilkanaście lat 
temu. Uczyłam się jeździć w tym samym 

miejscu, w którym obecnie uczę. A mój 
pierwszy koń, którego miałam na własność 
to klacz, kuc Pola, srokata (łaciata). Kupiłam 
ją kilka lat temu do nauki jazdy dla dzieci. 
Obecnie jest w nowym domu. Aktualnie po-
siadam jednego konia, klacz Jaskółka, gnia-
da, 14 lat, rasa DSP (Niemiecki Koń Sporto-
wy). 
A swoje pierwsze treningi?
Moje pierwsze treningi odbywały się tylko 
w wakacje. Głównie ze względu na to, że ro-
dzice nie byli do końca przekonani do tego 
hobby. Trwało to kilka lat. Pierwsze jazdy od-
bywały się na ogrodzonym placu, gdzie mia-
łam uczyć się podstawowych rzeczy, takich 
jak: równowaga, skręcanie, zatrzymanie, jaz-
da kłusem. Jeździłam głównie na klaczy imie-
niem Santana. 
Jaka jest Twoja ulubiona rasa konia? 
Nie mam jednej ulubionej rasy konia. Ogól-
nie, podobają mi się praktycznie wszystkie 
niemieckie i holenderskie rasy (oldenburska, 
holsztyńska, westfalska, KWPN), ze względu 
na predyspozycje sportowe, atletyczną bu-
dowę i ekspresję w ruchu. 
Zauważyłem, że większość trenujących sta-
nowią dziewczęta, czy to reguła?
Zgadza się. Większość osób trenujących w 
szkółkach jeździeckich to dziewczęta. Na 
przykładzie mojej stajni mogę powiedzieć, 

że jeździ u mnie aktualnie pięciu chłopców, a 
dziewczyn około trzydziestu. Być może wyni-
ka to ze stereotypu, że jeździectwo jest spor-
tem dla dziewczyn, co oczywiście nie jest 

prawdą, bo 
jeźdźcy świa-
towej klasy to 
przede wszyst-
kim mężczyźni. 
Warto wymie-
nić tu jednego 
z naszych naj-
bardziej uta-
lentowanych 
jeźdźców sko-
kowych: Jaro-
sława Skrzy-
c z y ń s k i e g o , 
którego nazwi-
sko zna więk-
szość osób po-
wiązanych z końmi. 
Jak ważna jest ogólna kondycja fizyczna w 
jeździectwie? Czy jazda wiąże się z dużym 
wysiłkiem?
Jeździectwo jest sportem, który wyma-
ga chociaż minimalnej kondycji fizycznej. 
Oczywiście intensywność treningów należy 
stopniować i dopasować do indywidualne-
go przypadku, jednak podczas jazdy pracu-
ją mięśnie brzucha, pleców, nóg i całe ciało. 
Jazda w kłusie jest aktywnością wymagającą 
najwięcej wysiłku, ale spokojnie poradzi so-
bie z tym zadaniem nawet osoba nie upra-
wiająca na co dzień innych sportów. 

Co jest w koniach takiego, że warto poświę-
cić im życie? 
Moim zdaniem przede wszystkim jest to 

świadomość, że ma się przyjemność pracy 
ze zwierzęciem. Mówi się, że koń jest odbi-
ciem (lustrem) człowieka. W mig wyłapuje 
nastrój, emocje i je współodczuwa. Jest więc 
to nie tylko praca nad zwierzęciem, ale także 
nad sobą, nad swoim charakterem, swoimi 
lękami, słabościami i barierami. Wówczas 
wytwarza się wyjątkowa więź między ko-
niem a człowiekiem, która jest nie do opisa-
nia słowami. Warto tego samemu doświad-
czyć.

✎ z Aleksandrą Dydą, instruktorką 
jazdy konnej ze stajni „KARAT” na Kopaczu 

rozmawiał Andrzej Wojciechowski

Koń, jaki jest,

każdy widzi
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Ania w 6. miesiący ciąży na wyspie Hong Kong

Ania i Filip Skirzewscy - w tle słynne kasyno Lisboa w Makau

Ulica Estr. do Istmo 
w Makau z kasyna-
mi City of Dreams i 
Sands Resort

Rua de Sao Paulo 
prowadząca do ruin 
katedry św. Pawła

Wyspa Taipa nale-
żąca do regionu Ma-
kau - w takim bloku 
na 16 piętrze miesz-
kali Anna i Filip

☛

Ania i Filip
Znajomość Anny i Filipa Skirzewskich zaczę-
ła się banalnie, na balu sylwestrowym. Filipo-
wi od razu spodobała się drobna, filigranowa 
Ania, a on jej zaimponował swoją rosłą, spor-
tową sylwetką akrobaty. Od tego momentu 
ich znajomość rozwijała się, coraz częściej wi-
dywano ich razem na ulicach Złotoryi. 
Ania miała za sobą cztery lata pracy w Urzę-
dzie Pracy w Złotoryi i była w trakcie studiów 
zarządzania i administracji. Filip mieszkał we 
Wrocławiu i pracował we FLY CUBE (grupa ar-
tystyczna, z którą wystąpił w telewizyjnej edy-
cji programu Mam Talent). Jego wyuczonym 
zawodem była technika budowy maszyn, jed-
nak życiową pasję stanowiła akrobatyka. Już 
jako mały chłopiec, podczas zabaw na po-
dwórku uwielbiał wdrapywać się na drzewa, 
a przez bramki nie przechodził, lecz przeska-
kiwał. Gdy został zapisany na akrobatykę i za-
czął skakać na batucie oraz wykonywać swoje 
pierwsze salta na tzw. ścieżce, a potem pod-
czas ćwiczeń w akrobatycznych czwórkach, 
już wiedział, że to jego powołanie i przyszłość. 
Gdy skończył osiemnaście lat, zaczął pracę w 
Ocelocie. Najpierw powierzono mu… składa-
nie namiotu. Potem stopniowo brał udział w 
treningach i wkrótce zaczął wyjeżdżać z ze-
społem na występy po kraju. W tym czasie 
jeszcze nie miał pojęcia o istnieniu Ani, która 
później stała się miłością jego życia. 
Gdy Ania i Filip już byli parą, okazało się, że on 
musi jechać z Ocelotem na bardzo korzystny, 
roczny kontrakt do Berlina – występy w Tropi-

no mu klucze do pokoju w Royal Hotel („Tyl-
ko na miesiąc, potem musisz sobie coś wyna-
jąć”.) i czek z kieszonkowym na pierwsze nie-
zbędne wydatki. 
Na tym samym kontrakcie w teatrze praco-
wało jeszcze trzech kolegów Filipa, więc nie 
czuł się obco: Piotr Horbacz, Marcin Janiak i 
Krzysztof Gawlikowski. Wszyscy ze Złotoryi. 
Oprócz nich było jeszcze kilkoro Polaków z in-
nych miast, w sumie szesnaścioro. Taka Po-
lonia w skali mikro. Od początku nadano im 
ksywkę  Polish mafia. 
Na początku pracy zapoznano Filipa z te-
atrem, wszystkie poziomy, co gdzie się znajdu-
je. Do obowiązków każdego akrobaty należało 
przetestowanie wszystkich skomplikowanych 

urządzeń technicznych współpracujących z ar-
tystami. Skierowano go na kurs nurka, ponie-
waż miał pracować w wodnej produkcji sce-
nicznej. W teatrze Dom Tańczącej Wody, któ-
ry był częścią kompleksu kasyn i hoteli, znaj-
dował się ogromny akwen wielkości dziesię-
ciu basenów olimpijskich, gdzie widzowie nie-
malże siedzą na wodzie. Tam artyści cyrkowi, 
tancerze baletowi i nurkowie wykonują skoki 
do wody, wręcz tańczą na wodzie, a ruchome 
podłogi, kolorowe fontanny i przepiękna sce-
nografia opowiadają historię miłosną, którą 
napisał i wyreżyserował Belg Franco Dragone.  
Potem zaczęły się próby. Należało nauczyć się 
choreografii, zmiany kostiumów, sztuki ma-
kijażu scenicznego i poruszania się zgodnie 
z zamysłem reżysera widowiska. Teraz przy-

cal Islands. Nie wie-
dzieli, czy ich roz-
wijające się uczucie 
przetrwa próbę cza-
su i odległości. Póki 
co utrzymywali ze 
sobą kontakt mailo-
wy, a Filip gdy tyl-
ko mógł, wpadał do 
Polski, aby móc spo-
tkać się z Anią. Po 
roku – też na balu 
sylwestrowym – Fi-
lip uklęknął przed 
Anią i ofiarował jej 
pierścionek zaręczy-
nowy. Zamieszkali 

razem i spokojnie planowali ślub 
i wesele. 
Po powrocie z Berlina Filip cho-
dził codziennie do pracy, gdzie 
wykonywał nudne czynności 
mechanika. Aby nie stracić for-
my akrobaty, regularnie po pra-
cy trenował. W tym samym cza-
sie część zespołu Ocelota treno-
wała już w Belgii do show w Ma-
kau. Filip, co prawda, przeszedł 
casting na ten show, ale miejsce, 
o które się starał, było już obsa-
dzone. Jednakże, jakoś jesienią, 
niespodziewanie dostał telefon, 
że ktoś z zespołu zachorował i czy 
on nie chciałby tego kogoś zastą-
pić. Naturalnie przedtem trze-
ba było wysłać płytę promo z na-
graniem swoich numerów. Zrobił 
to i teraz mógł pozwolić sobie na 
marzenia o Makau.
Wyjazd
W pierwszy dzień świąt Bożego 
Narodzenia 2010 roku o szóstej 
rano obudził Filipa telefon. Ode-
brał połączenie, ale dopiero po 
chwili zorientował się, że głos w 
słuchawce mówi po angielsku, z 
czego nic a nic nie zrozumiał. Na 
szczęście obok była Ania, która 
władała angielskim i przetłuma-

czyła. 
–  Filip, udało 

się! Jedziesz do Ma-
kau! Masz ten kon-
trakt na dwa lata! 
– darła się uszczęśli-
wiona Ania do wciąż 
zaspanego Filipa. 
Oboje, Filip i Ania, 
nie mieli wątpli-
wości, że to jedy-
na, niepowtarzalna 
okazja, która może 
się już nigdy nie po-
wtórzyć, więc od 
razu zaczęli przygo-
towania do wyjaz-
du, a czasu było nie-

szła kolej na obejrzenie show, który miał 
stać się dla Filipa miejscem pracy. Akro-
bata nie obawiał się zbytnich rewelacji, 
był wszak na rocznym kontrakcie w Berli-
nie i wiedział, jak się robi show. Gdy jed-
nak zobaczył TEN spektakl, z jego impo-
nującym rozmachem, przepiękną mu-
zyką, doskonały technicznie, światowej 
sławy artystów tańczących na wodzie i 
pod wodą, akrobatów fruwających wy-
soko pod niewidoczną kopułą, gdzie jed-
nocześnie na wodnej scenie występowa-
ło nawet sześćdziesięciu wykonawców w 
olśniewających kostiumach, najpierw się 
przestraszył. Pomyślał: „Boże, co ja tu ro-
bię? Nie wiem, czy dam radę”. I duch w 
nim upadł. Zaraz jednak przyszła ekscy-

tacja. Przecież zna swoją ro-
botę, zatrudniono go tu, bo 
wiedziano, co potrafi. Zna-
lazł się w światowej czołów-
ce artystów swojej branży. 
Jego wyczekane, wytęsk-
nione marzenie właśnie się 
spełniało! 
Warunki życia
Ania w kwietniu już miała 
wszystko pozałatwiane i w koń-
cu mogła zacząć szykować się do 
wyjazdu. Jednak bała się podró-
ży. Za granicą najdalej była w Ho-
landii, no jeszcze w Czechach i w 
Niemczech. A tu tyle przesiadek, 
do tego nigdy nie leciała samolo-
tem! Na szczęście okazało się, że 
kolega ze Złotoryi też leci do Ma-
kau, ale dopiero w czerwcu, więc 
cierpliwie czekała na niego, aby 
mieć za towarzysza doświadczo-
nego podróżnika.

– Tylko nie bierz za dużo ciu-
chów, tu jest strasznie gorąco – 
informował ją telefonicznie Filip. 
– A poza tym ja na tyle spo-
ro zarabiam, że wszystko 
będziesz mogła sobie kupić. 

Zatem Ania ruszyła w 
nieznane z jedną tylko wa-
lizką. Bez żalu zostawiała 
wszystko za sobą, ponieważ 

tutaj jej kariera zawodowa dopiero się za-
czynała, a tam, w Makau, czekało na nią 
nowe życie i nie mogła się już doczekać 
wyjazdu. No i czekał mąż, za którym już 
bardzo tęskniła. Przecież tak niedawno 
wzięli ślub i nie zdążyli się sobą nacieszyć. 
Filip też bardzo tęsknił, ale na szczęście 
miał bardzo dużo pracy. Codziennie wsta-
wał o szóstej rano, o siódmej meldował 
się w teatrze, pracowali codziennie do 
osiemnastej. Filip nadrabiał zaległości w 
stosunku do reszty zespołu. Za miesiąc 
musiał być gotów do występów przed 
publicznością. W międzyczasie szukał dla 
nich obojga mieszkania, bo hotel, w któ-
rym mieszkał, był tylko na jeden miesiąc. 
I tu pierwszy raz zderzył się z twardą rze-

wiele. Przede wszystkim należało wziąć ślub, 
bo tylko ślubna żona, a nie narzeczona, mogła 
wyjechać z zakontraktowanym akrobatą na 
całe dwa lata. Po wielu trudach ślub i skrom-
ne wesele udało się załatwić na koniec stycz-
nia, ku niezadowoleniu ich rodzin. 

– No jak to? Filip, syn pierworodny, a tu ta-
kie pospieszne wesele? I takie małe przyjęcie 
tylko na 50 osób? – narzekał senior Skirzew-
ski. 
Poza tym trzeba było załatwić mnóstwo do-
kumentów: paszport, tłumaczenie aktu ślubu, 
zmiana dowodu i prawa jazdy (nowe nazwi-
sko Ani), uporządkowanie spraw związanych 
z niedawno zaciągniętym kredytem mieszka-
niowym… Okropnie dużo tego było. Wszyst-

ko załatwiała Ania, styczeń i luty zleciał jej na 
bieganiu po urzędach. Na szczęście była wy-
kształconą urzędniczką, więc niestraszne jej 
były sprawy urzędowe. Teraz już tylko siedzie-
li na walizkach i czekali na wizę. 
Jako pierwszy, pod koniec lutego poleciał Filip, 
Ania dojechała po czterech miesiącach. 
Filip
Lot do dalekiego Makau – 11 tysięcy kilome-
trów – trwał niecałe 24 godziny. Najpierw 
trzeba było dojechać do Wrocławia na lotni-
sko, następnie samolotami: Monachium, Du-
baj, Hong Kong i stąd już  promem na Makau, 
które nie przyjmuje dużych samolotów. 
Na lotnisku w Hong Kongu czekał Piotr, kolega 
ze Złotoryi, który już tam pracował. Zaprowa-
dził Filipa  do tamtejszych kadr, gdzie wręczo-

czywistością Makau. Nie było łatwo znaleźć 
mieszkanie, które miałoby kuchnię i łazien-
kę choć trochę przypominającą standardy eu-
ropejskie. No i ceny wynajmu i kupna są tam 
najwyższe na świecie. W końcu udało mu się 
znaleźć mieszkanie w wieżowcu, który miał 42 
piętra, oni mieli mieszkać na szesnastym. Nie-
wielkie, standardowe mieszkanie na wyna-
jem: salon i dwie sypialnie (u nas dwa pokoje) 
plus kuchnia i łazienka.
Gdy Ania po przyjeździe weszła do bloku, 
gdzie czekało ich nowe mieszkanie i zobaczyła 
klatkę schodową, wystraszyła się. Była okrop-
na! Ściany od podłogi do sufitu wyłożone po-
obijanymi, spękanymi kafelkami, a drzwi do 
mieszkania przegradzała żelazna krata. Potem 
się okazało, że służyła bezpiecznemu otwiera-
niu drzwi podczas największych upałów. Śmie-Dziesięć lat 

w Makau



☛ giego wstępu. Na matu-
rze za kompozycje do-
stałabym maksymalnie 
3 punkty 😉
Wracając ad rem, chcia-
łam wrzucić tu garść re-
fleksji, jakie naszły mnie, 
gdy po raz “nasty” za-
siadłam do sprawdzania 
matur.
Moją uwagę zwraca 
fakt, jak „per noga” trak-
tuje się pracę egzamina-
torów, jak oszczędza się 
na procesie sprawdzania 

matur i jakie to rodzi skutki dla młodzieży.
Pozwolę sobie na przytoczenie kilku faktów:
Gdy kilkanaście lat temu zaczynaliśmy 
sprawdzanie zewnętrzne, każdy z egzamina-
torów otrzymywał niezbędne dla niego na-
rzędzia pracy, czyli dwa długopisy: czerwony 
i czarny. Oprócz tego talon obiadowy do wy-
znaczonej restauracji. Do dyspozycji zespołu 
egzaminatorów były: kawa, herbata i cukier. 
Każdy zespół egzaminatorów (liczący sobie 
około 20 osób) wspomagało 3 epsów, czy-
li egzaminatorów powtórnego sprawdzania 
(miałam przyjemność pełnić też i tę funk-
cję), którzy zajmowali się weryfikacją mery-
toryczną sprawdzonych już prac i wyłapywa-
li ewentualne błędy egzaminatorów. Do ze-
społu przydzielony był też weryfikator tech-
niczny, który sprawdzał poprawność podli-
czonych punktów i inne formalne kwestie.
Taki układ gwarantował, że prace spraw-
dzone były starannie, czyli maturzysta mógł 
mieć poczucie bezpieczeństwa, a i egzami-
nator był dopieszczony.
Potem w ramach oszczędności zrezygnowa-
no z bonów na obiad. Przełknęliśmy to, bo 
nauczyciel nie jest wymagający. Chodziliśmy 
na obiady i tak, tyle że za swoje.
Następnym krokiem była redukcja epsów z 
trzech do półtora (jeden z egzaminatorów 
był też przy okazji na pół etatu epsem).
W kolejnym roku odebrano nam przywilej 
korzystania z darmowych długopisów.
W następnych latach zredukowano etat we-
ryfikatora technicznego. Obowiązkiem eg-
zaminatora stało się od tej pory również 
sprawdzanie punktów, podpisów i innych ta-
kich drugiemu egzaminatorowi.
Dalszym krokiem było pozostawienie tylko 
jednego epsa.
Dziś jesteśmy na takim etapie, że została 
nam kawa, herbata, cukier i jeden eps - u 
nas – na poziomie rozszerzonym. Na pozio-
mie podstawowym nie ma go już wcale.
Co dalej?
No cóż, nauczyciel to taki typ, który nie ma 
wielkich oczekiwań od świata. Zdążył się 
przyzwyczaić, że dla społeczeństwa jest tyl-
ko obciążeniem. Dlatego z pokorą przyjmie 
nawet fakt, że i kawę z herbatą lub cukier 
będzie musiał sobie przywieźć z domu. To 
akurat nie jest wielki problem.
Problem leży gdzie indziej, a jeśli ktoś chce, 
to wyczyta go między wierszami.

✎Iwona Pawłowska

Ufff…kończę sprawdzać matury. Wyjątkowo 
w tym roku miałam ich dużo do czytania. Nie 
wynikało to bynajmniej z jakiegoś wyżu de-
mograficznego czy z większej popularność 
polskiego na poziomie rozszerzonym. Po 
prostu, ze względu na reżim epidemiczny, 
zmniejszono liczbę egzaminatorów i dlate-
go każdy ze szczęściarzy powołanych do pra-
cy miał pokaźną liczbę prac do sprawdzenia.
Niewiele osób spoza środowiska nauczyciel-
skiego orientuje się, jak wygląda praca eg-
zaminatora, dlatego często spotykam się 
z pytaniami: Czy sprawdzam w domu? Czy 
sprawdzam prace swoich uczniów? Dlacze-
go na wyniki matur tak długo się czeka?
Od kilkunastu lat, kiedy to szefowie naszych 
szefów uznali, że nauczycielom nie można 
ufać (to nie zmienia się przez dekady), „wy-
prowadzono” sprawdzanie matur ze szkół, 
no bo przecież nauczyciel, który uczył dzie-
ciaki przez 3 lata na pewno sfałszuje wyni-
ki ich matur in plus – z takiego założenia wy-
szli ci, których sceptycyzm wobec uczciwości 
belfra wziął górę.
Wymyślono zatem, że powoła się niezależ-
nych ekspertów, rekrutujących się z tych sa-
mych nauczycieli, którym ufać nie można. 
Jednak przeszkolono nas, zrobiono egza-
min, a po szczęśliwym finale wręczono glejt, 
że teraz jesteśmy egzaminatorami. Teraz już 
mamy sprawdzać obiektywnie, co w przy-
padku języka polskiego nigdy się, nomen 
omen, nie sprawdza.
Trwa to już drugą dekadę, od kiedy egza-
minów nie sprawdzamy w domu. Jeste-
śmy zgrupowani w tzw. ośrodku sprawdza-
nia, których w województwie jest ok. 5. Tam 
przebywamy w wyznaczonych nam godzi-
nach pracy. Zwykle to 10 godzin dziennie 
przez dwa weekendy. Zanim dostąpimy za-
szczytu sprawdzania, przechodzimy kolej-
ne szkolenie, jak się potem okazuje – niepo-
trzebnie, bo teoria sobie, a rzeczywistość i 
tak skrzeczy.
Każdy z nas ma podobną liczbę przydzie-
lonych arkuszy do sprawdzenia, żeby nie 
było zjawiska stachanowców, którzy pracu-
ją na akord i tym samym bardzo nieuważ-
nie. Nie wiemy, czyje prace sprawdzamy, po-
nieważ nie są one podpisane imieniem i na-
zwiskiem, tylko peselem i kodem ucznia. Nie 
wiemy też z jakich miast pochodzą te pra-
ce, znana nam jest jedynie naklejka z kodem 
szkoły, jednak zdolność dedukcji naprowa-
dza nas czasem na właściwy trop, gdyż czy-
tamy też miedzy wierszami, np. „sztukę gra-
no u nas w Capitolu…” ☺.
To tak gwoli wyjaśnienia. W ramach przydłu-

ci w tym niebotycznym wieżowcu wynosi-
ło się do specjalnego pomieszczenia w ko-
rytarzu, w którym stał duży kontener. To 
niestety było źródłem karaluchów i innego 
robactwa, bo worki foliowe nie zawsze za-
pewniały szczelność, i do tego brak jakie-
gokolwiek segregowania śmieci.  
Na szczęście mieszkanie było spoko. Świe-
żo pomalowane ściany i klimatyzacja po-
prawiły jej humor, meble też jej się spodo-
bały. Kuchnia była w porządku, a gaz szedł 
nie z sieci, lecz rurami z ogromnych bu-
tli, które usytuowano gdzieś na dole wie-
żowca. Miało to na celu unikanie proble-
mów z płatnościami często zmieniających 
się lokatorów. Łazienka, na szczęście, mia-
ła normalny sedes, a nie „kucaną toaletę” 
jak w Chinach kontynentalnych. Teraz Filip 
mógł przenieść swoją żonę przez próg ich 
nowego mieszkania. 
Ania

– Nie zapomnę swojego pierwsze-
go dnia, gdy wysiadłam z samolotu. Był 
czerwiec, około południa, środek sezonu 
podzwrotnikowego w tamtej części świa-
ta, kiedy wilgotność wzrasta do 90 pro-
cent. Gdy znalazłam się na płycie lotniska, 
poczułam nieprzyjemny zapach. Bałam 
się mocniej zaczerpnąć oddechu. To była 
wszechobecna wilgoć i stęchlizna. Potem 
do tego przywykłam.
Lodówka w mieszkaniu zawierała tyl-
ko śmietankę i kawę, a poza tym świeciła 
pustkami, więc po kawie ruszyli na zakupy. 
W supermarkecie znowu był problem z za-
pachem. W tym czasie w Azji południowo-
wschodniej był sezon na duriany, najbar-
dziej śmierdzące owoce świata uwielbia-
ne przez Azjatów. Ich zapach to połącze-
nie zepsutego mięsa ze starym serem ple-
śniowym i jest wyczuwalny nawet z odle-
głości 20 metrów. Ania próbowała nie od-
dychać, żeby nie zwymiotować od smro-
du. Była zmęczona wielogodzinną podró-
żą, duriany śmierdziały i nic się jej w tym 
sklepie nie podobało. Wędlin paczkowa-
nych nie było, mięso jakieś byle jakie, nie 
było też jej ukochanych twarożków. Poza 
tym była zwyczajnie głodna. 

– W końcu zabrałem żonę do amery-
kańskiej restauracji – opowiada ze śmie-
chem Filip. – Ania zaniemówiła, gdy zoba-
czyła McDonald’s. Tam się oboje porząd-
nie najedliśmy. 
W Makau jest mnóstwo niewielkich loka-
li, gdzie można zjeść posiłek, gdyż miesz-
kańcy nie zawracają sobie głowy gotowa-
niem w domu. Nikt nie je chleba, co naj-
wyżej słodkie bułki, które sprzedają nawet 
z nadzieniem rybnym, na śniadanie ser-
wują płatki owsiane. Nie ma tam twaro-
gu, ogórków kiszonych, kiełbasy, jednym 
słowem tego, co Polacy lubią najbardziej. 
To, co Ania przywiozła ze sobą do jedzenia 

z Polski, Filip skrupulatnie schował do lo-
dówki i jadł od święta, żeby na dłużej star-
czyło. Gdy po półrocznym pobycie pierw-
szy raz pojechali do Polski, to w drodze po-
wrotnej cała jedna walizka była wypełnio-
na suchą krakowską, kabanosami, ogórka-
mi kiszonymi i innymi polskimi specjałami. 
Potem zawsze tak robili, za każdym poby-
tem w Złotoryi.
Pierwsze dni upłynęły Ani na rozpakowa-
niu się i urządzaniu ich wspólnego miesz-
kania. Gotowała obiady w domu, bo tak 
była przyzwyczajona, no i miała dużo wol-
nego czasu. Mąż nie lubił sklepów spożyw-
czych, więc pewnego dnia wybrała się na 
zakupy sama. Zadowolona długo chodziła 
po supermarkecie, oglądając i wybierając 
produkty. Gdy wyszła ze sklepu zauważy-
ła, że zrobiło się ciemno. Zadarła do góry 
głowę, wszędzie dokoła identyczne miesz-
kalne wieżowce po 40 pięter, w nich po-
zapalane światła w oknach, nieba w ogóle 

nie widać. Po prostu wąwóz! Pamiętała, że 
szła obok fioletowego budynku, ale który 
to jest? Poszła w jedną stronę – źle, to nie 
tu. Skręciła – też nie tu. Czas mijał, a ona 
nie mogła odnaleźć drogi powrotnej! W 
końcu jakoś wyszła z tego labiryntu i tra-
fiła do swojego bloku. Potem już nigdy nie 
zabłądziła w Makau.
Czas wolny
Ania od początku czuła się w Makau świet-
nie, nigdy się nie nudziła. Mimo że zosta-
wała w domu sama na długie godziny, nie 
odczuwała żadnej pustki. Pełna werwy 
zwiedzała najpierw bliższe okolice, później 
dalsze. Była do tego dobrze przygotowana 
teoretycznie i wyposażona w różne prze-
wodniki oraz mapy. Makau jest niewielką 
enklawą o powierzchni zaledwie 20 km², 
więc bez trudu można wszędzie dojść pie-
szo, chociaż transport publiczny jest do-

brze rozwinięty. Znajduje się tu sporo za-
bytków z czasów kolonialnych, no i te za-
pierające dech w piersiach, ultranowocze-
sne wieżowce. To jeden z najbogatszych 
regionów na świecie. Ania wszystko chcia-
ła zobaczyć, zwiedzić, dotknąć, zrobić 
zdjęcia i nie dała mężowi odpocząć po wy-
czerpujących próbach i treningach. Uwiel-
biała eksplorować nowy świat, wszystko ją 
fascynowało, jeździła na plażę. Czas bar-
dzo szybko mijał, było super! 
W czerwcu wypadały urodziny Filipa, więc 
poprosił żonę, żeby zorganizowała przyję-
cie. Wybrali do tego plażę Hac Sa Morza 
Południowochińskiego, bo miasto urzą-
dziło tam specjalne miejsca do tego typu 
spotkań - ze stołami, miejscami do sie-
dzenia i paleniskami do grillowania. Filip 
i jego przyjaciele akrobaci spędzali w te-
atrze po 10 godzin dziennie nie widząc 
dziennego światła, brak im było powie-
trza, więc spotkanie na plaży było dobrym 

wyborem. Skirzewscy postanowili zrobić 
przyjęcie po polsku, bo nie znali za bardzo 
tutejszych zasad. Zaprosili swoich polskich 
znajomych z rodzinami i znajomych ich 
znajomych. Kupienie alkoholu było naj-
mniejszym problemem. Następnie Ania w 
jakimś markecie znalazła niemiecką kapu-
stę kiszoną w puszkach i zrobiła bigos (bra-
wo Niemcy!). Prócz tego zaplanowała ru-
skie pierogi. Udało jej się kupić produkt 
przypominający śmietanę, a twarożek zro-
biła własnoręcznie według przepisu inter-
netowego. Prócz tego na grilla dokupili ja-
kieś mięso drobiowe i wieprzowe. Gdy Fi-
lip przytachał na miejsce zbiórki dwie tor-
by z jedzeniem, zaczęli się schodzić goście. 
Skirzewscy nie mogli wyjść ze zdumienia 
gdy zobaczyli, że każda para niesie swoje 
jedzenie i alkohol! „Jak to, z własnym je-
dzeniem? Przecież to nasze przyjęcie”! 

Jednak po chwili wszyscy jedli wszystko, 
świetnie się bawiąc. Gdy później spotyka-
li się w podobnym gronie, już znali i stoso-
wali te zasady. Zwłaszcza, że towarzystwo 
było międzynarodowe i każdy chciał się 
pochwalić potrawą ze swojego kraju. To 
było fantastyczne.
Wrażenia
Anna i Filip Skirzewscy czuli się bardzo do-
brze w Makau, zawarli mnóstwo znajo-
mości, ich angielski był coraz lepszy. Fi-
lip dobrze zarabiał, więc mogli sobie po-
zwolić na wycieczki do innych krajów. Każ-
da wyprawa była starannie opracowana w 
szczegółach przez Anię, żeby zobaczyć jak 
najwięcej. Korzystali z życia na całego. Zo-
baczyli mnóstwo wspaniałych rzeczy, któ-
re zostaną w ich pamięci na zawsze. 
Oprócz Polaków mieli wielu przyjaciół z 
innych krajów: Amerykanów, Brazylijczy-
ków, Brytyjczyków, Hiszpanów. Wszyscy 
byli w podobnym wieku, te same rzeczy 
ich śmieszyły, tak samo się bawili i impre-
zowali, zawsze wyluzowani. Czasem, gdy 
spokojnie siadali przy lampce wina i każ-
dy opowiadał o tradycjach w swoim kra-
ju, czuli, że integrują się ze sobą i stanowią 
grupę dobranych przyjaciół. 
Pierwszy kontrakt na występy w Makau Fi-
lip zawierał na dwa lata. Bardzo się cieszył, 
bo to był długi czas. Koniunktura był do-
bra, ich show przyciągał tysiące ludzi. Co 
dwanaście miesięcy każdy artysta był pod-
dawany ocenie i jeśli wypadała pomyśl-
nie, kontrakt był przedłużany na następ-
ny rok. W taki sposób Skirzewskim uda-
ło się przeżyć w Makau dziesięć wspania-
łych lat. Przywieźli stamtąd wiele pamią-
tek i wrażeń. Jednak zgodnie przyznają, 
że najważniejszą i najcenniejszą pamiątką 
jest ich synek Maksymilian. Urodził się w 
Hong Kongu w trzecim roku pobytu jego 
rodziców.

– Żałowałem wyjazdu, to były wspa-
niałe lata  – podsumowuje Filip. – Ale też 
czuję się spełniony, bo mogłem zrealizo-
wać swoje marzenie. Występowałem pięć 
razy w tygodniu w sławnym na cały świat 
widowisku ze światowej sławy artystami 
przez dziesięć lat. Wziąłem udział w 3720 
występach. Czas odpocząć. 

– Żal, bardzo żal było wyjeżdżać po 
tych dziesięciu latach – w oczach Ani za-
lśniły łzy i stoczyły się miękko po policz-
kach. – To były nasze najpiękniejsze lata 
życia, wrośliśmy tam. Gdybyśmy mie-
li możliwości i perspektywy, nigdy byśmy 
stamtąd nie wyjechali. Teraz jesteśmy w 
Polsce i wszystko musimy zaczynać od po-
czątku.

✎ Wspomnień wysłuchała 
i spisała Agnieszka Młyńczak.◙ Zdjęcia z archiwum rodzinnego 

Anny i Filipa Skirzewskich.
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Bitwa na Dobrym Polu - cz. 2.
Budzigost bardzo, bardzo powoli wyjrzał zza 
ogromnej tarczy poległego joannickiego  ry-
cerza, którą zasłonił się przed strzałami. W 
oddali słyszał zbliżający się koński tupot, za-
głuszany jękami umierających i skowytem 
rannych towarzyszy. Spoza krawędzi tarczy 
dojrzał diabelskich piechurów, dorzynają-
cych rannych i obcinających uszy poległym. 
Zbliżali się do niego z nieubłaganą systema-
tycznością. Niedaleko, z drugiej strony, sły-
szał odgłosy walki, krzyki i przekleństwa rzu-
cane w obcym mu, flamandzkim języku. Nie 
mógł bez zwracania na siebie uwagi spojrzeć 
w tamtą stronę, ale wiedział, że musi się do-
stać do walczących rycerzy.  
Oceniając sytuację spróbował, ledwie się 
ruszając, rozejrzeć po polu jak najszerzej. 
Wzrok pozornie beznamiętnie przebiegał 
po martwych ciałach znajomych gwarków, 
z którymi jeszcze tak niedawno przyjemnie 
spędzał czas w złotogórskiej karczmie, a te-
raz ich uszy lądowały w przepastnych dia-
blich workach. Jego pięść zacisnęła się. Nie-
daleko dojrzał ciało starego Jaromira z dwo-
ma strzałami w głowie. Wyglądał tak, jakby 
próbował zmieścić się cały pod małą, podar-
tą diablimi strzałami okrągłą tarczę. 
Ale dopiero, gdy zobaczył, jak skośnooki po-
ganin, łapiąc za włosy, obcina ucho Dziwigo-
ra, krew zawrzała w żyłach Budzigosta. Z ry-
kiem odrzucił przykrywającą go tarczę, pod-
niósł się i skoczył w kierunku walczących ry-
cerzy.  Już pierwszy krok był dla niego nie-
szczęśliwy. Potknął się o Radogosta. Jedy-
na strzała tkwiąca w jego sercu nie budziła 
wątpliwości, że nie żył. Cała adrenalina, jaka 
wydzieliła się wcześniej, do krwi Budzigo-
sta uleciała, ogarnął go zniewalający spokój. 
Klęknął przy ciele brata i delikatnie przyci-
snął jego głowę do swojej piersi. Idąc na bój, 
obaj byli przygotowani na śmierć i nie raz 
ją widzieli. Przypominała starą babę i mia-
ła czerwone oczy. Matka zawsze im mówiła, 
że aby nie mieć czerwonych oczu, nie należy 
płakać, wtedy śmierć ich ominie. 
Wojownik wciągnął powietrze całą piersią. 
Raz, drugi i trzeci. Szybko rozejrzał się do-
okoła siebie. Dochodzące do niego odgłosy 

– Po czym rzucił się w kierunku Sulisława i 
wrzeszczał po polsku: 
- Uciekajcie!! Już czas!! Uciekajcie!! 
Sulisław owładnięty żądzą zemsty nie zwra-
cał uwagi na krzyki umówionego posłańca. 
Gromił szyki zdziesiątkowanych wrogów i 
ani myślał przestać. Diabły kilkakrotnie pu-
stoszyły jego ziemie, teraz były słabe i ginę-
ły! Nie zarządził odwrotu.
 Książę Mieczysław, nie czekając na decyzję 
Sulisława, gromkim okrzykiem zawrócił swój 
oddział i, pozorując ucieczkę, skierował ko-
nia w pobliże niedalekich wzgórz.   
- Do wzgórz! Do wzgórz! – udając panikę, 
krzyczeli zaufani rycerze Opolczyka.        

*
- Już czas, panie. – Rościsław podał siedzą-
cemu na koniu Księciu Henrykowi tarczę i 
miecz. – Książę Mieczysław ze swoimi ryce-
rzami bieży w umówione miejsce.
- A co z Sulisławem? Też ucieka? Mongoły 
ich gonią? – Książę najwyraźniej był niespo-
kojny. – Mów, Rościsław! Mów!

- Obserwator powiedział, że Sulisław nie do-
łączył do Księcia i nie opuścił placu boju. 
Mieszka nikt nie goni.
- Gorze nam, gorze!!! – Henryk podniósł 
miecz do góry i krzyknął – Za mną! Kto w 
Boga wierzy! Za Jezusa, któren umarł za 
nas!! Teraz my umrzyjmy za Niego! Święty 
Jan jest z nami!! – Książę schował miecz, po-
gonił konia ostrogami i w pędzie chwycił ko-
pię podaną przez Rościsława. 
Ostatni już śląski oddział włączył się do bi-
twy, ratując opuszczonego przez Mieszka, 
osaczonego Sulisława.      

*
„Książę Henryk nie przerażony jednak 
ucieczką Mieczysława i ludzi z jego oddzia-

walki to broniące się niedobitki Krzyżowców, 
wśród nich rozpoznał sześć białych płaszczy 
templariuszy. Piechota tartarska próbowa-
ła ich okrążyć, ale garść rannych, ocalałych 
z ostrzału gwarków, skutecznie im to unie-
możliwiała. 
Nad pozostałym pobojowiskiem, niedaleko 
miejsca, w którym się znajdował, górowała 
sylwetka Małego Ortlieba. To był najniezwy-
klejszy widok, jaki Budzigost kiedykolwiek 
zobaczył. W ciele olbrzyma tkwiło z tuzin 
strzał, jedna z nich przeszyła na wylot szy-
ję bohatera. Lecz on sam nie leżał na ziemi, z 
innymi trupami. Klęczał. Głowę opartą miał 
czołem na dłoniach, a obie ręce spoczywały 
na młocie, który podtrzymywał całą postać 
Ortlieba. Wyglądał jakby się modlił. Co i raz, 
któryś z Mongołów szył do niego z łuku, ale 
młot i ciało zaparte w ziemię nie padały, szy-
dząc z najeźdźców. Żaden z diabłów nie pod-
chodził bliżej.  
Budzigost szybko odwrócił głowę w prze-
ciwnym kierunku… Widząc ocalałego, bez-
bronnego Lacha, jeden z Mongołów skiero-
wał konia na niego, wyjął swój zakrzywiony 
miecz i ruszył z kopyta. Za nim, obserwujący 
go Tartarzy śmiali się i skandowali: Kurczak! 
Kurczak! Kurczak Bator!! 
Zdając sobie sprawę ze zbliżającej się śmier-
ci, Budzigost spróbował zerwać się na nogi, 
lecz ciało brata zahamowało nagły zryw. 
Kurczak zbliżał się za szybko, zaraz go do-
padnie! Gwarek, nie mogąc oderwać wzro-
ku od rozpędzonej bestii, tyłem, na czwora-
kach zaczął się wycofywać. Bestia podniosła 
miecz do uderzenia. Znaczy, że zaraz rozłu-
pie mu czaszkę! Cofający się Budzigost po-
czuł nagłe uderzenie w głowę! Uderzenie to 
nie rozłupało mu czaszki, ale też nie mógł 
się więcej cofać. Odwrócił się na brzuch i 
sięgnął ręką, żeby odepchnąć przeszkodę. 
Jego dłoń natrafiła na młot. W swej szalonej 
ucieczce dotarł, aż do ciała Ortlieba i trzymał 
jego młot w swojej ręce. Niewiele się namy-
ślając, wyrwał go spod martwego Flamanda, 
gwałtownym obrotem zasłaniając się przed 
nadjeżdżającym Mongołem. Nagle stało się 
coś niewiarygodnego. Młot uderzył w ko-

pyta rozpędzonego konia, a jeździec 
przeleciał nad końskim karkiem i z 
trzaskiem wylądował na ziemi. Bu-
dzigost poczuł wypływającą z Mło-
ta energię, która z trzonu wnikała 
w jego dłonie. Bez trudu wstał. Pod-
szedł do oszołomionego upadkiem 
Kurczaka. Lekko wznosząc młot, ze 
straszną siłą wbił go w pierś leżące-
go. Na ten widok wśród Tartarów za-
legła cisza. 
W tej ciszy powoli dał się słyszeć na-
rastający, delikatny skrzyp zastygłych 
skór, po czym ciało Ortlieba, pozba-
wione oparcia w Młocie, osunęło się 
na ziemię. Budzigost odwrócił się w 
stronę obserwujących walkę Tarta-
rów. Uniósł wielki młot i trzy razy za-
kręcił nim młynka. 
Znowu rozległy się gwizdy świstawek 
i pokrzykiwania dziesiętników. Bar-
dzo szybko Mongołowie utworzyli 
szyk bojowy i karnie ruszyli do ata-
ku. Pomimo zbliżającej się zagłady, 
Budzigost mocniej ujął młot i pew-
niej stanął na nogach. Nie bał się już 
śmierci. Wiedział, że tam w Edenie 

spotka swojego brata Ortlieba, mądrego Ja-
romira i wielu innych przyjaciół, z którymi tu 
na ziemi przeżył uczciwe i przyjemne życie. 
Pierwsze szeregi diabłów były już tuż - tuż, 
gdy nagle jakby gwałtowny wicher zmiótł je 
sprzed oczu wojaka. Nagle pod jego noga-
mi znalazło się kilka ciał, jeszcze przed chwi-
lą chcących go zadziobać swoimi mieczami. 
W każdym tkwił mały bełt. Budzigost znowu 
poczuł lekki podmuch i kolejny szereg dia-
błów załamał szyk. Stał jeszcze z uniesionym 
Młotem, gdy w dzikim pędzie minęła go jaz-
da Opolczyków pod wodzą Księcia Mieczy-
sława, wspierana dzielnie kusznikami.  

  *
 „Szyki tatarskie najpierw musiały się cof-
nąć, a wkrótce, kiedy Polacy natarli silniej 
na przerażonych – uciekać”
Pisał w swej kronice Opat Wincenty 14 lat 
później.

  *
Mieszko z jednej strony, Sulisław z drugiej, 
napierali na pogan. Im dalej przerażeni Tar-
tarzy się cofali, tym większa energia wstępo-
wała w śląskie oddziały. Mieszko przyzwy-
czajony do obediencji wobec rozkazów księ-
cia, zaczął się gubić w decyzjach. Sulisława 
za to ogarnęła euforia zwycięstwa, ciął mie-
czem na lewo i prawo, parł naprzód i gonił 
pogan. 
„Trzymać się planu, choćby nie wiem co!” – 
myślał Mieszko. Czuł się trochę sfrustrowa-
ny. Bardzo liczny wróg cofał się, ale nie ucie-
kał jak pod Chmielnikiem, zaciekle stawiał 
opór. Zdając sobie sprawę z tego, że istnie-
je jednak, silny mongolski oddział odwodo-
wy, podjął decyzję. 
- Tamil!! – krzyknął do swojego gońca. – Już 
czas! 
Tamil wyjął zza pasa i nałożył na głowę woj-
łokową czapkę, której używali zarówno sze-
regowi wojownicy tartarscy, jak i ruscy po-
słańcy. Pognał konia w kierunku diabelskich 
wojowników, krzycząc po mongolsku:
- Nadchodzi Ułaan Baatar!! Wytrzymajcie!! 

łu, prowadzi do walki swój czwarty szyk, zło-
żony z najlepszych i najdzielniejszych wojow-
ników. Ale oto nadchodzi też czwarty, więk-
szy od wszystkich trzech, oddział Tatarów, w 
którym był sam chan.” 

  *
Ordu nie brał udziału w bitwie, stał na naj-
wyższym punkcie terenu i obserwował, co 
się dzieje. Jego Tumen nieźle już przerzedzo-
ny przez bitnych Lachów, nie miał wiele do 
powiedzenia na polu bitwy. Zaraz po uciecz-
ce jednego z wrogich oddziałów wdał się do 
bitwy kolejny, w którym, jak mu doniesiono, 
był Chan Lachów. Rozpoznany po niezwy-
kłej zdobnej w czarne orły, zbroi. Jego gło-
wę Ordu postanowił zanieść Batu Chanowi. 
- Głowę Chana Lachów chcę zawieść moje-
mu bratu! – krzyknął w stronę setnika Logke. 
Setnik natychmiast wyruszył ze swoją misją.     
Walka trwała. Ordu nie rozumiał, czemu je-
den z oddziałów Lachów, pomimo wyraźnej 
przewagi, uciekł z pola. Na wszelki wypadek 
kazał kolejnemu setnikowi podążyć jego śla-
dami i uniemożliwić mu powrót do walki.
Tymczasem wojsko mongolskie zmęczone 
długą kampanią ustępowało. Ordu, kazał 
przywołać swojego maga. 
- No i co?!! – ryknął na maga, gdy ten padł 
przed nim na kolana. -  Gdzie to twoje zwy-
cięstwo? – rzekł już spokojniej, wskazując 
cofających się mongolskich wojowników.  
 - Panie! – powiedział mag, nie podnosząc 
oczu – Użyj broni Bogów Niebios, a zwycię-
stwo będzie Twoje.  
Ordu unikał wynalazków magicznych, nie 
żeby się ich bał. Ale ilekroć ich używał, łzawi-
ły mu oczy. Tego bardzo nie lubił. Jego żony 
także nie lubiły, gdy miał przekrwione oczy.
Książę Henryk, który po zażartej walce po-
łączył swe siły z nieustępliwym Sulisławem, 
gromił sobie pogan i widział, że to było do-
bre. Ramię w ramię z Sulisławem, uzyskiwali 
przewagę nad wzmocnionymi siłami skośno-
okich, lecz liczyli także na powrót Mieszka. 
Tartarzy cofali się i ginęli. Pewność zwycię-
stwa jeszcze bardziej dodawała im sił. Tym-
czasem…

   *
„Gromione wojsko tartarskie cofało się coraz 
bardziej, gdy nadjechał Ulaan Baatar, „Czer-
wony Bohater”. Była to olbrzymia chorą-
giew, na której widniały wymalowane dwie 
skrzyżowane lance. Na czubku tej chorągwi, 
zatknięta była straszliwa czerwona głowa. 
Tartarzy na ten widok cofnęli się o jedno sta-
je, jakby chcieli uciekać..” – Wincenty włożył 
pióro do kałamarza i zamyślił się. Co prawda 
brat Jan opowiadał, że widział głowę na cho-
rągwi czarną, ale przeor uważał, że do opi-
su tej bitwy kolor czerwony, kolor krwi prze-
lanej w obronie Jezusa Zbawiciela, jest bar-
dziej odpowiedni. Poza tym od częstego uży-
wania czerwona głowa mogła sczernieć... 
czego Jan Iwanowic w ferworze walki miał 
prawo nie dowidzieć. 

   *
Jan Iwanowic już miał na końcu miecza co-
fającego się Mongoła, gdy nagle jego koń 
wierzgnął i przeraźliwie zarżał. Trudno było 
nad nim zapanować, nie zadziałały wodze 
ani pozłacane ostrogi. Koń poniósł Jana da-
leko od szeregu Tartarów. W szaleńczym bie-

gu rycerz poczuł woń siarki. Podobna była 
do zapachu jajka, które w młodości podsu-
nęli mu na śniadanie, nie lubiący go pazio-
wie. Jajko miało ze dwa lata. Po tym zdarze-
niu długo nie mógł unieść miecza. Wspo-
mnienia wróciły jak żywe. Nagłe torsje za-
trząsały wojownikiem, miecz zachwiał się 
w dłoni, lecz twarda ręka trzymała go moc-
no. Po chwili rycerz przytomniej rozejrzał 
się wokół. Koń poniósł go aż do czekających 
na rozstrzygnięcie bitwy dworzan. Jan otarł 
usta ręką i zobaczył wpatrzone w siebie dzie-
siątki milczących oczu. Dworzanie, paziowie, 
sprowadzeni tu ranni rycerze i mieszczanie 
oraz wielu innych ciekawskich wpatrywało 
się w niego, oczekując wieści z pola bitwy. 
Pola, które nagle zakryte zostało tajemniczą 
mgłą i dymem. 
Jan poczuł powracające torsje, zdał sobie 
sprawę, że z zasnutego mgłą pobojowiska, 
na tyłach znalazł się tylko on sam. Spodzie-
wający się wrogów, gotowi na śmierć najbliż-
si dworzanie Księcia Henryka opuścili włócz-
nie. Wśród nich Jan dojrzał znajomego po-
kojowca Henryka. Krążąc rozbieganym wzro-
kiem po innych dworzanach, wskazał na nie-
go palcem i rzucił:
- Rosław! Koń pada pod Księciem! Dawaj no-
wego!! Ale już!!! – dworzanie jakby na to 
czekali, zaraz znalazł się osiodłany, doboro-
wy ogier bojowy. Wodze podano Janowi, a 
ten nie oglądając się, popędził z powrotem 
do bitwy. 

   *
„I choć Jan Iwanowic, przedarłszy się przez 
szyki bojowe wrogów, przyprowadził księ-
ciu świeżego konia, otrzymanego od książę-
cego pokojowca Rościsława. Książę Henryk 
wsiadłszy na niego, podążył za Janem Iwano-
wicem, który mu torował drogę wśród wro-
gów. To jednak, gdy rycerz Jan został ranio-
ny w czasie tej ucieczki, książę Henryk stracił 
możliwość wymknięcia się z okrążenia. Oto-
czyli go Tartarzy[…] Uniósłszy w górę gło-
wę księcia Henryka na dość długiej włóczni, 
podchodzą pod zamek. Pokazują głowę księ-
cia Henryka załodze zamku i przez tłumacza 
rozkazują, by wobec klęski i śmierci księcia 
otwarli bramy. Ale kiedy obrońcy zamku dali 
im należytą odprawę, mówiąc, że zamiast 
zabitego jednego księcia zostało im wielu 
książąt, synów najlepszego księcia Henryka, 
Tartarzy, spustoszywszy i spaliwszy wsie na-
około Legnicy, udają się do Otmuchowa.
Ścigany przez diabłów Jan Iwanowic, gdy 
zdołał się połączyć z dwoma swoimi gierm-
kami i rycerzem Lucmanem, mającym rów-
nież dwu ludzi ze służby, mimo ran, które mu 
zadano, natarł na swych prześladowców, 
dziewięciu Tartarów. Tylko jednego zacho-
wał jako jeńca. Później zaś wstąpił do klasz-
toru dominikanów, gdzie żył pobożnie i bo-
gobojnie [...].”. Tu Opat zakończył pierwszą 
księgę swojej kroniki. Włożył gęsie pióro w 
kałamarz, usiadł na stolcu, dłońmi przecią-
gnął po całej twarzy. Po chwili wstał i dopi-
sał:
 „Tartarzy, chcąc wiedzieć, jak wielka jest 
liczba zabitych, odciąwszy każdemu trupo-
wi jedno ucho, napełniają uszami dziewięć 
wielkich worków po brzegi.” 
Pamięć o tej walce nie zginie! 

✎ Jarosław Jańta
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Państwa Marię i Bronisława Sochów pozna-
łam przy okazji spotkania na temat planowa-
nej w Zagrodnie publikacji ze wspomnienia-
mi mieszkańców. Należą oni do dwóch z kil-
kudziesięciu rodzin z Barysza, które po woj-
nie znalazły swoje miejsce na ziemi w Za-
grodnie. W trakcie rozmowy opowiedzieli 
mi swoją historię i zgodzili się nią podzielić z 
czytelnikami „Echa”.
Pani Maria: Nazywam się Maria Socha, z 
domu Chmielowska, urodziłam się w 1940 r. 
Moi rodzice to Jan i Marcela, z domu Jawor-
ska. Miałam brata Franciszka. Rodzice taty 
nazywali się Magdalena i Stefan, mieli trzy 
córki i dwóch synów. Babcia wyszła drugi raz 
za mąż za wdowca Jana i miała z nim cór-
kę. Dziadkowie ze strony mamy to Paulina i 
Mikołaj. 
Przed wojną mieszkaliśmy we wsi Barysz, 
powiat Buczacz, województwo tarnopol-
skie. Nasz przysiółek Mazury był zamieszkały 
przez Polaków, miał trzy rzędy domów, trzy 
ulice. Mieszkaliśmy na samym końcu wioski. 
Mój tato pracował w sklepie, w kooperaty-
wie. Mama zajmowała się gospodarstwem, 
chodziła na zarobek „na pańskie” i do księ-
dza. Bardzo chciała kupić więcej morgów, ale 
tato nie. Miał swój warsztat stolarski, w któ-
rym robił okna, drzwi i meble: krzesła, ław-
ki. Na Wschodzie nie mieliśmy już racji bytu. 
Wszystko zostało spalone. Zostaliśmy bez do-
kumentów i odzieży. Uratowała się tylko ma-
szyna do szycia. Mama opowiadała, że pod-
palono wieś z czterech stron. Akurat wróciła 
z miasta. Mieliśmy w sadzie taki schron, zie-
miankę do chowania się przed Rosjanami i 
Niemcami w czasie wojny. Zawinęła mnie w 
pierzynę, brat poszedł pieszo. Mama wypu-

ściła zwierzęta, sama scho-
wała się w rowie. Byli tam 
Ukraińcy ubrani w czar-
no-białe stroje. Po wystrza-
le upadła, potem przeczoł-
gała się nad rzekę i całą noc 
siedziała pod wierzbą. Był 
luty, bardzo zimno. Modliła 
się, słuchając płaczu, krzy-
ków i błagania o życie są-
siadów. Mordowano na-
wet małe dzieci. Zginęło 
wtedy ponad 120 osób. Po-
chowano ich w jednej mo-
gile.* Jak wyszliśmy z ukry-
cia, to nasza, kryta strzechą 
chata była spalona. Podpa-
lił ja zaprzyjaźniony z nami 
Ukrainiec, który zawsze 
przychodził do mamy na 
pierogi. Dom stryja, kryty 
blachą, nie spłonął. Tam na 
podwórzu leżał zabity Po-
lak. Bardzo się przestraszy-
łam: krew na białym śnie-
gu utkwiła mi w pamięci do 
dziś. Zabrali nas potem do 
Buczacza, zamieszkaliśmy 
w pożydowskiej kamienicy. 
Następnie byliśmy w Pysz-
kowcach na stacji kolejo-
wej, mieszkaliśmy w sło-
mianych szałasach. Dzia-
dek za bimber dostał dla 
nas zamykany wagon.  
Wyjechaliśmy w 1945 roku, 
jechaliśmy sześć tygodni w 
wagonie towarowym. Ob-

lazło nas robactwo i mieliśmy świerzb po tej 
podróży. Potem spaliliśmy wszystkie ubra-
nia. Kilkakrotnie chciano nas wysadzić po 
drodze, ale wszyscy ciągnęli na wieś. Przyje-
chaliśmy tu na początku czerwca. Ojciec do-
jechał do nas, a właściwie doszedł piecho-
tą ze Złotoryi, był od 1944 r. radiotelegrafi-
stą w wojsku polskim. Zamieszka-
liśmy najpierw z rodziną taty. Pra-
wie nic w tym domu nie było, poza 
jedzeniem.  Resztę rzeczy pozabie-
rali podobno urzędnicy z centralnej 
Polski. Pamiętam tylko piękny ze-
gar. Potem tato znalazł dom, gdzie 
był warsztat stolarski. Wziął tyl-
ko połowę pola z przydziału, nie lu-
bił prac polowych, był magazynie-
rem zbożowym. Poszłam do szko-
ły, moja nauczycielka Paulina Dem-
bicka również przyjechała z trans-
portem osadników. Byłam najpierw 
- jako najmłodsza - wolnym słucha-
czem. Pamiętam dzień 1 Maja, po-
jechaliśmy na defiladę do Złotoryi. 
Na platformie był zrobiony las, by-
liśmy przebrani za grzybki, krasno-
ludki itp. Za to dostaliśmy cukierki 
„Leśne”. Było wtedy strasznie gorą-
co. Inna nauczycielka - Maria Nycz - 
organizowała nam przedstawienia, 
np. Jasełka. Była na Syberii, bardzo 
bała się komunistów. W zimie w 
szkole wszystkie dzieci siedziały wo-
kół pieca. Było centralne ogrzewa-
nie, ale nie miał kto go uruchomić. 
Podłogi drewniane były zapuszczo-
ne ropą. 

Męża Bronisława poznałam tu, w Zagrod-
nie, a pochodzi też z Barysza. Jest starszy 6 
lat ode mnie. Spotkałam go, spacerując z ko-
leżanką. Był w mundurze wojskowym. Po-
tem byliśmy oboje na urodzinach u koleżan-
ki. Wyszłam za niego, jak miałam 18 lat. Je-
steśmy 62 lata razem. Mamy dwie córki i 
mieliśmy dwóch synów (jeden zginął), cztery 
wnuczki i dziesięcioro prawnucząt.
Pan Bronisław: Moi rodzice to Maria, z 
domu Boczar, i Ignacy. Moich dziadków nie 
pamiętam. Na Wschodzie chodziłem do 
szkoły. Rodzice mieli małe gospodarstwo w 
środkowym rzędzie Mazurów, naprzeciwko 
sklepu. Ojciec zajmował się wszystkim, ro-
bił stolarkę, nawet podcinał języki. Nasze-
go domu nie spalili. Musieliśmy jednak wy-
jechać, nie chcieliśmy tam zostać. Po spale-
niu wioski mieszkaliśmy w Buczaczu, w ka-
mienicy po Żydach, których zamordowano 
na górze Fedor. W czasie napadów bande-
rowców zginęła moja siostra Hela. Miała 12 
lat. Jeden z nich złapał ją i siostrę Kasię, gdy 
szły z koleżanką na czereśnie do lasu. W polu 
wśród zbóż kazał im się rozebrać do naga. 
Siostra Katarzyna uciekła, goła i bosa, ze 
sznurkiem na szyi. Helę i jej koleżankę udu-
sił, miał broń, ale nie chciał strzelać, żeby nie 
zwracać uwagi hałasem. Nie znaleziono go. 
Mojego starszego brata zamordowano cio-
sem bagnetu w serce we śnie, we młynie w 
Przewłoce, przed Bożym Narodzeniem. Poje-
chał tam ze zbożem. Doniósł na niego i inne-
go Polaka młynarz. 
Przyjechaliśmy do Zagrodna na jesieni 
czwartym transportem, w wagonie bez da-
chu. Krowy jechały osobno. Był tu już szwa-
gier z siostrą. W domu było nas dziewięcio-
ro. Jeden z braci - Stanisław  - był ułanem 
jazłowieckim. Zginął pod Warszawą. Rodzi-
ce prowadzili gospodarkę. My z siostrą Ka-
sią znaleźliśmy sobie osobny dom, ten tutaj. 
Do emerytury pracowałem na „Konradzie”.
Jak żyło się tu - w Zagrodnie? 

Nie było w co się ubrać, ale za to było dużo 
jedzenia: beczka kapusty, ogórki, weki z 
owocami, mięsem. Tego nie znaliśmy w Ba-
ryszu. Moja babcia Chmielowska próbowa-
ła z każdego słoika, żeby inni się nie potru-

li. Potem mama i ciocie nauczyły się od Nie-
mek, które jeszcze mieszkały we wsi, jak się 
robi weki. Do kościoła do Złotoryi jeździło 
się bryczką. Życie było ciekawsze. Wpraw-
dzie był tylko kołchoźnik*, zamiast radia i te-
lewizora, ale pielęgnowało się tradycje ze 
Wschodu: święta, majówki, śpiewy. Odby-
wały się zabawy na sali w pałacu, wyciecz-

ki. Ludzie spotykali się często ze sobą, nie tak 
jak teraz. Zimą zbieraliśmy się po domach. 
Przyjeżdżało kino objazdowe. Pamiętam film 
„Rzym - miasto otwarte”.  Po Niemcach zo-
stała świetlica, restauracja z salą do tańca 

na górze, CPN, rzeźnia. 
Jakie było Państwa życie?
Pani Maria: Życie jak życie. Raz na wozie, 
raz pod wozem. Było różnie. Najgorsza była 
śmierć syna. Poza tym raczej układało się 
dobrze. Lubiliśmy oboje podróżować. Zwie-
dziliśmy całą okolicę. Byliśmy też na Wscho-
dzie, ciągnie nas tam, bo rodzice opowiadali 

nam często o tamtych czasach, chociaż wo-
leli tu mieszkać. Inna kultura, światło… Moja 
mama całe życie zbierała pieniądze na mor-
gi, zakopała garniec monet, a potem nic z 
tego. Tato schował słoik z tytoniem, żeby 
palić po powrocie z wojny. Oba leżą tam na 
pewno nadal.  
*Barysz: W latach 1939-1945 na terenie po-
wiatu Buczacz nacjonaliści ukraińscy dopu-
ścili się szeregu masowych zabójstw i in-
nych czynów przestępnych na osobach na-
rodowości polskiej. Do najbardziej krwa-
wej zbrodni doszło w nocy z 5 na 6 lutego 
1945 r. w Baryszu, gdzie z rąk ukraińskich 
nacjonalistów zginęło około 130 osób, głów-
nie mieszkańców przysiółka Mazury. Miesz-
kańcy wsi, zaopatrzeni w znaczną ilość bro-
ni palnej bronili się przy jej użyciu, napast-
nicy w liczbie około 300 osób wrzucali na-
tomiast do wnętrz zabudowań granaty. Gdy 
kryte słomą domy stawały w ogniu, a ich 
mieszkańcy wybiegali na zewnątrz, ginęli od 
strzałów z broni palnej lub ostrych narzędzi. 
Spaleniu uległa większość zabudowań, z wy-
jątkiem nielicznych domów krytych blachą. 
Ofiary tej zbrodni pochowane zostały po 
trzech dniach we wspólnej mogile. (źródło: 
IPN Wrocław).
** kołchoźnik: głośnik z regulatorem natęże-
nia dźwięku. Służył do słuchania audycji radio-
wych rozpowszechnianych za pomocą radio-
fonii przewodowej. Przez użytkowników czę-
sto nazywany kołchoźnikiem (od: kołchoz).

✎ Wioleta Michalczyk

W dzisiejszym numerze prezentujemy pocztówkę ze skweru przy ul. 
Górniczej - ul. A. Asnyka w Złotoryi. Kartkę pocztową ze Złotoryi do 
Piły wysłał 7 października 1970 roku z wycieczki Grześ.  Jak widać 
przez ok.  50 lat w okolicy niewiele się zmieniło, „rondo” z różami do 
dzisiaj istnieje!  W jednym z numerów Echa Złotoryi Andrzej Wojcie-
chowski umieścił zdjęcie z pomnikiem/postumentem usytuowanym 
na środku „ronda”, którego nie ma na tej widokówce... Gdzie się po-
dział i co upamiętniał? Tego niestety nie wiemy.  Podczas rewitalizacji 
ul. Górniczej w 2011 roku wymieniono nawierzchnię z ładnej kostki 
brukowej - granitowej na bardziej „praktyczną” nawierzchnie asfalto-
wą, uporządkowano też zieleń i wymieniono chodniki...
Jak dobrze pamiętam, w 2011 miłośnicy Złotoryi zaproponowali na-
zwanie skweru imieniem ostatniego dyrektora kopalni ZG Lena w 
Wilkowie - Stanisława Pieprzyka, który pełnił ową funkcję w latach 

1970-1973. Miejsce nie jest przypadkowe, ul. Górnicza w 
dużej mierze była zamieszkała przez pracowników ZG Lena 
(stąd jej nazwa) w latach 60. powstało wiele budynków dla 
pracowników nie tylko przy ul. Górniczej, ale też przy ul. 
Złotej itp. Na niektórych budynkach do dziś można  do-
strzec charakterystyczne oznaczania numeracje wraz z na-
pisem LENA. Sam dyrektor również zamieszkiwał jeden z 
budynków przy ul. Górniczej. Lata temu spod samego 
domu dyrektora Pieprzyka wyruszała „delegacja” górników 
z kopalni Lena na pochód 1-majowy, co zostało uwiecznio-
ne na historycznej fotografii.
Niestety propozycja pasjonatów naszej historii nie zosta-
ła zaakceptowana... Może w przyszłości się to zmieni? Czas 
pokaże... ✎ Przemysław Markiewicz

Życie jak życie

Pierwsze rondo
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Dziejom złotoryjskiej szubienicy, a zwłaszcza 
odnalezieniu jej fundamentów, poświęcono 
w Echu kilka artykułów (lipiec-sierpień 2010, 
czerwiec 2015, lipiec-sierpień 2016). Przy-
pomnijmy teraz kilka najistotniejszych wia-
domości.  
Najważniejsze z opisywanych wydarzeń do-
tyczą Góry Mieszczańskiej. Z pewnością, od 
co najmniej XV wieku, przeprowadzano tu-
taj egzekucje, nie znamy jednak najstarszej 
nazwy tego wzniesienia. Najprawdopodob-
niej posługiwano się określeniem Morder-
cza ziemia (Mord Grund), ponieważ wyroki 
śmierci wykonywano nie tylko w miejscu, w 
którym stanęła szubienica, ale również wo-
kół niego. Nie wiadomo, kto podjął decyzję 
o powstaniu szubienicy, kiedy powstała oraz 
kto ją zbudował. Nie zachował się stosowny 
przywilej czy rachunki wykonawców. Oprócz 
przekazów historycznych, znalezione przez 
archeologów fragmenty ceramiki oraz mie-
dziana moneta uprawniają do stwierdzenia, 
że murowaną szubienicę wzniesiono pod 
koniec XV lub na początku XVI wieku. Nie-
wykluczone, że wcześniej w tym miejscu sta-
ło urządzenie drewniane, spełniające taką 
samą funkcję.
Szubienicę celowo zlokalizowano tuż nad 
stromym, zachodnim stokiem obszaru, na-
wiązując najprawdopodobniej do placu eg-
zekucyjnego. Okazała szubienica oraz ska-
zańcy byli doskonale widoczni nie tylko z 
biegnących niedaleko kilku dróg, ale na-
wet z przedmieść miasta (w pierwszych wie-
kach istnienia szubienicy górę rzadko po-
rastały drzewa, dopiero od 1803 r. zaczę-
to gęściejsze nasadzenia, co z czasem mia-
ło ją zasłonić). Była ona dobitnym znakiem, 
że miasto posiada prawo skazywania na 
śmierć osoby łamiące zasady prawne i mo-
ralne. Koszt zakupu materiałów spoczął na 
budżecie miejskim, ale do budowy zobowią-
zano cechy rzemieślnicze, przede wszystkim 
kamieniarzy, murarzy, cieśli, ślusarzy, stola-
rzy oraz kowali, którym wynagradzano także 
np. wydatki na piwo, spożyte podczas pra-
cy. Jeśli miasto zgromadziło wszystkie po-
trzebne fundusze i materiały, sprzyjała pogo-
da, budowa kamiennej szubienicy mogła nie 

przekroczyć kilkunastu dni. Koszty inwesty-
cji musiały być znaczne i wynosiły zapewne 
kilkadziesiąt ówczesnych grzywien, ponie-
waż złotoryjska szubienica ma największą 
na Śląsku średnicę  (7, 65 m) i mogła mieć 
wysokość 7-8 m. Była to szubienica studnio-
wa, zbudowana na planie koła, wzniesio-
na z piaskowca oraz polnych kamieni i praw-
dopodobnie nieotynkowana. Do jej wnętrza 
wiodły masywne drzwi. "Studnia" nie mia-
ła sufitu, a na jej koronie ustawiono cztery 
słupy (zazwyczaj tyle ich było), wykonane z 
drewna lub kamienia - bogatą wówczas Zło-
toryję stać było zapewne na kamienne. Słu-
py połączono u góry drewnianymi poziomy-
mi belkami egzekucyjnymi, do których mo-
cowano stryczki. Gdy wzniesiono szubienicę, 
zaczęto stosować nazwę Góra Szubieniczna 
(Galgenberg).
 W 1718 r. szubienicę wyremontowano, choć 
od tego stulecia coraz rzadziej stosowano 
najwyższy wymiar kary, a szubienice popa-
dały w ruinę. Prawdopodobnie co najmniej 
od 1803 r. nie wykonywano tutaj wyroków 
przez powieszenie. W kwietniu 1810 r. wła-
dze miejskie uzyskały zgodę na likwidację 
konstrukcji, ale jeszcze w sierpniu tegoż roku 
jednego z morderców ścięto toporem na Gó-
rze Szubienicznej. W czerwcu 1810 r. szubie-
nicę rozebrano. W II połowie XIX w. dokład-
nie w tym miejscu powstał drewniany pawi-
lonik z widokiem na miasto (jego konstruk-
cja uszkodziła fundamenty szubienicy) - bu-
downiczowie dobrze znali położenie szubie-
nicy i widocznie byli pewni, że pod pawi-
lonem nie ma szkieletów. W 1816 r. nada-
no nową nazwę całemu wzniesieniu – Góra 
Mieszczańska.
W czerwcu 2010 r., z inicjatywy Stowarzy-
szenia Ochrony i Badań Zabytków Dawnego 
Prawa, odbyła się konferencja "Dawne pra-
wo na ziemi złotoryjskiej" (współorganizato-
rem było TMZZ). Główną rolę odegrali pod-
czas niej wspomniani niżej naukowcy. Wów-
czas, dzięki nim, wstępnie określono miej-
sce, gdzie szubienica mogła się znajdować. 
Dla odtworzenia historii szubienicy zasad-
nicze znaczenie miały prace sondażowe w 
czerwcu 2015 r., przeprowadzone dzięki SO-

iBZDP oraz systematyczne badania arche-
ologiczne w lipcu 2016 r., którymi kierował 
dr Paweł Duma z Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Dr Daniel Wojtucki przeprowadził 
kwerendę historyczną i odtworzył historię 
obiektu. W 2016 r. odsłonięto całe jej funda-
menty, lecz ani wewnątrz ani w pobliżu nie 
znaleziono pochówków przestępców lub sa-
mobójców, a jedynie liczne luźne kości ludz-
kie oraz zwierzęce (z wyjątkiem dobrze za-
chowanych szkieletów psa i kota). To jednak 
zbyt mało aby stwierdzić, że przede wszyst-
kim w tym miejscu grzebano zarówno ludzi 
jak i zwierzęta. Spośród innych przedmiotów 
odkryto unikatowe łańcuchy egzekucyjne, 
żelazne skoble, do których wiązano stryczki, 
ołowiane kule muszkietowe, fragmenty fa-
jek kaolinowych, ceramiki budowlanej, kute 
gwoździe, sprzączkę od ostrogi oraz guziki.
Projekt odrestaurowania fundamentów szu-
bienicy oraz turystycznego zagospodarowa-
nia ich otoczenia opracowała w 2017 r. inż. 
Halina Kopalska. W 2020 r., w związku z re-
alizacją projektu "Odtworzenie zabytkowej 
szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycz-
nej Pogórza Kaczawskiego" miasto otrzyma-
ło dotację ze Stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa Działania Partnerstwo Kaczawskie (po-
nad 120 tys. zł) oraz zarezerwowało środ-
ki własne. W październiku 2020 r., w wyni-
ku przetargu, powierzono realizację projek-
tu Przedsiębiorstwu Transportowo-Budow-
lanemu sp. z o.o. (w sumie ponad 132 tys. 
zł). W maju 2021 r. pracownicy ZTB zakoń-
czyli zasadnicze prace. Fundamenty szubie-
nicy zostały wyeksponowane, odrestauro-
wane i zakonserwowane. W pobliżu umiesz-
czono tablice z informacjami o dziejach Góry 
Mieszczańskiej, szubienicy oraz funkcjono-
waniu miejsca straceń, kiosk multimedialny 
(tutaj znajdują się szczegółowe informacje 
o dziejach szubienicy, Góry Mieszczańskiej 
oraz inne, przydatne turystom i krajoznaw-
com) oraz miejsce na wypoczynek i ognisko. 
Utwardzono i uporządkowano alejki oraz 
oznakowano dojście do szubienicy.
Wszystko prowadzi, zdaniem autora, do 
wniosku, że nie można na tym poprzestać. 
W niedalekiej przyszłości powinna powstać 
ścieżka historyczno-edukacyjna, czyli Droga 
Biednego Grzesznika.
Z historycznych źródeł można odtworzyć 
ostatnią drogę przestępców, skazywanych 
niegdyś na karę śmierci. Po wyroku, który 
zapadał w ratuszu, wyruszano procesyjnym 
pochodem, zwanym pochodem biednego 
grzesznika, na miejsce straceń. Trasa, zwana 
właśnie Drogą Biednego Grzesznika (Arme-
sünderweg), biegła najruchliwszymi ulicami 
miasta – w Złotoryi wynosiła ponad 600 me-
trów. Temu określeniu nie możemy się dzi-
wić – nawet największy złoczyńca prowadzo-
ny na śmierć zasługiwał jednak po chrześci-
jańsku na współczucie, nikt bowiem nie po-
winien cieszyć się ani ze złych uczynków, ani 
z kary śmierci, którą grzesznik na siebie spro-
wadził.  
Na czele podążali przeważnie strażnicy miej-
scy, potem duchowni, skazaniec, kat wraz 
z pomocnikami, przedstawiciele sądu i po-
nownie strażnicy. Zazwyczaj skazańcy ostat-
nią drogę pokonywali pieszo, niekiedy na 
wozie w asyście kata i jego ludzi. Gdy pochód 
dotarł już na miejsce, jeszcze raz odczytywa-

no wyrok sądu, obowiązkowo w 
obecności duchownych, którzy do 
ostatnich chwil służyli religijnym 

pocieszeniem. Na koniec skazaniec 
trafiał nieodwołalnie w ręce kata.
Złotoryjskich skazańców prowa-
dzono zapewne najkrótszym z 
możliwych dystansów, a więc dzi-
siejszą ulicą A. Mickiewicza, potem 
przez Bramę Dolną u wylotu placu 
J. Matejki, dalej ul. Legnicką pro-
sto na Górę Szubieniczną. Dzisiaj 

chcielibyśmy nieco tę trasę zmo-
dyfikować, aby stała się bardziej 
atrakcyjna: jej początek znajdował-

by się na Rynku a 
następnie biegłaby 
ulicami I. Krasickie-
go, św. Jadwigi, Le-
gnicką do podnó-
ża Góry Mieszczań-
skiej.
Wzdłuż propono-
wanej trasy usta-
wione zostałyby 
trzy tablice infor-
macyjne. Propo-
nujemy, aby pierw-
sza tablica Drogi 
Biednego Grzesz-
nika stanęła w Ryn-
ku (pod ratuszem, 
naprzeciwko skle-
pu sportowego), 
druga przy ul. św. 
Jadwigi (przy mu-
rze dziedzińca ko-
ścielnego, nieda-
leko pierwszej sta-
cji Ścieżki św. Ja-
dwigi), trzecia pod 
Górą Mieszczań-
ską (na początku 
głównej alei wiodą-
cej na szczyt wznie-
sienia). Wszystkie 
plansze zawierały-
by ciekawe i nie-
znane szerzej fakty, 
dotyczące dawne-
go wymiaru spra-
wiedliwości, m.in. 
w Złotoryi, oraz 
stosowne ryciny. 
Drogę wyznaczały-
by również proste 
piktogramy.
Droga Biednego 
Grzesznika byłaby 
pierwszą taką trasą 
w Polsce. Skłania-
łaby do spaceru 
nie tylko przez zło-
toryjską Starówkę. 
Stanowiłaby atrak-
cję miejscowości, 
przynosząc dużą 
ilość wiadomo-
ści historycznych. 
Otwarcie Drogi 
Biednego Grzeszni-
ka miałoby uroczy-
sty charakter, któ-
remu towarzyszy-
łaby inscenizacja 
historyczna. Na ten 
czas można byłoby 
nawet ustawić prę-

gierz, do którego czasami przywią-
zywano skazańca, zanim wyruszył 
w dalszą drogę (pręgierz rzeczywi-
ście znajdował się w Rynku, ale nie 
znamy bliższych szczegółów).

✎ ◙ Roman Gorzkowski

Mamy nadzieję, że 
można jeszcze zdo-
być dwa wspania-
le wydane albu-
my Konrada Kazi-
mierza Czaplińskie-
go. W pierwszym z 
nich (Miejsca świę-
te w Polsce, Kato-
wice 2005) złoto-
ryjski kościół Naro-
dzenia Najświętszej 
Maryi Panny znalazł 
się wśród stu czter-
nastu najpiękniej-
szych kościołów i 
sanktuariów. Autor 
zamieszcza jego fo-
tografie oraz zwię-
złe wiadomości hi-
storyczne. Nie po-
minięto naszego ko-
ścioła Mariackiego 
także w drugim al-
bumie (Miejsca sa-
kralne w Polsce, Ka-
towice 2007), gdzie 
zajął należyte miej-
sce pośród czterdziestu czterech świątyń. Zacytujmy fragment 
wstępu z 2007 r.: "Miejsca te pozwalają zostawić za sobą balast 
dnia codziennego, ból nie tylko fizyczny, udrękę i zniechęcenie. 
Opuszczamy te miejsca wzmocnieni na duszy i ciele, jakby odro-
dzeni i wyzwoleni z trosk i zwątpień... Tu zostajemy oczyszczeni ze 
zła i napełnieni wiarą w dobro". ✎ Roman Gorzkowski

Szubienica
i Droga Biednego Grzesznika

Wśród 
najcenniejszych 
w Polsce

Warto przeczytać

20 21Maj 2021

Z OKAZJI 810-LECIA Z OKAZJI 810-LECIA



To musiało być 
szczególne wy-
darzenie w dzie-
jach miasta. Kon-
dukt wyruszył z 
kościoła parafial-
nego św. Jadwigi, 
zakończenie cere-
monii odbyło się 
w kościele Ma-
riackim. Wszędzie 
gromadziły się 
tłumy złotoryjan. 

O jakie wydarze-
nie chodzi? Kie-
dy miało miejsce? 
Mamy nadzieję, 
że czytelnicy roz-
poznają widoczne 
na fotografiach 
osoby żegnające 
zmarłego, a może 
nawet odnajdą 
siebie.

✎Roman
 Gorzkowski

Zasłużona dla miasta oficyna wydawnicza 
Louisa Wildego, mieszcząca się w Rynku, 
często korzystała z usług Ferdynanda Hyny, 
jednego z najbardziej znanych tutejszych fo-
tografów. I tak było tym razem. W grudniu 
1910 r. wysłano stąd do Zittau widokówkę, 
zawierającą głównie standardowe pozdro-

wienia. Jesteśmy pewni, że Wilde i Hyna 
uwieczniali ważne dla miasta obiekty. Czy 
rozpoznają Państwo ten budynek? Jak zmie-
niło się od tej pory jego otoczenie? Co mie-
ściło się w nim wtedy, a co dzisiaj?

✎Roman Gorzkowski

Ledwie miesiąc temu pisaliśmy o starych 
dzwonkach i sklepach rowerowych, a już 
możemy uzupełnić podane tam wiadomo-
ści. Otóż w jednym ze złotoryjskich wydaw-
nictw z 1925 r. natrafiliśmy na aż dwie rekla-
my, zapraszające do zaopatrzenia się w ro-
wery, a nawet skorzystania z możliwości ich 
naprawy.
Zarówno Richard Hänsch (dzisiaj ul. F. Cho-
pina), jak Rudolf Knoll (Rynek) oferowali ro-

wery i maszyny do szycia. Poza tym "opony, 
części zamienne i akcesoria, emaliowanie i 
niklowanie rowerów, ich naprawę czysto i w 
okazyjnej cenie”. Knoll handlował także mo-
tocyklami.
Zatem bez zwłoki wybierzmy się do sklepu a 
zaraz potem na jedną z nowych ścieżek ro-
werowych!

✎Piotr Klimaszewski

Jak pisaliśmy w Echu Złotoryi wiosną 
2020 r., stanęła najprawdopodobniej w 
połowie XIX w. na złotoryjskim cmenta-
rzu. Od razu głęboko wpisała się w na-
strój całego otoczenia, dołączając do in-
nych symbolicznych miejsc, nieustan-
nie skłaniających do refleksji. Chodzi o 
piaskowcowy monument, zwany popu-
larnie kamienną kolumną. Niestety nie 
znamy nazwisk jej inicjatora, projektan-
ta ani wykonawcy. Nie można wyklu-

czyć, że refleksje i pamięć fundatora sięgały 
tragicznej nocy z 17 na 18 kwietnia 1840 r., 
gdy ofiarą pożaru padł kościół św. Mikołaja. 
Kolumna stanęła przecież tuż obok świątyni.
Wszyscy musieli przejść obok kolumny. Naj-
ważniejsze symbole widniały z czterech 
stron zwężającego się ku górze obelisku. Ar-
tysta wyrzeźbił na niej czaszkę oraz twarze 
dziecka, młodego i starszego mężczyzny. Nikt 
nie miał wątpliwości, jeśli chodzi o ich zna-
czenie – widzieliśmy tutaj los swój i naszych 
bliskich. Jedni dostrzegali jedynie tragizm 

ludzkiego życia, inni, godząc się z nie-
uchronnością, nie tracili nadziei.
Na szczęście kościoła nie dotknęła już 
tragedia taka jak w 1840 r. Niestety, nie 
można powiedzieć tego o kamiennej ko-
lumnie. W lutym 1995 r. została skra-
dziona przez nieznanych do tej pory 
sprawców. Dokładnie, zabrano część 
górną, pozostał jedynie cokół. Przed kil-
ku laty na zachowanym cokole stanęła 
współczesna figura Chrystusa, poświę-
cona przez franciszkanów.
Od 2020 r. trwają przygotowania do od-
tworzenia kolumny, prowadzone konse-
kwentnie przez Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Złotoryjskiej. Zgromadziliśmy 
unikalne, archiwalne fotografie, uzyska-
liśmy pozytywną opinię konserwatora 
zabytków (oryginalna kolumna nie znaj-
dowała się w rejestrze zabytków, ale taki 
status posiada cała nekropolia) i popar-
cie duchowieństwa parafii św. Jadwigi. 
Kolumna stanęłaby również niedaleko 
kościoła, lecz po drugiej stronie głównej, 
cmentarnej alei (ocalały, oryginalny co-
kół ze znajdującą się na nim rzeźbą pozo-
stałby nietknięty).

Postanowiliśmy całe przedsięwzię-
cie zrealizować w ramach złoto-
ryjskiego budżetu obywatelskiego 
2020 r., ale, jak wiadomo, pande-
mia uniemożliwiła jego przeprowa-
dzenie. Konsekwentnie ponawiamy 
ten sam wniosek w 2021 r. Zdajemy 
sobie sprawę, że decydujące będzie 
czerwcowe głosowanie mieszkań-
ców miasta. Już teraz apelujemy o 

poparcie.
Sądzimy, że właśnie w dzisiejszych czasach 
potrzebnych jest jak najwięcej miejsc, któ-
re skłaniałyby do refleksji i zadumy. Kto wie, 
może epidemia, której doświadczamy, uza-
sadnia sens odtworzenia opisywanego mo-
numentu, abyśmy, tak jak poprzednie poko-
lenia, mogli choć na chwilę przy nim przysta-
nąć, pędząc czasem bezsensownie przez ży-
cie. ✎Bogusław Cetera

Roman Gorzkowski

Wyjątkowy 
pogrzebPomnik

głębokiej
pamięci

Samotny gmach

Niech żyją rowery!

Historia jednej fotografii Kącik starej widokówki

22 23Maj 2021

KRONIKI ZŁOTORYJSKIE KRONIKI ZŁOTORYJSKIE



Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok
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