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☛

Ze wszystkich miesięcy czerwiec jest jednym z 
tych, które lubię najbardziej. Może dlatego, że 
jest to miesiąc moich urodzin (choć z biegiem lat 
to coraz bardziej newralgiczny temat). Miesiąc 
kwitnących piwonii i dojrzewających czereśni. 
Miesiąc coraz dłuższych dni, pachnących akacji 
i lip. W ogóle taki miesiąc, który mógłby trwać 
pół roku, drugie pół byłoby dla października. 
Oczywiście tego złotopolskiego, ze słońcem 
prześwitującym przez czerwono-żółte liście i z 
plączącym się babim latem.

Z tą miłością do czerwca pewnie nie jestem 
wyjątkowa. Pewnie każdy z nas przez 
kilkanaście lat swojego życia miał dobre 
skojarzenia z końcem pierwszej połowy roku. 
To przecież początek wakacji. Zapowiedź nowej 
przygody, wolności, leniwych poranków, 
nieśpiesznych popołudni, ciepłych wieczorów. A 
ja, jako że ze szkoły de facto nie wyszłam, nadal 
tak na ten czas patrzę ☺
Pewnie z podobnych, bo okołoszkolnych, 
względów nie przepadam za sierpniem. 
Kiedy kwitną astry, humor mi się zwiesza. 
Bliscy wiedzą, że w sierpniu, szczególnie po 
dwudziestym lepiej mnie nie denerwować, nie 
prowokować, nie mówić: „Co, kończą ci się 
wakacje”. W ogóle lepiej nic nie mówić, bo z byle 
powodu reaguję histerycznie. Pewnie macie tak 
samo, kiedy kończy Wam się urlop?

Sierpnia nie lubię też z innych przyczyn. 
Zwykle to, co w moim życiu niepożądane, 
przytrafiało się  tym miesiącu. Zbyt dużo łez 
wylewałam w sierpniowe dni.

Myślę, że wielu z nas ma taki ranking miesięcy i 
swoje dobre lub złe skojarzenia. Czasem bywają 
zupełnie irracjonalne, wynikają z uprzedzeń, 
jednej niefajnej historii…

Ja co roku sobie obiecuję, że muszę odczarować 
sierpień. Może w tym roku wreszcie mi się to 
uda.

Bo przecież jestem już w takim wieku, że nie 
powinnam wybrzydzać, tylko brać ten czas 
bez pytania o nazwę, używać go, wyciskać 
do ostatniej kropli jak cytrynę, rozciągać 
jak legginsy po lockdownie i smakować, 
smakować… nawet jeśli pachnie sierpniowym 
popołudniem.

Carpe diem! 

✎ Iwona Pawłowska

Anna Kwiatkowska – nauczycielka, artystka, kobieta silna i charakterna. 
Trudna przeciwniczka w walce, którą od lat toczy z nowotworem. Nie 
daje mu forów i - co więcej - zaraża energią i optymizmem tych, którzy 
znaleźli się w podobnej sytuacji. Kiedy sama walczyłam ze swoim „ob-
cym”, fejsbukowe wpisy Anki pokazywały mi, że nie można podupadać 
na duchu, bo wszystko da się znieść: i operacje, i łysą głowę, i nawet 
chwile słabości. Otwartość, z jaką Anka mówi o chorobie sprawiła, że nie 
mogłam się oprzeć temu, by zaprosić ją na łamy naszego „Echa”. Chcia-
łam, aby oswoiła nasz lęk przed chorobą nowotworową, a jednocześnie 
sama znalazła wsparcie. Bo choć Ania nie prosi o pomoc, to niewątpli-
wie jej potrzebuje.
Z tego, co wiem, już pięć lat Twoje życie jest walką z chorobą. 
Jak to się zaczęło?
Zaczęło się od silnego, niepokojącego bólu brzucha. Lekarz, któ-
rego byłam pacjentką, podejrzewał torbiele na jajniku i pod 
tym kątem leczył mnie przez około pół roku. Po operacji okaza-
ło się jednak, że podejrzany guz jest złośliwy. No i rozpoczęłam 
trwającą do dziś walkę. Chemioterapia, kolejne wizyty, konsul-
tacje i badania, które wykazały ostatecznie, że to przerzuty z je-
lita grubego. Zoperowano mnie po trzech miesiącach ponow-
nie. Okazało się wówczas, że nowotwór jest rozsiany także do 
okolicznych węzłów chłonnych, co zakwalifikowało mnie do za-
awansowanego stadium.
Co pomyślałaś sobie, gdy dowiedziałaś się o diagnozie?
Najpierw było niedowierzanie i przerażenie. Martwiłam się 
przede wszystkim o swoją córkę, która miała wtedy zaledwie 
dziewięć lat. Pamiętam, że w nocy budził mnie czasem na-

gły atak paniki i przeświadczenie, że 
umieram. To było straszne. Zabiera-
ło mi oddech. Na szczęście nie był to 
lęk paraliżujący, ale napędzający do 
działania. Odnalazłam w sobie ogrom-
ne pokłady siły i niczym niezachwia-
ną wolę walki. Obiecałam córce i sobie, 
że będę żyć i tego trzymam się do dziś. 
Bez względu na wyniki kolejnych badań 
powtarzam sobie za każdym razem, że 
to tylko następny, przejściowy etap i że 
przez to przebrnę kolejny raz.
Co w tym procesie leczenia jest dla Cie-
bie najtrudniejsze?
Najbardziej nie mogłam się pogodzić 
z całkowitą dezorganizacją życia, za-
równo prywatnego jak i zawodowego. 
Oczywiście runęło kilka moich planów 
życiowych. Nagle wszystko musiałam 
zweryfikować, podporządkować choro-
bie i jej leczeniu, a nie było to łatwe. Z 
czasem pogodziłam się z tym, że moje 
życie to jedna wielka niewiadoma i że 
niczego nie mogę w nim planować, bo 
każdy plan może stać się niewykonal-
ny ze względu na kolejny wynik, etap le-
czenia, nagły termin operacji, których 
przeszłam od tamtego czasu już cztery. 
Inna trudność to liczne i bardzo uciążli-
we skutki uboczne leczenia. Są one nie-
przewidywalne. Zmieniają się jak w ka-
lejdoskopie. Jedne ustępują na jakiś 
czas, a na ich miejsce pojawiają się ko-
lejne. Nigdy nie wiem, jak będę się czu-
ła po kolejnym kursie chemioterapii i co 
tym razem będzie mi dolegać.
Jesteś osobą, która nie ukrywa przed 
ludźmi choroby. Dość otwarcie o niej 
mówisz. Dlaczego zdecydowałaś się na 
szczerość?
To dziwne i bardzo dla mnie zaskakują-
ce, ale choroba nowotworowa to czę-
sto temat bardzo wstydliwy, temat tabu. 
Poznałam w szpitalu wielu pacjentów, 

którzy ukrywają swoją chorobę nie tyl-
ko przed otoczeniem, ale nawet przed 
swoimi bliskimi. Możliwe, że jest to wy-
nikiem pokutującego wciąż przekona-
nia, że rak jest jednoznaczny ze śmier-
cią. Najbardziej szokująca jest dla mnie 
postawa, że lepiej w ogóle nie wiedzieć 
o swojej chorobie. To błędne podejście. 
Rak to nie zawsze wyrok. Przeciwnie. 
Można z nim bardzo skutecznie walczyć 
i, choć zabrzmi to może dość paradok-
salnie, nauczyć się z nim żyć. Moja cho-
roba została wprawdzie zakwalifikowa-
na jako uogólniona czyli nieuleczalna, 
ale współczesna medycyna dysponu-
je metodami, które mogą mi zapewnić 
wydłużone przeżycie i to przy względ-
nie dobrym komforcie życia. Choroba 
stała się moją codziennością, a szpital 
moim drugim domem, nie wyobrażam 
sobie zatem nie myśleć i nie mówić o 
tym. To moje życie. A przy tym dowód 
na to, że nawet przy ciężkiej i zaawan-
sowanej chorobie nowotworowej moż-
na całkiem nieźle funkcjonować.
Bierzesz „chemię”, to bardzo uciążliwa 
terapia. Jak to znosisz?
To już czwarty cykl chemioterapii. Od 
początku leczenia zostałam poddana 
około sześćdziesięciu jej kursom. Aktu-
alnie, od blisko dwóch lat, jestem w mi-
nisterialnym programie leczenia. Jest to 
immunotetapia, zwana też leczeniem 
celowanym, polegająca na podawaniu 
przeciwciał. Teoretycznie ta metoda le-
czenia jest mniej inwazyjna, ponieważ 
leki atakują wyłącznie komórki rakowe, 
oszczędzając te zdrowe, ale to nie do 
końca tak wygląda. Otóż program ten 
zakłada leczenie zsynchronizowane, co 
oznacza, że dla podwyższenia skutecz-
ności przeciwciał, podaje się je jedno-
cześnie ze standardowymi cytostatyka-
mi. Do szpitala jeżdżę co dwa, trzy ty-
godnie i pozostaję w nim na trzy, czte-
ry doby. W tym czasie podawane mi 
są cztery różne wlewy, co trwa łącznie 
około pięćdziesięciu godzin. Właściwie 
dłużej, jeśli doliczyć czas, kiedy prze-
rywa się wlew na podanie innych kro-
plówek, osłonowych, przeciwwymiot-
nych i wzmacniających. Jak to znoszę? 
Przyznam, że z trudem.  W trakcie po-
dawania leków towarzyszą mi mdło-
ści, zawroty głowy, zaburzenia widzenia 
i orientacji. W domu też nie jest lepiej. 
Męczę się jeszcze przez kilka dni. Z cza-
sem dochodzę do siebie, ale nie opusz-
cza mnie ogólne osłabienie. Wszystko 
muszę robić "na raty", dużo i często od-
poczywać.
Jak wygląda teraz Twoje życie? Czy 

choroba zdominowała je, czy starasz 
się o niej zapominać?
Pamiętam, jak kiedyś, w poczekal-
ni jednego z gabinetów lekarskich, pe-
wien starszy pan powiedział do mnie, 
że "z tym dziadem można żyć". Miał ra-
cję. Mimo częstych pobytów w szpita-
lu i licznych terminów badań, rzeczywi-
ście da się całkiem normalnie funkcjo-
nować. Przynajmniej ja się tego nauczy-
łam. Chora czuję się tylko w trakcie che-
mioterapii i tuż po niej. Poza tym żyję 

zupełnie normalnie. Wychowuję cór-
kę, spotykam się z przyjaciółmi, podró-
żuję. Nie udało mi się tylko pogodzić le-
czenia z pracą. Próbowałam. Pracowa-
łam między kolejnymi kursami chemio-
terapii. Uniemożliwiły mi to wyczerpa-
nie przysługujących przy tej samej jed-
nostce chorobowej dni zwolnienia le-
karskiego oraz pandemia. Wcześniej nie 
wyobrażałam sobie nawet nie móc pra-
cować, ale ostatecznie i z tym się pogo-
dziłam.
Zdajesz sobie sprawę, że dzięki temu, z 
jakim optymizmem przechodzisz przez 
proces leczenia i jak otwarcie o tym 
wszystkim mówisz, dajesz siłę innym? 
Dałaś ją też mnie, kiedy walczyłam ze 
swoim „obcym”, jak go nazwałam.

Carpe diem!

Anka
wojowniczka
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☛ Oczywiście. To kolejny powód, dla któ-
rego tak otwarcie mówię o swojej cho-
robie. Pisze do mnie i dzwoni wiele 
osób borykających się z chorobą nowo-
tworową bądź takich, którzy mają cho-
rych wśród swoich bliskich. Nagła dia-
gnoza często stawia całe życie na głowie. 

Pojawia się w nim chaos. Nie wiadomo, 
gdzie szukać pomocy, od czego zacząć, 
co załatwić. Ja to wszystko mam już za 
sobą. Przez wszystko przebrnęłam. Py-
tają więc o sprawy czysto praktyczne, o 
to, jak radzić sobie ze skutkami ubocz-
nymi leczenia, o dietę, a czasem chcą 

po prostu poroz-
mawiać. Od jakie-
goś czasu mam na 
przykład kontakt z 
panią, której mąż 
choruje na raka 
trzustki. Umie-
ra. Pani ta dzwoni 
i pisze do mnie o 
każdej porze dnia 
i nocy. Bo jej mąż 
dziwnie się zacho-
wuje, bo jest dziś 
wyjątkowo słaby, 
bo znów musie-
li jechać w środ-
ku nocy do szpita-
la. Pyta: "Aniu, czy 
ty też tak miałaś”? 
Zmuszona jestem 
czasem do wymi-
jających odpowie-
dzi. Myślę, że ona 
to wie, ale dzwoni 
kolejny raz. Obie 
wiemy, że sok ze 
świeżych warzyw 
i sałatka z buracz-
ków, którą mu 
przyrządzi według 
mojego przepi-
su, nie pomogą jej 
mężowi, ale dzię-
ki temu choć na 
chwilę opuszcza 
ją poczucie bez-
radności, bo może 
coś dla niego zro-
bić. Kontaktują się 
ze mną też ludzie 
zdrowi, by wyra-
zić swój podziw 
dla mojej siły i wy-
trwałości. To mnie 
zawsze uskrzydla i 
utwierdza w prze-
konaniu, że do-
brze robię, mó-
wiąc otwarcie o 
tym, przez co prze-
chodzę.
Zbierasz teraz 
fundusze na lecze-
nie. Rozumiem, że 
nie jest refundo-
wane. O co kon-

I Festiwal Produktów Lokal-
nych „Złota Spiżarnia” zorga-
nizowały Złotoryjski Ośrodek 
Kultury i Rekreacji oraz Urząd 
Miejski w Złotoryi. W pierwszą 
niedzielę wakacji, w słonecz-
ne południe na miejskim ryn-
ku otworzyły się stragany z roz-
maitościami. Były wyroby z gli-
ny, parafiny, bawełny, kamieni, 
produkty natury i ludzkich rąk: 
miody i ekologiczne soki, słod-
kie w smaku i z wyglądu pierni-
ki. Były również stoiska gastro-
nomiczne z pierogami ruskimi 
i z kaszą, był swojski chleb ze 
smalcem…Tylko klientów było 
jak na lekarstwo.

Czy pierwszy jarmark będzie począt-
kiem tradycji, czy nie? – wszystko za-
leży od złotoryjan i turystów. Może za-
miast marudzić na internetowych fo-
rach, że nic się nie dzieje w mieście, le-
piej zamknąć komputer, otworzyć drzwi 
i wyjść z domu, w realny świat. Chociaż-
by po to, by nacieszyć oko tym, co pro-
dukują lokalni artyści i rzemieślnicy. Za-
pewniam, że było co oglądać i czego 
smakować. Szkoda, że pojemność stro-
ny nie pozwoliła oddać pełnego bogac-
twa straganów. 

✎ Iwona Pawłowska

kretnie chodzi?
Miałam szczęście, bo udało mi się za-
kwalifikować do programu leczenia z 
jego refundacją. Spełniałam wymaga-
ne do tego warunki. Moje leczenie jest 
wprawdzie bardzo kosztowne, ale nie 
muszę za nie płacić. Pieniądze są mi po-
trzebne na inne wydatki związane z cho-
robą. Leczę się od pięciu lat, a to gene-
ruje duże koszty. Liczne skutki ubocz-
ne wymagają ich łagodzenia i leczenia, 
a leki te nie są tanie. Dodatkowo mu-
szę zażywać wiele różnych suplemen-
tów diety, które wzmacniają organizm 
między kolejnymi kursami chemiotera-
pii. Staram się trzymać także diety an-
tyrakowej, a ta też dużo kosztuje. Do 
tego dochodzą koszty dojazdów do szpi-
tala na leczenie i badania. Leczę się w 
DCO we Wrocławiu i tam muszę robić 
wszystkie badania, bo tylko te wykona-
ne na miejscu szpital honoruje. W tej 
chwili nie mogę już na leczenie jeździć 
sama. Ktoś musi mnie zawieźć, a po kil-
ku dniach odebrać. Odkąd pamiętam, 
pracowałam zawsze w dwóch szkołach. 
Musiałam z tego zrezygnować, gdy oka-
zało się, że jestem chora. Z powodu L4 
moja pensja też jest mocno uszczuplo-
na. Dotychczas radziłam sobie sama i 
wszelkie koszta brałam na siebie. Przy-
szedł jednak moment, gdy jest mi z tym 
coraz trudniej, stąd moja decyzja o zgło-
szeniu się do Fundacji Avalon, której be-
neficjentką jestem od kilku miesięcy.
Ta zbiórka to nie tylko prośby o wpłaty, 
ale Twoja inicjatywa, by robić i sprze-
dawać decoupage. Jak na to znajdujesz 
czas i siły?
Kiedy zachorowałam, przeszłam od pra-
cy "przy tablicy" do pracy w świetlicy. 
Okazało się wtedy, że mam mnóstwo 
pomysłów na pracę z dziećmi. Tworzy-
liśmy razem wiele ciekawych prac pla-
stycznych i wykonanych metodą DIY. Po-
lubiłam to bardzo. Wyszukiwałam nowe 
pomysły, gromadziłam potrzebne do 
tego materiały. Teraz robię właściwie 
to samo, tyle że w domu. Sprawia mi to 
ogromną satysfakcję, pozwala oderwać 
się od złych myśli, zabić czas, który do-
tychczas spędzałam w pracy. Cieszę się, 
gdy rzeczy, które tworzę, podobają się i 
znajdują nabywców. Dzięki temu mogę 
zakupić kolejne materiały, realizować 
nowe pomysły, a przy okazji zyskać tro-
chę środków na aktualne potrzeby.
Życzę Ci dużo siły, nieustającego optymi-
zmu i ludzkiej hojności, by to wszystko 
razem wspierało Cię w walce o zdrowie.

✎ Iwona Pawłowska

Złota Spiżarnia
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bardziej potrzebne lub musieliśmy je ro-
bić ze względu na rodziców, którzy nie 
zawsze zdawali sobie sprawę, że zajęcia 
odbywają się normalnie.
Często zdarzało się wyprowadzić psa, 
zrobić zakupy babci, pójść biegać czy 
nawet dorabiać sobie w pracy. Lecz są 
również ogromne wady edukacji zdal-
nej. Wiedza, jaką zdobyliśmy podczas 
tego roku, jest pewnie o wiele mniejsza 
w porównaniu do tej, którą zdobywamy 
stacjonarnie.
Jednak z niektórych przedmiotów uda-
ło mi się zrozumieć więcej niż w szkole, 
może dlatego, że e-lekcje przypominały 
czasem indywidualne korepetycje.
Powrót do szkoły przeraził chyba wszyst-
kich. Większość z nas obawiała się tego, 
że nauczyciele będą sprawdzać naszą 
wiedzę z zakresu całego roku w formie 
kartkówek i sprawdzianów. Natomiast 
powrót do normalności okazał się być 

bardzo przyjemny, nauczyciele wykaza-
li się  wyrozumiałością, a samo uczest-
niczenie w zajęciach stacjonarnych sta-
ło się rutyną, jak przed czasami covida.
Chyba wszyscy mamy nadzieję, że kolej-
ny rok będzie normalny i będziemy mo-
gli chodzić do szkoły, aby dobrze przy-
gotować się do matury i spędzić razem 
ostatnią klasę – wyraża nadzieję Pauli-
na.
Jak widać wszystko wróciło do nor-
my. Uczniowie do ławek, nauczyciele 
za biurka. Czy będzie teraz lepiej? Czas 
pokaże. Choć nauczyciele z lekkim nie-
pokojem patrzą w przyszłość, jaką już 
nie tylko z powodu pandemii gotuje jej 
ministerstwo. Ale to już inna historia. 
Ważne, aby uczniowie w psychicznym 
komforcie dotrwali do matury. Nauczy-
ciele jakoś sobie poradzą.

✎ Iwona Pawłowska

Na miesiąc przed wakacjami wrócili-
śmy do szkoły. To jest jak powrót z wiel-
kiej podróży. Z jednej strony towarzyszy-
ła mu tęsknota za stabilizacją, normal-
nością, zmęczenie, a z drugiej - smutek 
końca czegoś, co w swej istocie było eg-
zotyczne.
Jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia 
z tej „podróży” i zrozumieliśmy, że trze-
ba te doświadczenia przekuć w prakty-
kę, na nowo zdefiniować szkołę.
Stanęliśmy przed szansą wykorzystania 
tego, co było przez kilka miesięcy, by 
uczynić lepszymi kolejne lata. Nauczy-
ciele, chcąc nie chcąc, nabyli nowych 
umiejętności IT, uczniowie mogli się 
przekonać, czy potrafią uczyć się w no-
wych, pozaszkolnych warunkach, uczyć 
dla siebie, umieć się zmotywować, gdy 
nie stoi nad nim nauczyciel.
Czy z tego doświadczenia jesteśmy zado-
woleni, czy nie? - o to zapytałam osiem-
nastolatków, przyszłorocznych maturzy-
stów ze złotoryjskiego ogólniaka.
Swoimi refleksjami podzieliła się z czy-
telnikami Echa między innymi Marcelina 
Matuszak, która z ulgą przyjęła powrót 
do szkoły. Jak wyglądało to z mojej per-
spektywy, czyli perspektywy ucznia, któ-
rego na 7 miesięcy przedostatniej klasy 
liceum zamknięto w domu?  Nie ukry-
wam, że ten powrót do szkoły kosztował 
mnie  dużo nerwów i stresu. Nagły po-
wrót do dawnego życia był bardzo prze-
rażający.  Trzeba było całkowicie prze-

stawić się na nowy, a jednak od 
wielu lat znany już system na-
uczania. Najtrudniejsze było po-
nowne przyzwyczajenie się do 
siedzenia w ławce, obok kolegów 
i koleżanek, to, że trzeba utrzy-
mać kontakt wzrokowy podczas 
rozmowy i aby nie robić zbyt du-
żego bałaganu na ławce.  Nauka 
zdalna była naprawdę dziwna 
i, jak się okazało, trudna. Wiele 
osób, przede wszystkim dorośli, 
wyobrażają to sobie w sposób 
przynajmniej dla mnie bardzo 
krzywdzący. Spotkałam się z opi-
nią, że pewnie włączamy lekcje 
i na tym kończy się nasz wkład 
w nasze nauczanie, powiedzieć 
obecny/a i pójść zrobić śniada-
nie. Może i niektórzy tak robili, 
ale wydaje mi się i mam nadzie-
ję, że sporadycznie. To nie nasza 
wina, że szkoły zostały zamknię-
te i sami nie umieliśmy momen-
tami się odnaleźć. To wymaga-
ło naprawdę ogromu pracy, sa-
mozaparcia i zmotywowaniu sa-
mego siebie. Ciężko się uczy po-

przez nieustanne patrzenie w komputer 
lub telefon. Po lekcjach zdalnych byłam 
o wiele bardziej zmęczona niż po stacjo-
narnych, byłam wręcz wykończona. Naj-
gorsze były przerwy, bo tak naprawdę 
nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Jedna 
przerwa dwudziestominutowa – w po-
rządku, ale 6 czy 7? Odejdę od kompu-
tera, by odpoczęły oczy i co dalej? Nie 
umiałam znaleźć sobie jakiegoś zaję-
cia, aby bez problemu się zaraz od nie-
go oderwać i kontynuować naukę. Nie 
umiałam po prostu usiąść i nic nie robić.  
Zdalnemu nauczaniu towarzyszyło rów-
nież ogromne poczucie beznadziei, pre-
sji i wyrzutów sumienia. Nieustanne py-
tania “Co, jeżeli robię za mało? Co, jeże-
li przez to moja przyszłość jest narażo-
na, mimo że to nie moja wina? Dlaczego 
nie uczę się więcej, dlaczego nie umiem 
zrobić więcej, czemu muszę być ciągle 
zmęczona?” Zdalne nauczanie, w mo-
jej opinii, nie wniosło prawie nic dobre-
go. Jedyną dobrą rzeczą mogłoby być to, 
że uczyliśmy się więcej wymagać od sie-
bie, samych siebie zmotywować i zabrać 
do roboty. Każdy do zdalnego nauczania 
podchodził indywidualnie, dla jednego 
bułka z masłem, dużo czasu, mniejsza 
presja, dla drugiego okropna szkoda na 
zdrowiu psychicznym, może i fizycznym, 
braki w zdobywanej wiedzy. Osobiście 
nie uważam, abym nie wyciągnęła nic 
z lekcji, ale na pewno było to mniej, niż 
jakbym była w szkole. Mam nadzieje, że 

w następnym roku szkolnym nie spotka 
nas już zdalna nauka. Chciałabym jed-
nak trochę pochodzić do liceum. Czeka-
łam na ten okres w moim życiu, a okazał 
się całkowitym przeciwieństwem tego, 
jak go sobie wyobrażałam. Chcę być tą 
najstarszą w szkole i chcę być w klasie 
maturalnej, tak jak każdy inny rocznik 
od ‘01 w dół. Może inni tak nie mają, ale 
dla mnie to byłoby wspaniałe uczucie i 
chciałabym go doświadczyć. Nie przez 
miesiąc, nie przez dwa, a od pierwszego 
dnia września, aż do zakończenia roku.     
Natomiast dla Piotra aklimatyzacja 
do nowych warunków nie była łatwa 
i wzbudzała w nim początkowo opór. 
Jednak - jak mówi Piotrek - szybko to 
się zmieniło. Do szkoły wracałem z lek-
kim niepokojem, ponieważ obawiałem 
się, że nauczyciele będą zasypywać nas 
kartkówkami czy odpowiedziami ustny-
mi. Okazało się, że podeszli oni do nas 
bardzo wyrozumiale i rozumieli, iż po-
wrót do szkoły może być dla uczniów 
mniejszym lub większym przeskokiem. 
Moim zdaniem ogólna atmosfera po po-
wrocie do szkoły była bardzo przyjemna.
Zdalne nauczanie w pewnym stopniu 
utrudniło mi naukę. Odzwyczaiłem się 
od sięgania po książkę w celu utrwale-
nia sobie pewnych informacji czy cho-
ciażby od robienia notatek na papie-
rze, zamiast na komputerze. Ciężej jest 
także wstać rano ;). Czas ten jednak po-
mógł mi skupić się na doskonaleniu sa-
mego siebie.
Myślę, że szkoła może skorzystać na tym 
doświadczeniu zdalnego nauczania. 
Nowe doświadczenia pozwalają się roz-
wijać, a co za tym idzie - nauczyciele są 
lepiej przygotowani do takiego typu na-
uczania. Co prawda był to wyczerpują-
cy okres, ale na pewno przyniósł jakieś 
benefity i pozwolił szkole na wzbogace-
nie się o różne przeżycia i rozwiązania, 
które przydatne były podczas pandemii 
i mogą okazać się przydatne w przyszło-
ści. O przyszłym roku myślę pozytywnie. 
Co prawda zbliżający się nieubłaganie 
egzamin maturalny trochę mnie stresu-
je, ale podchodzę do tego z głową pod-
niesioną.
Przyszłoroczna maturzystka Dobrusia 
Podwika do nowej rzeczywistości pod-
chodzi z nadzieją: Do szkoły chyba po 
raz pierwszy w życiu wracałam zado-
wolona. Brakowało mi moich szkolnych 
znajomych, wychodzenia z domu, spę-
dzania czasu z innymi. Byłam też bar-
dzo zmęczona nauczaniem zdalnym. 
Owszem, plusem był fakt, że wystarczy-
ło wstać kilka minut przed lekcją, jed-

nak minusów jest zdecydowanie więcej. 
Miałam na przykład często problem, 
żeby się skupić i mam wrażenie, że wie-
lu rzeczy z tego roku szkolnego po pro-
stu nie pamiętam. Obawiam się przez 
to przyszłego roku, ponieważ będę już 
w klasie maturalnej i nie wiem, czy star-
czy mi czasu, żeby jeszcze do tych rze-
czy wrócić. Mimo wszystko jednak pa-
trzę na wszystko z nadzieją, że będzie 
już po prostu zwyczajnie i jakoś damy 
radę ☺.
Paulinę Wiewiórską informacja o końcu 
nauki zdalnej i powrocie do szkoły po-
czątkowo niemile zaskoczyła, ale potem 
okazało się, że nie taki diabeł straszny. 
Rok nauki zdalnej był przede wszystkim 
wolny od stresu związanego ze szkołą, 
mieliśmy wiele czasu dla siebie, ponie-
waż nie musieliśmy uczyć się do spraw-
dzianów czy odrabiać zadań domo-
wych. W czasie lekcji mogliśmy robić 
rzeczy, które były nam w danym czasie 

„Wszystko ma swój czas i jest wyzna-
czona godzina na wszystkie sprawy pod 
niebem” – z księgi Koheleta
Każde pożegnanie, a szczególnie to 
ostatnie, skłania do zadumy i refleksji. 
Chciałoby się zatrzymać czas, zapamię-
tać twarz, obrazy, rozmowy i wspólne 
działania...
Pani Helena Manowiec urodziła się w 
Wohyniu, w województwie lubelskim. 
W rodzinnej wsi rozpoczęła naukę w 
szkole podstawowej, ale ukończyła ją już 
w Złotoryi, dokąd rodzina przeniosła się 

w roku 1949. Kolejny etap edu-
kacji to Liceum Pedagogiczne w 
Legnicy, które ukończyła w roku 
1958. W tym samym roku podję-
ła pracę w Szkole Podstawowej w 
Wilkowie - Osiedlu. Po roku prze-
niosła się do Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Złotoryi i w tej szkole po-
została do emerytury. 
Powierzone obowiązki zawsze 
wykonywała z oddaniem, wzoro-
wo. Za profesjonalizm i zaangażo-
wanie cenili Ją wszyscy: i ucznio-
wie, i rodzice, i współpracownicy. 
Wielu złotoryjan na pewno pa-
mięta Panią Helenę Manowiec, 
nauczycielkę, która w sposób 
znany tylko sobie potrafiła do-
trzeć do uczniów i podzielić się z 
nimi swoją wiedzą. 
Była obowiązkowa, bardzo pra-
cowita, cechowało ją ogromne 
poczucie odpowiedzialności za 
własna pracę. Posiadała niezwy-
kłą umiejętność aktywizowania, 
motywowania innych do pracy. 
Zwieńczeniem pracy zawodowej 
było powierzenie jej obowiązków 

wicedyrektora (1985-88) oraz dyrektora 
szkoły (1988-91).
Pani Helena Manowiec w szerokim za-
kresie uczestniczyła w szkolnej i pozasz-
kolnej działalności, m.in. jako opiekun 
SKO, instruktor ZHP, od początku pra-
cy zawodowej przystąpiła do ZNP i po-
została w nim do końca - pełniąc funk-
cję Prezesa Ogniska, członka prezydium 
i plenum Miejskiej Rady Zakładowej 
ZNP, a w latach 1991 - 2010 prezesa Za-
rządu Oddziału ZNP (także po przejściu 
na emeryturę). Zawsze dbała o intere-

sy członków Związku, otaczała opieką 
emerytów i rencistów. Słuchała wszyst-
kich, którzy niejednokrotnie dzielili sie z 
Nią swoimi troskami, kłopotami...
Nawet w trudnych czasach działalności 
związkowej na przełomie lat 70. i 80. XX 
wieku nie miała momentu zawahania...
Była znana i szanowana w środowi-
sku. Za pracę na rzecz Związku otrzy-
mywała dyplomy, wyróżnienia, m.in. 
Złotą Odznakę ZNP, Medal "zasłużo-
ny dla ZNP", tytuł Honorowego Preze-
sa Oddziału ZNP w Złotoryi, niejedno-
krotnie była nagrodzona Kryształem 
Złota. Ponadto otrzymała Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej, Złotą i srebr-
ną Odznakę SKO, odznakę "Zasłużo-
ny dla oświaty województwa legnickie-
go", Odznakę "Przyjaciel Dziecka" oraz 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski. Otrzymała wiele innych nagród  
i wyróżnień.
Była także autorem tekstów, publikowa-
nych w prasie oświatowej, m.in. w cza-
sopiśmie "Oświata i wychowanie". Bar-
dzo chętnie dzieliła się swoją wiedzą i 
umiejętnościami z innymi nauczyciela-
mi, poproszona, nigdy nie odmawiała 
pomocy. 
Szanowna Pani Heleno!
Kwiaty nie zdążą zwiędnąć – zmarzną 
i przykryje je biały śnieg, znicze wypa-
lą się i zgasną, ale Twoje dobro i piękno 
Twojej duszy pozostanie na zawsze. Za-
pewniamy Cię o naszej wdzięcznej pa-
mięci... 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne  
i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 

w Złotoryi oraz Członkowie ZNP  
oddział Złotoryja.

Witaj 
szkoło...

Żegnaj...na miesiąc
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W dzisiejszym numerze „Echa 
Złotoryi” chciałbym przedstawić dwa 
przykłady hmm... nie wiem jak to na-
zwać… „spolszczania" naszych lo-
kalnych herbów. Jak wiemy, w her-
bie naszego miasta i powiatu umiesz-
czono orła piastowskiego. Tak jest od 
dawien dawna, lecz nie każdy o tym 
wie... Na jednej z kamienic w złotoryj-

skim rynku - numer 41 - widnieje sta-
ry, przedwojenny herb naszego Zło-
tego Grodu czyli piastowski orzeł na 
trzech górach. Podczas kapitalnego 
remontu budynku elewacja odzyskała 
swój dawny blask, a orzeł koronę. Tak, 
koronę! Pracownicy remontujący ka-
mienicę, podczas prowadzenia prac, 
w naszym herbie umieścili koronę. 

Jeden ze złotoryjskich społeczników, 
pan Józef Banaszek, kilka lat temu po-
ruszał już tę kwestię.
Kolejnym przykładem „ukoronowa-
nia” orła piastowskiego jest obelisk 
przy Komendzie Powiatowej Policji w 
Złotoryi. Podczas remontu komendy i 
jej okolic, renowacji poddano również 
ów obelisk. Pracownicy, podczas ro-
bót remontowych, na herbie powiatu 
złotoryjskiego umieścili złotą koronę! 
Muszę przyznać, że całkiem fajnie im 
to wyszło, ale nie tak powinno być! Po 
umieszczeniu na jednym z portali spo-
łecznościowych zdjęć wraz z informa-
cją o obelisku koło policji w nowej od-
słonie, czyli z orłem w koronie, korona 
szybko zniknęła – siła internetu! Ina-
czej jest w przypadku orła w złotoryj-
skim rynku, który do dziś posiada ko-
ronę.
Prawdopodobnie w obu przypadkach 
orły zostały „ukoronowane" w do-
brej wierze. Pracownicy uznali, że są 
to orły z poprzedniego ustroju, gdzie 
orzeł w godle państwowym nie posia-
dał korony... więc co? Trzeba to zmie-
nić i domalować! PRLu już nie ma! I tu 
dochodzi do nieporozumień, bo herb 
to nie godło państwowe, ale cóż - sta-
ło się. Reasumując, podzielam zda-
nie pana Józefa, że należy przywró-
cić pierwotny wygląd herbu naszego 
miasta. Tylko kto i kiedy ma to zrobić?

✎ Przemysław Markiewicz 

pewnie ma racje. Sama widziałam w 
ubiegłym roku wóz, do którego zaprzę-
gnięta była para koni, widziałam też 
konny pług, którym rolnik orał pole, jed-
nak patrzyłam na te zjawiska z ekscyta-
cją jak nie przymierzając na malowidło 
van Gogha onegdaj w poznańskim mu-
zeum.

Może w tym, co piszę jest trochę ironii, 
trochę złości, ale to dlatego, że czuję się 
zawiedziona upływem czasu. Tego cza-
su, którego łapa miażdży najpiękniejsze 
momenty naszej przeszłości.

Nie ma już prawdziwej wsi. Takiej, jaką 
poznałam, będąc dzieckiem. Nie ma 
wsi, gdzie gotowało się dla kilku świń w 
chlewiku ziemniaki, mieszało ze świe-

żo zszatkowanymi pokrzywami i zalewa-
ło to czymś, co pachniało tak, że nawet 
ja, niejadek nabierałam ochoty na posi-
łek. Nie ma już wsi, gdzie karmiłam małe 
kaczuszki żółtkami jajek i liśćmi krwaw-
nika. Nie ma już wsi, gdzie na kuchen-
nej blasze piekłam talarki ziemniaków 
lub przypiekałam kromki chleba. Nie ma 
już wsi, gdzie podstawiałam kubek pod 
wymiona krowy, a babcia nalewała do 
niego pachnące, ciepłe mleko z pianą. 
Nie ma już wsi, gdzie nie raz wdepnę-
łam na łące w ciepły jeszcze krowi pla-
cek. Nie ma też wsi, gdzie kąpiel odby-
wała się w ocynkowanej wannie wno-
szonej raz w tygodniu do domu. Nie ma 
też wsi, gdzie było bezpiecznie mimo ką-
sających mrówek i krwiożerczych koma-
rów, które zostawiały czerwone ślady na 
mojej skórze.

Nie ma tej wsi…bo nie ma też ludzi, 
którzy ją wypełniali. Odeszli, a nikt nie 
umiał ich zastąpić. Cieszę się tylko, że 
przynajmniej jedno moje dziecko zdąży-
ło choć w części jej posmakować.

✎ Iwona Pawłowska

Z obserwacji mediów wnioskuję, że na-
stała moda na wakacje w stylu slow i 
folk. Tak czytam w ogólnopolskim mie-
sięczniku. W ogólnopolskiej TV słyszę, 
że trendem jest wysyłanie dzieci na wa-
kacje do dziadków na wieś, by pozna-
ły prawdziwy smak masła, mleka, chle-
ba. A mnie zdumiewają te pomysły, bo 
wiem, że dziś prawdziwa wieś jest tylko 
w skansenie. A to jak warszawiacy z me-
diów ją sobie wyobrażają, jest tylko pro-
jekcją schematu z literatury. Taka pap-
ka – trochę z Kochanowskiego, garść z 
Mickiewicza i szczyptę z Orzeszkowej a 
poprószone to lekko Kalicińską. Zjawi-
sko jakoś dziwnie mi przypomina modę 
na ludowość pod koniec XIX wieku, kie-
dy zblazowani życiem miasta inteligenci 
i artyści szukali prawdziwych doznań na 
wsi, gdzie rzekomo było sielsko, koloro-
wo i zdrowo.

Trochę przypatruję się wsi, szczególnie 
mocno, gdy przemierzam kilometry po 
wiejskich drogach i bezdrożach. I zasta-
nawiam się, czy nie wykorzystać pomy-
słu, który kiedyś realizowałam, pisząc 
artykuły „W poszukiwaniu prawdziwej 
leśniczówki”. Teraz mogłabym równie 
nieskutecznie szukać prawdziwej wsi, 
takiej kalki zapamiętanej z dzieciństwa.

Dzisiejsza wieś jest mało wiejska. To ra-
czej kolonia miasta, jego sypialnia. Nie 
wiem, może to dobrze, że z rustykalnej 
scenerii zniknęły walące się płoty czy ni-
skie obórki niczym z sonetów Kaspro-
wicza. Dziś zamiast szachulcowych cha-
łup i okalających ich malw mamy kopie 

dworków szlacheckich z równo wy-
strzyżonym trawnikiem i zamknię-
tą bramą, której strzegą gipsowe lwy 
czy orły. Zamiast astrów na rabatkach 
– stoją juki i plastikowe bociany. Taki 
nowobogacki eklektyzm. Trochę tra-
dycji, trochę egzotyki, a wszystko nie 
z tego świata. Nawet ukrzyżowane 
Jezusy na rozdrożach i bolejące Matki 
są jakby od jednego dostawcy z Chin. 
W każdej wsi jednakowe.

 I jak na takiej wsi dziecko z miasta ma 
nauczyć się prawdziwych smaków? Skąd 
ma wziąć mleko prosto od krowy, sko-
ro we wsi nikt bydła nie hoduje? Zosta-
je kupić wnukowi z miasta mleko w kar-
tonie w pobliskim Dino. Tak samo ma-
sło bez laktozy i „wiejski” chleb bez glu-
tenu. Może jeszcze uda się kupić od za-
radnej sąsiadki jajka podebrane praw-
dziwej kurze, takiej grzebiącej, nieklat-
kowej, bo akurat jeszcze ptactwo do-
mowe w przeciwieństwie do koni, świń 
czy krów można zaobserwować na wiej-
skich podwórkach. Ale na tych podwór-
kach trudno o wystrzyżony trawnik ?.

Są wsie w okolicy, w których nie ma ani 
jednego rolnika. To nie znaczy, że za-
wód wymarł, o nie. Po prostu rolnik te-
raz musi mieć co najmniej 100 hekta-
rów pola, kombajn lub dwa, kilka ciągni-
ków, a wtedy nie ma czasu na przyjmo-
wanie wnuków, tylko pracuje. Jak w fa-
bryce czy w korpo.

Ktoś pewnie teraz zaprotestuje, że głu-
poty piszę, bo są jeszcze inne wsie. I 

Orzeł 
o wielu obliczach

Wsi spokojna
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Andrzej Piekut znany jest przede wszyst-
kim z tego, że szybko, sprawnie i niedro-
go naprawia nasze samochody. Wieczo-
rem, gdy warsztat jest już zamknięty, od-
daje się swoim pasjom. Jedna po części 
związana jest z motoryzacją, gdyż pole-
ga na budowaniu modeli samochodów. 
Druga ma z nią niewiele wspólnego. An-
drzej jest kolekcjonerem numizmatów. 
O tej swojej pasji opowiada tak: 
„Pierwsze monety w moim zbiorze do-
stałem od dziadka. Gdy wybuchła woj-
na, zakopał woreczek z monetami. Były 
to polskie monety obiegowe. Część z 

nich jeszcze posiadam. Zakopał je w 
obecności mojej ciotki, która miała być 
świadkiem. W razie, gdyby jemu coś 
się stało, ona miała wskazać miejsce, w 
którym się znajdują. Uczęszczałem już 
do szkoły średniej, kiedy dziadek mi je 
sprezentował. Były w różnym stanie i 
nominale. Nie było wśród nich kolekcjo-
nerskich rarytasów, ale dla mnie miały 
wartość przede wszystkim sentymental-
ną. Niestety część z nich spieniężyłem, 
czego dziś trochę żałuję. Tym bardziej, 
że ich wartość materialna nie była duża. 
Wynika to przede wszystkim z tego, że 
takich monet jest w obiegu sporo. War-
tość kolekcjonerska, jak i materialna, 
zależy głównie od tego jak rzadko się je 
spotyka. Wybrałem dla siebie te, które 
były w lepszym stanie, co już wówczas 
umiałem odróżnić. Te gorsze upłynni-
łem. Kolejnym miejscem z którego po-
zyskiwałem monety był skrawek ziemi 

opodal kościoła św. Jadwigi. W cza-
sach młodzieńczych wraz z ko-

legami przekopywaliśmy ten 
teren. Każdy chłopak na 
podwórku miał kieszenie 
wypchane tym bilonem. 

Były to na ogół dziewiętna-
stowieczne monety niemiec-

kie. Niestety, tego zbioru nie uda-
ło mi się zachować. Gdy odchodziłem 

do wojska, słoik z tymi skarbami zosta-
wiłem na piecu. Kiedy wróciłem z woj-
ska, pieca już nie było. Wraz z nim znik-
nął słoik. Jednak tamte wydarzenia zro-

dziły już we mnie pasję kolekcjoner-
ską. Dużą zaletą okazała się praca, któ-
rą wówczas wykonywałem. Jeździłem 
dużo po całym kraju i dzięki temu mo-
głem kupować monety w różnych miej-
scach. Ważnym czasem dla zbieraczy 
był upadek Związku Radzieckiego. Wy-
czułem ten moment, bo monety kraju, 
który przestaje istnieć, stają się cenne 
z dnia na dzień. Wtedy nie opuściłem 
żadnego mijanego bazaru. Szczególnie 
na wschodzie Polski, gdzie przyjeżdżali 
handlować Ukraińcy. Oni także wiedzie-
li, że monety to chodliwy towar i starali 
się je z sobą zabierać. W ten sposób sta-
łem się posiadaczem niemal całej kolek-
cji monet ZSRR, z wyjątkiem dwóch jed-
norublówek z podobizną Łomonosowa 
i Marksa. Wydaje się, że zebranie cało-
ści nie jest trudne, bo monet tych było 
dużo, ale żeby zgromadzić całą kolek-
cję, trzeba było mieć wiedzę, ile ich jest 
i czego szukać. W tym czasie nie było in-
ternetu, dlatego kupiłem katalog monet 
Związku Radzieckiego. Gdy wiedziałem 
już czego szukam, pojechałem do Lwo-
wa i tam od ulicznego sprzedawcy kupi-
łem to, czego mi brakowało. Dziś posia-
dam pełny zbiór tego nieistniejącego już 
kraju. Podobną zapobiegliwością wyka-
załem się, gdy większość państw euro-
pejskich przechodziło na Euro i było ja-
sne, że monety takich państw jak Gre-
cja wyjdą z obiegu. Akurat jeśli chodzi 
o Grecję to skompletowałem drachmy z 
czasów przedwojennych, z okresu Jun-
ty i ostatnie jakie były w obiegu przed 
wprowadzeniem Euro. Mam też w ko-
lekcji unikatowe monety ECU, pierwo-
wzór dzisiejszych Euro. Poza tym chyba 
wszystkie kraje europejskie, włączając 
w to tak egzotyczne jak Wyspa Jersey, 
czy Watykan. Dziś uzupełniam kolekcję 
o monety Euro, bite w rożnych krajach 
europejskich, z tym, że interesują mnie 
pierwsze emisje.
Zdobyłem też monety ukraińskie w cza-
sie, gdy sami Ukraińcy nie wiedzieli, że 
mają nowe monety. 
W Krośnie z kolei znajduje się sklep nu-
mizmatyczny, gdzie dzięki uprzejmości 
właścicielki uzupełniłem kolekcję mo-
net PRL. Możemy być dumni z tego, że 
Polacy nie zhańbili się monetami ze Sta-
linem, a dla przykładu Czechosłowacja 
jak najbardziej. Kiedy można już było 
bez przeszkód podróżować po świecie, 
jeździłem na wycieczki i z każdej z nich 
przywoziłem przede wszystkim monety. 
Często bywałem w Pradze. Znalazłem 
tam sklepik z numizmatami i wszedłem 
w bliższą znajomość z jego właścicie-

kę z Goldberg, z widokiem na kościół św. 
Jadwigi. Znów wartość sentymentalna 
była dla mnie ważniejsza niż material-
na, bo przedstawiała miejsce obok któ-
rego się wychowywałem. Tę pocztów-
kę wymieniłem na monety, ale wiado-

mo mi, że ona sama została sprze-
dana za dużo większe pieniądze. 
Na wycieczce w San Marino oczy-
wistym było, że większość osób bę-
dzie kupowała alkohole. Ja nato-
miast zapytałem napotkanego Po-
laka, gdzie tutaj jest mennica. Ro-
dak wyrysował mi mapkę i zazna-
czył trasę. Jak po sznurku trafiłem 
do sklepu menniczego. W środku 
doznałem oczopląsu. Szybko oceni-
łem na ile mnie stać. Kupiłem tam 
zestaw monet San Marino z 1999 
roku. Podobny zestaw, dotyczą-
cy Czech, zgromadziłem w Pradze. 
Wartość materialna tych kolek-
cji nie jest bardzo wysoka. Jak już 
wspomniałem o wartości decydu-
je ich rzadkość, ale także to z jakie-
go kruszcu są wykonane. Najbar-
dziej wartościowe są te wykonane 
z metali szlachetnych, w szczegól-
ności ze złota. Srebro z tego powo-
du, że jest go dużo, już takie cenne 
nie jest. Dlatego też mam trudność 
z odpowiedzią na pytanie, jak cen-
na jest moja kolekcja. Przeważa-
ją w niej monety obiegowe i są ra-
czej wyrazem pasji, niż majętności. 
Oprócz monet z krajów ościennych 
mam kolekcje z niemal wszystkich 
krajów świata. Oczywiście nie każ-
da jest kompletna tak jak wspo-
mniane wcześniej, ale to tylko mo-
bilizuje mnie do wytrwałości. Bar-
dzo ciekawe są monety afrykań-
skie, jak dotąd zajmują u mnie 3 al-
bumy, ale do pełni szczęścia braku-
je mi jeszcze numizmatów z niektó-
rych państw. Wiele już posiadam, 
ale to bardzo obszerny rynek i trud-
no zdobyć wszystkie. 
W mojej kolekcji każdy kraj ma 
swoją mapkę i kieszonki na mone-
ty. Część z nich to prezenty od zna-
jomych z wojaży, część zdobyłem 
poprzez korespondencję z Gabine-
tem Numizmatycznym w Gdańsku, 
specjalizującym się w monetach 
świata. Stamtąd też otrzymywałem 
numizmaty z państw egzotycznych 
takich jak Vanuatu, charakteryzują-
cych się zupełnie inną stylistyką niż 
te które znamy. Ciekawe są też mo-
nety z Australii, Malezji, Fidżi czy 
Falklandów. Wiele nominałów gra-
fikę czerpie z tego, z czego są zna-

ne. Stąd na przykład monety peruwiań-
skie charakteryzują się motywem lamy, 
a Bermudy emitują monety trójkątne w 
nawiązaniu do Trójkąta Bermudzkiego. 
Nie potrafię oszacować ile monet mam 
w kolekcji. Sądzę, że około kilku tysięcy, 
ale nie zdziwiłbym się gdyby było to kil-
kanaście. 
Oprócz monet podzielonych według 
państw zbieram tematyczne, głównie 
z motywami motoryzacji. Mam w ko-
lekcji monety z sylwetkami przedwo-
jennych polskich samochodów, ale też 
okolicznościowe z okresu PRL. Inny seg-
ment mojej kolekcji stanowią okolicz-
nościowe numizmaty, które trudno na-
zwać monetami. Są to okolicznościowe 
medale bite przez mennice np. z oka-
zji 100-lecia niepodległości. Szkoda, że 
Złotoryja nie bije monet okolicznościo-
wych wzorem Lwówka Śląskiego, gdzie 
co roku z okazji Lata Agatowego pojawia 
się pamiątkowa moneta. Ciekawostką 
jest to, że szefem Mennicy Walońskiej, 
która je wykonuje, jest pan Robert Paw-
łowski. Inny segment mojej kolekcji sta-
nowią pamiątkowe numizmaty z sank-
tuariów. Zbieranie ich motywuje mnie 
także do podróży po kraju. 
Odrębną część mojej kolekcji stanowią 
banknoty, które wprawdzie nie są nu-
mizmatami, ale zbieram je jako natu-
ralne rozwinięcie kolekcjonowania mo-
net. Mam w kolekcji tysiące banknotów 
z rożnych epok i części świata. Na przy-
kład austro-węgierskie, ale też unikato-
we banknoty z początków niepodległo-
ści państwa polskiego. Oczywiście ca-
łość nominałów z PRL i współczesnych. 
Zachęcam do kolekcjonowania mło-
dzież. Najlepiej zacząć od współcze-
snych monet polskich i skupić się na 
skompletowaniu jednego rocznika emi-
sji. Często okazuje się, że niespodziewa-
nie moneta jednozłotowa z roku 2010, 
zostaje unikatem i warta jest 10 złotych. 
Dziś bez trudu udaje mi się zdobyć kom-
plet polskich monet emitowanych np. w 
roku 2018, tzw. pierwsze stany specjal-
nie zabezpieczone, których dotąd nie 
dotknęła ludzka ręka. Dziś ich wartość 
jeszcze nie odbiega od nominałów, ale 
z pewnością w przyszłości będą warte o 
wiele więcej. 
Na zakończenie chciałbym wyjaśnić 
jeszcze tytuł. Monety bawią, bo obco-
wanie z nimi jest naprawdę ciekawą roz-
rywką. Uczą, bo dzięki nim możemy po-
znać geografię, historię, kulturę, religie 
i języki”.

✎ Opowieść spisał 
Andrzej Wojciechowski

lem. Przy każdej wizycie przyjmowałem 
od niego zamówienie na polskie mone-
ty, w zamian za co on rewanżował mi się 
czeskimi i czechosłowackimi. Pewnego 
razu na Targu Solnym w Koszalinie uda-
ło mi się kupić za 30 złotych widoków-

Monety bawią 
i uczą
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Serpentyna nad Zalewem  - mieszkańcy  
zyskali dogodne zejście nad akwen.

Serpentyna nad Zalewem to jedyny sposób 
na zniwelowanie różnicy wzniesień

Odcinek łączący z ul. Sportową  
oraz wiata na rowery

Dojazd do kopalni złota Aurelia

Przebudowana w ramach projektu ul. Krótka

Połączenie ul. Lubelskiej z Bolesława Krzy-
woustego otworzyło miasto na południe

Ul. Lubelska - idealna na wycieczki 
rowerowe i spacery

Ul. Przemysłowa zyskała po wielu latach 
bezpieczny chodnik i oświetlenie

Strefa przemysłowa została wreszcie 
skomunikowana w pełni z miastem

Droga rowerowa i chodnik przy ul. Kolejowej

Zapewne słyszeliście już o Dolnośląskiej Au-
tostradzie Rowerowej, czy o jej bardziej roz-
winiętej koncepcji - Cyklostradzie. Tym, co 
nie słyszeli, wyjaśniam: chodzi o koncepcję 
sieci dróg rowerowych, które niczym paję-
czyna oplotą cały Dolny Śląsk. Brzmi znako-
micie. Jeszcze lepsza wiadomość, że praw-
dopodobnie będą na to przedsięwzięcie pie-
niądze, ponieważ rządzący na różnych szcze-
blach (centralnym i wojewódzkim) doskona-
le zdają sobie sprawę, jaki potencjał wybor-
czy tkwi w ludziach, którzy aktywnie spędza-
ją wolny czas. Pandemia doskonale to uwy-
pukliła. 
Jest jeszcze jedna bardzo dobra wiadomość: 
Złotoryja ma znaleźć się na szlaku jednego z 
najważniejszych połączeń, spinających Wro-
cław z Dreznem. Zadecydowała o tym loka-
lizacja naszego Miasta na historycznym szla-
ku handlowym, ale równie fakt budowy sieci 
dróg rowerowych na terenie Złotoryi. 
Budowa ciągów pieszo-rowerowych jest to 
kompleksowym projektem stworzenia spój-
nej infrastruktury rekreacyjnej i komunika-
cyjnej na terenie miasta. Obok samych dróg 
rowerowych obejmuje również remont ulic 
oraz budowę i wymianę oświetlenia. Należy 
zaznaczyć, że do tej pory nie mieliśmy dróg 
ani chodników dedykowanych osobom po-
ruszającym się na rowerach. 
Trudno bowiem sobie wyobrazić, żeby dol-
nośląska Cyklostrada łaczyła tylko miejsco-
wości, a nie zapewniając bezpiecznego prze-

wej przy pl. Sprzymierzeńców uzyskamy po-
łączenie przez ul. Wyszyńskiego z centrum 
miasta. Przy tej ostatniej ulicy został wyko-
nany na jej części chodnik pieszo-rowero-
wy, a tam gdzie ulica była zbyt wąska, wy-
konano kontrpas dla rowerów, poprawia-
jąc w tym miejscu nawierzchnię asfaltową, 
na tyle ile było to tylko możliwe w obecnych 
warunkach. Jest to rozwiązanie tymczasowe 
do czasu kompleksowego remontu całej uli-
cy Wyszyńskiego.
Ul. Krótka i pl. Matejki
Dzięki projektowi „Ograniczenie niskiej emi-
sji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg 
rowerowych[…]” przebudowaliśmy ulicę 
Krótką przy zaangażowaniu tylko ok. 15% 
środków własnych, co jest ewenementem, 
jeśli chodzi o remonty i przebudowę dróg. 
Zmieniliśmy niefunkcjonalny układ składa-
jący się z dwóch jezdni oddzielonych rozla-
tującym się chodnikiem. Wyremontowali-
śmy jezdnię wraz z kanalizacją deszczową, 
przebudowaliśmy postój taksówek, chodniki 
i przejścia dla pieszych. Stworzyliśmy ponad 
20 miejsc parkingowych dla samochodów, 
miejsce parkingowe (wiatkę) dla rowerów, 
a całość oświetliliśmy nowymi lampami LED. 
W ramach tego samego projektu został prze-
budowany chodnik od skrzyżowania ul. Wy-
szyńskiego z ul. Legnicką, przez pl. Matejki 
do ul. Piłsudskiego.
Na piechotę i rowerem przez starówkę
Deptak wzdłuż ulic Piłsudskiego, Rynek i 
Basztowej cieszy się coraz większą popular-
nością nie tylko pieszych, ale i rowerzystów. 
Newralgicznym miejscem było skrzyżowanie 
z ul. Solną. Dzięki wyniesieniu skrzyżowania 
oraz uczynieniu z tych ulic strefy zamieszka-
nia, piesi i rowerzyści mogą wreszcie czuć się 
na tej drodze bezpiecznie.
Deptak kończy się pod Basztą Kowalską. 
Ku strefie przemysłowej
Aż trudno uwierzyć, że przez kilkanaście lat 
funkcjonowania strefy przemysłowej pra-
cownicy, którzy podążali do zakładów pra-
cy, nie mieli do dyspozycji chodnika, a gdy 
nastawał mrok, musieli po ciemku iść drogą 
po której jeździły nie tylko samochody oso-
bowe, ale również potężne ciężarówki. Dzię-
ki inwestycji został wybudowany bezpieczny 
chodnik, a wzdłuż niego pojawiły się lampy 
LED. Droga dziś kończy się za ostatnim zakła-
dem przemysłowym, ale w planach jest wy-
budowanie 500-metrowego łącznika do Sta-
wu Osadowego.
Lubelska połączona z Bolesława Krzywo-
ustego
Złotoryja posiada typowe dla miast gór-

jazdu przez nie.
Obecnie realizowany projekt przewiduje bu-
dowę 4,2 km zupełnie nowych dróg, przebu-
dowę 3,4 km dróg i chodników i oznakowa-
nie 2,3 km. Na ten cel pozyskaliśmy z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego prawie 5,5 
mln zł, co stanowi około 85% planowanych 
wydatków. 
Jak to zwykle bywa przedsięwzięcie ma swo-
ich zwolenników, ale i przeciwników. Pierwsi 
cieszą, że wreszcie jest porządkowany ruch 
rowerowy na terenie miasta, że bez obawy 
całe rodziny będą mogły wybrać się na wy-
cieczkę w piękne rejony ziemi złotoryjskiej, 
że zmieniają się nie do poznania całe kwar-
tały naszej miejscowości. Ci drudzy koncen-
trują się na uciążliwościach, które występu-
ją przy budowie dróg rowerowych, wskazują 
ich zdaniem niedoróbki, krytykują rozbiórkę 
dotychczasowych wąskich chodników i za-
stępowanie ich szerszymi, czy zarzucają brak 
szerokich konsultacji społecznych. Czasami 
ta negatywna postawa wobec dróg rowe-
rowych w naszym Mieście wynika z pewnej 
niewiedzy, co oczywiście w pewnym stopniu 
obarcza inwestora, ale bardziej wynika chy-
ba z chęci negowania czegokolwiek, niż z ra-
cjonalnych przesłanek. Z faktami trudno bo-
wiem dyskutować.
Zejście nad Zalew
Zejście nad Zalew od osiedla Nad Zalewem 
przez kilkadziesiąt lat stanowiła grząska i 
stroma ścieżka. Dzięki projektowi wybu-

skich ukształtowanie terenu, które czę-
sto zniechęca do wycieczek tam, gdzie 
wiąże się to z pokonywaniem wzniesień. 
Budowa ul. Lubelskiej jako drogi pie-
szo-rowerowej otwiera zupełnie nowe 
możliwości przed mieszkańcami nasze-
go miasta. Włączenie jej do ul. Bolesła-
wa Krzywoustego, a tym samym omi-
nięcie stromego podjazdu w kierunku 
Wilkowa sprawi, że całe rzesze złotory-
jan będą mogły wybrać się na rowero-
we wycieczki w kierunku południowych 
rubieży ziemi złotoryjskiej.
Na ostatniej prostej
W lipcu planowane jest zakończenie bu-
dowy ostatnich odcinków przewidzia-
nych w bieżącym projekcie. Trwają in-
tensywne prace przy przebudowie cią-
gów przy ul. Hożej, Wojska Polskie-
go i Nad Zalewem, jak również przy pl. 
Sprzymierzeńców. Wymogi, jakie są sta-
wiane ciągom pieszo-rowerowym, spra-
wiają, że czasami konieczna jest rozbiór-
ka stosunkowo dobrego chodnika, po-
nieważ jest on nieznacznie węższy, niż 
przewidują przepisy. Przepisy też wy-
muszają nieraz rozwiązania, które mogą 
wydawać się nielogiczne. Należy jednak 
pamiętać, że drogi rowerowe budowa-
ne są w zastanej już substancji miejskiej 
i po prostu inne rozwiązania nie są moż-
liwe lub kosztowałyby niewspółmiernie 
dużo.
Należy również pamiętać, że realizowa-
ny obecnie projekt jest pierwszym ta-
kim na terenie naszego Miasta i to do-
syć specyficznego pod względem urba-
nistycznym oraz ukształtowania terenu, 
stąd zastosowanie różnorodnych roz-
wiązań, których funkcjonalność będzie 
można ocenić dopiero, gdy zostaną od-
dane do użytkowania i to w dodatku w 
całości. Na pewno zdobyte doświadcze-
nia posłużą do rozwijania sieci dróg ro-
werowych w Złotoryi i jej okolicy.
Co dalej?
Już dzisiaj projektowane są kolejne od-
cinki: przy ul. Legnickiej - aż do Kopa-
cza, ul. Leszczyńskiej, łącznik pomiędzy 
ul. Zagrodzieńską i Grunwaldzką, łącznik 
ze Strefy do Stawu Osadowego. Wraz z 
wójtami i burmistrzami nie tylko powia-
tu złotoryjskiego, ale również ościen-
nych uzgadniane jest połączenie Złoto-
ryi z pobliskimi miejscowościami. Za-
daniem na najbliższy czas jest połącze-
nie Leszczyny przez Złotoryję z Zamkiem 
Grodziec.

✎ Robert Pawłowski

dowano w sumie ponad 
1 km utwardzonej dro-
gi dla pieszych i dla rowe-
rów wyposażonej w miej-
sca odpoczynku. Ze wzglę-
du na obszar leśny zdecy-
dowano się na nawierzch-
nię z materiałów natural-
nych. Została ona utwo-
rzona przez stabilizację 
gruntu cementem. 
Nawierzchnia jest w peł-
ni funkcjonalna, o od-
powiedniej szorstkości, 
co ma duże znaczenie w 
związku z pochyleniem te-
renu, a przede wszystkim 
w ograniczonym zakresie 
zaingerowała w środowi-
sko naturalne.
Od Zalewu do Stromej
Wykorzystując istnieją-
cą już od lat ul. Sporto-
wą, zamkniętą dla ruch sa-
mochodowego, dobudo-
wano z jednej strony dro-

gę pieszo-rowerową przy Zalewie, z drugiej 
zaś - przebudowano chodniki przy ul. Kolejo-
wej. Dzięki temu tereny te otrzymały zupeł-
nie nowe, funkcjonalne i ładne oblicze. Przy 
tej okazji warto wskazać, że budowa dróg ro-
werowych wiąże się czasem z koniecznością 
wycinki drzew, które kolidują z planowaną 
trasą i których nie da się ominąć. Z drugiej 
jednak strony czynione są nasadzenia tam, 
gdzie drzew do tej pory nie było, jak np. przy 
ul. Kolejowej.
Istnieją też odcinki, gdzie nie było możliwo-
ści wybudowania drogi rowerowej czy wy-
dzielenia pasa dla rowerów. Tak jest w przy-
padku ul. Garbarskiej. Tam z przyczyn obiek-
tywnych (szerokość ulicy ograniczona brze-
giem rzeki i skarpą) ograniczono się do za-
stosowania oznakowania pionowego oraz 
wymiany oświetlenia na LEDowe. 
Od Stromej - naokoło do centrum
Jedną z wizytówek Złotoryi jest Kopalnia Zło-
ta Aurelia, do której na odcinku kilkuset me-
trów prowadziła złej jakości, pełna kurzu i 
kamieni droga. Dzięki inwestycji w drogi ro-
werowe poprawiliśmy dojazd do Sztolni, ale 
również do ogródków działkowych. Na wy-
sokości ogródków działkowych zostały za-
montowane 4 lampy solarne, tym samym 
został udostępniony złotoryjanom kolejny 
ciekawy zakątek miasta.
Przy okazji wyremontowaliśmy odcinek ul. 
Cmentarnej. Po wykonaniu drogi rowero-

Rowerowa
Złotoryja



zakończeniu utworzono koszary, w la-
tach 50. hotel pracowniczy, a od 1959 
r. do dnia dzisiejszego mieści się tu za-
kład poprawczy.
Warto dodać o istniejącym nieopodal 

budynku dworca kolejowego, a w za-
sadzie to, co po nim jeszcze zostało…
Utrwalony na wielu pocztówkach bu-
dynek dworca posiadał unikatową za-
budowę, być może otwartą poczekal-
nię, być może miejsce, gdzie turyści mo-
gli spożyć wodę z zachowanego do dziś 
źródełka św. Jadwigi. W ścianach wystę-
pował szereg kolumn, które zespolone 
były z filarem. Między nimi występowa-
ły duże oszklone okna, po których opa-

racjuszy. Ale, uwaga! Mimo, że nie udo-
wodniono leczniczych właściwości żęty-
cy jak też reklamowanej wody szczawy, 
to jednak uzdrowisko cieszyło się sporą 
popularnością. Z badań wynikało, że w 
1927 r. przebywało tu 810 kuracjuszy i 

skorzystano z ponad 8 tysięcy różnych 
kąpieli. Po śmierci doktora Leo w 1907 
r.  zakład zaczął niestety podupadać. W 
1922 r. urządzono tam ośrodek sanato-
ryjny dla dzieci, które były kierowane 
przez lekarzy złotoryjskich. W bocznym 
skrzydle działał internat, a w dawnej re-
stauracji urządzono stołówkę i kuchnię. 
W okresie II wojny światowej najpierw 
umieszczono tam dzieci z Berlina, a po-
tem urządzono szpital wojskowy. Po jej 

dały listki bluszczu wijącego się po ca-
łym zabudowaniu dworca. Podziwiając 
piękno krajobrazu, rozmawiając, śmie-
jąc się, turyści i kuracjusze czekali na 
pociąg, odprowadzali bliskich lub uda-
wali się do uzdrowiska. Ta scena rodza-

jowa zapewne już nigdy się tu nie po-
wtórzy…
Bibliografia:
D. Leśniak – Rychlak, Nigdy nie należy być 
zbytnim realistą, [w:] E. Howard, Miasta – 
ogrody jutra, Warszawa 2015, s. 7-9.
https://sokoliszlak.cba.pl/?page_id=26156

Widokówki ze zbiorów Przemysława 
Markiewicza

✎ Tomasz Szymaniak

przez prasę o dbanie o przyrodę, która 
była w uzdrowiskach.  Ubolewano, że to 
co jest piękne dla oczu (widoki na góry, 
rzeki, stawy czy łąki)  poprzez nieumie-
jętność pracy ogrodników często było 
zasłaniane przez grupy drzew lub krza-
ków. Drogi, ulice oraz zaułki należało 
uporządkować, odnowić wille i łazienki, 
gdyż kuracjusze oczekiwali estetyczne-
go wyglądu. Odpowiedni ogrodnik był 
w stanie tak uporządkować teren, aby 
można było podziwiać piękny obraz. 
Planowano, aby teren wokół posesji był 
zagospodarowany w taki sposób, aby 
zasadzić odpowiednią roślinność, która 
nie oszpeci równie sąsiednich zabudo-
wań. To tylko miało wpłynąć na mono-
tonię szarzyzny architektonicznej, któ-
ra dominowała w tych miejscach. Na-
woływano, aby każda miejscowość kli-
matyczna przeorganizowała swoją urba-
nistykę na wzór europejskich kurortów. 
Aby nadać budynkom - zarówno od ze-
wnątrz, jak i wewnątrz -  piękny, czy-
sty, a przede wszystkim higieniczny wy-
gląd, wszystko zostało skupione i mia-
ło być odpowiednio usytułowane wokół 
eleganckich sanatoriów czy pensjona-
tów. W omawianym okresie uzdrowiska 
i miejscowości uzdrowiskowe zaczynają 
mieć przemyślany plan, pojawia się dba-
łość o szczegóły. Założenia takiej prakty-
ki były różne,  albo dane zdrojowisko 
poszło torem innych, albo zapoczątko-
wało nową erę w projektowaniu zdrojo-
wisk-ogrodów. Zalecano żeby ogrodnicy, 
architekci, inżynierowie, a także właści-
ciele przy projektowaniu nie zakrywali 
tego, co  charakteryzuje daną miejsco-
wość i upiększa ją. Należało odsłaniać 
lasy, zagajniki, łąki, ponieważ one były 
pięknem w samym sobie. Odsłaniano 
widoki, otaczano ochroną skały i groty, 
wszystko co stanowiło zarówno atrakcję 
turystyczną, jak i  budziło podziw dla na-
tury.
Ten właśnie model w pełni realizowa-
ło jerzmanickie uzdrowisko, które zato-
pione było  w zieleni w dosłownym tego 
słowa znaczeniu. Kuracjusze zachwyce-
ni byli tutejszą florą. Goście, którzy przy-
jeżdżali do lecznicy podziwiali bujność 
roślinności oraz nasycenie barw zieleni. 
Ci, którzy zwiedzali inne europejskie ku-
rorty zapewniali, że ten jerzmanicki jest 
taki sam.
Stosowano tutaj zabiegi: kąpiele błot-
ne i parowe, w wywarze z igieł sosno-
wych oraz inhalacje czy kuracje żętycą 
(serwatką z mleka kóz i owiec stosowa-
ną jako środek leczący drogi oddecho-
we, szczególnie gruźlicę) przyciągały ku-

Jak już kiedyś pisałem Państwu za po-
czątki turystyki uzdrowiskowej można 
przyjąć czasy starożytnego Rzymu. Rzy-
mianie podróżowali do kąpielisk min. 
do Termopili czy kąpieliska Baje. Słynne 
były również uzdrowiska w innych staro-
żytnych kulturach np. Egipcie czy Babilo-
nii. Jednak dopiero w XIX wieku nastąpił 
boom na tę gałąź gospodarki.
W XIX stuleciu udostępnione zwiedza-
jącym liczne zamki i pałace były wielki-
mi atrakcjami, które przyciągały na te-
ren Dolnego Śląska tłumy turystów. Ce-
nione były również dolnośląskie uzdro-
wiska z pijalniami leczniczych wód oraz 
zadbanymi parkami zdrojowymi. Piękna 
przyroda, której symbolem były Karko-
nosze czy Bory Dolnośląskie, pozwalały 
oderwać się od miejskiego zgiełku i ode-
tchnąć świeżym, czystym powietrzem. 
Na Dolnym Śląsku każdy znalazł dla sie-
bie coś ciekawego, bez względu na porę 
roku. To właśnie dzięki temu nastąpił 
rozwój turystyki kolejowej w tym regio-
nie Rzeszy Niemieckiej.
Z chwilą uruchomienia dworca we Wro-
cławiu, co nastąpiło w roku 1842, za-
częła się  rozwijać infrastruktura kole-
jowa na całym Dolnym Śląsku. W roku 
1844 otwarte zostało połączenie Wro-
cław-Legnica, a w dalszych latach z inny-
mi miejscowościami i miastami. Złotory-
janie musieli poczekać do 1884 roku na 
uruchomienie trasy z Legnicą. Uroczyste 
otwarcie nastąpiło w dniu 14 paździer-
nika. Dwa lata później uruchomiono po-
łączenie z Lwówkiem Śląskim przez sta-
cję w Jerzmanicach Zdrój.
W XIX stuleciu nastąpił właściwy rozwój 
uzdrowisk. Od połowy wieku rozwijały 
się też stacje klimatyczne. Pierwszą w 
Sudetach i chyba nawet w całej Europie 

było Sokołowsko w Górach Suchych na-
zywane Śląskim Davos. Wiele uzdrowisk 
powstawało na wzór słynnego Davos, 
Baden-Baden czy Spa. Często dochodzi-
ło do fałszowania składu źródła w celu 
ściągnięcia turystów i kuracjuszy. Takim 
fałszywym uzdrowiskiem, jak przypusz-
cza się, były Jerzmanice Zdrój. 
W czasach, kiedy mieszkali tutaj Niem-
cy miejscowość nazywała się Herms-
dorf Bad, ale najpierw nazwa ta doty-
czyła utworzonego w 1881 r., w daw-
nej wykańczalni sukna, uzdrowiska. 
Ojcem-założycielem był doktor Chri-
stian Leo. Uzdrowisko, które było po-
czątkowo małe zaczęło działać w poło-
wie upalnego lata wspomnianego wy-
żej roku. Z biegiem czasu zostało rozbu-
dowane o liczne budynki dla kuracjuszy 
oraz miejsca ich odpoczynku: salę kon-
certową, punkty widokowe, alejki spa-
cerowe. Te same rozwiązania co w Euro-
pie Zachodniej zastosował doktor Leo, 
wzorując się zarazem na koncepcji mia-
sta-ogrodu.
Koncepcja miasta-ogrodu sięgała swoją 
historią do czasów starożytnych. Można 
przywołać tutaj chociażby Platońską re-
publikę, czy w epoce nowożytnej Utopię 
Thomasa More’a. Osadzona jest w nur-
cie późniejszych wyobrażeń Nowej Je-
rozolimy, Sforzindy i Palma Nouva aż do 
Poundbury. Stworzenie miasta ogrodu 
było nie lada wyzwaniem, dokonał tego 
szeregowy urzędnik, nie był to ani archi-
tekt ani urbanista – Ebenezer Howard, 
człowiek, który za pomocą kilku diagra-
mów przedstawił rewolucyjną idee w 
sposób jasny i klarowny.
Miasta-ogrody cieszyły się na przełomie 
XIX i XX wielkim uznaniem europejskich 
lekarzy. Lekarze i uczeni nawoływali po-

Jakby uzdrowisko...
Jerzmanickie kłamstwo ☺
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Zbliża się, a właściwie już jest, sezon 
letni, a skoro lato, to woda – pływa-
nie, kąpiele. Co jest z zalewem? Roze-
szły się niepokojące wieści, jakoby miał 
nie działać w tym sezonie z powodu ja-
kichś trudności.

Robert Pawłowski - Burmistrz Miasta 
Złotoryja: Zalew będzie funkcjonował 
normalnie, jak co roku. Natomiast ze-
psuła się tama na Kaczawie w Jerzmani-
cach-Zdroju. Zrobił się otwór, przez któ-
ry wypływała woda pod tamą, zamiast 
nad nią. Woda nie dopływała do mły-
nówki, która doprowadza wodę do za-
lewu. Na szczęście nasze dzielne RPK 
zasypało dziurę. Co prawda to nie jest 
ich teren, ale prace zostały uzgodnione 
z zarządcą, czyli z Wodami Polskimi. To 
jest rozwiązanie doraźne, aby uratować 
sezon, bo nie wiemy jak długo ta napra-
wa wytrzyma. Za niedługi czas będzie 
przygotowany projekt odbudowy tamy. 
I tu jest kolejny problem. Wody Polskie 
twierdzą, że nie mają pieniędzy na re-
mont, natomiast miasto zadeklarowa-
ło wkład własny. W tej chwili są już pro-
wadzone rozmowy na wyższych szcze-
blach. Mam nadzieję, że doprowadzą 
do tego, że pieniądze się znajdą. Cała 
inwestycja szacowana jest na ponad mi-
lion złotych. To są bardzo drogie prace, 

starego basenu. 

Pomysł fajny, lecz czy kiedykolwiek się 
ziści, jak sądzisz?

Od czasów Fenicjan wszystkie pomysły 
można realizować, tylko wszystko zależy 
od kasy. Jednak należy się zastanowić, 
co do tej pory było priorytetem dla Zło-
toryi. Uważam, że na pewno nie basen. 

Ja natomiast uważam, że priorytetem 
dla miasta była budowa ścieżek rowe-
rowych. Możesz powiedzieć coś więcej 
na ten temat?

To nie był priorytet, ale konieczność. 
To jest to, co się dynamicznie rozwi-
ja we współczesnych miastach, w któ-
rych coraz więcej ludzi wsiada na rowe-
ry. My mamy trudny teren do uprawia-
nia kolarstwa rekreacyjnego. Gdy rodzi-
na chciała na przykład pojechać z dzieć-
mi poza miasto, to był problem. Pojawi-
ła się możliwość skorzystania ze środ-
ków unijnych, gdzie mogliśmy dostać 
85 procent dotacji na budowę dróg ro-
werowych, więc oczywiście skorzystali-
śmy z tego. Pojawiła się koncepcja sie-
ci ciągów pieszo - rowerowych. Obecnie 
realizowany projekt przewiduje budo-
wę 4,2 km zupełnie nowych dróg, prze-
budowę 3,4 km dróg i chodników oraz 
oznakowanie 2,3 km. Już dzisiaj projek-
tujemy kolejne odcinki: przy Legnickiej 
aż do Kopacza, ulicę Leszczyńską, łącz-
nik pomiędzy Zagrodzieńską i Grun-
waldzką i łącznik ze Strefy do Stawu 
Osadowego. Są prowadzone rozmowy z 
wójtem Gminy Wiejskiej, aby wybudo-
wać ścieżkę wokół Stawu Osadowego. 

Ta ze Stawem Osadowym to świetna 
wiadomość! Na jakim etapie są rozmo-
wy?

Jesteśmy mocno zdeterminowani, żeby 
ścieżką rowerową połączyć Leszczynę z 
Grodźcem. Może się uda do końca tej 
kadencji. 

Tyle lat czekaliśmy na ścieżki rowero-
we! Dziękuję Ci za to, Robercie, w imie-
niu społeczeństwa i swoim własnym.

Bardzo proszę.

Pandemia jest w odwrocie, lato się 
zbliża. Czy miasto planuje jakieś impre-
zy plenerowe? 

Teraz mamy food tracki, bliżej lipca też 
odbędzie się impreza kulinarna, następ-
nie zakończenie wakacji. 

A rozpoczęcia wakacji nie będzie?

tak w fazie projektowej, jak i wykonaw-
czej. 

Tama jest jeszcze poniemiecka i do tej 
pory się trzymała.

Na pewno przez ostatnie trzydzieści lat 
nie była remontowana. Do tego nale-
ży dodać kwotę na rekonstrukcję śluzy, 
którą wypływa woda z zalewu. Ona jest 
cała skorodowana. Ale to już inny pro-
jekt, który obejmie też budowę płucz-
ni złota. Chcemy ogłosić przetarg na 
ich budowę jesienią tego roku, tak aby 
wszystkie prace ukończyć przed następ-
nym sezonem letnim. W przyszłości pla-
nujemy, że woda w zalewie będzie przez 
cały rok. 

Kto tak naprawdę jest administrato-
rem zalewu?  Do kogo ma się zwrócić 
użytkownik z uwagami bądź ze skar-
gą?

Zarządcą wszystkich obiektów sporto-
wych w mieście jest Hala Sportowa Tę-
cza, zalewu również. 

Nad zalewem jest problem z przebie-
ralniami, które są zwykle zamknięte. 
Rozumiem, że to ze względów higie-
nicznych, ale podczas plażowania nie 
wiadomo, do kogo się zwrócić z prośbą 
o klucz do kłódek. Na kabinach brak o 
tym informacji. 

Myślę, że jest to do rozwiązania. Miej-
sce zyskało na atrakcyjności między in-
nymi dzięki bezpiecznemu dojściu z 
osiedla Nad Zalewem. Dawniej po desz-
czu zejście z osiedla na dół nad zalew 
było bardzo utrudnione, wręcz niebez-
pieczne. Teraz złotoryjanie chodzą nad 
zalew na spacery przez okrągły rok, nie 
tylko latem, bo jest utwardzona ścieżka. 
Poza tym jest obecnie najemca Pałacy-
ku, działa punkt gastronomiczny. Działa 
też wypożyczalnia kajaków, więc mam 
nadzieję, że dostęp do klucza nie będzie 
problemem. 

Szkoda, że w zeszłym sezonie właści-
wie nie byłam nad zalewem, bo kil-
ka lat temu miałam niemiłą przygodę. 
Mianowicie po pływaniu dostałam wy-
sypki. Nie tylko ja, wiele osób ją miało, 
zgłaszali się nawet do lekarzy. Spraw-
dziłam w internecie, co to może być i 
okazało się, że sprawcami są pasożyty 
c e r k a r i e , które w zasadzie żerują na 
ślimakach. Człowiek nie jest ich żywi-
cielem, ale gdy omyłkowo wnikną w 
skórę, wywołują reakcję alergiczną w 
postaci wysypki właśnie. I to się dzieje, 
gdy woda się mocno nagrzewa.  

Jak jest ciepło, to rozwijają się też wo-
dorosty nielubiane przez kąpiących się, 
lecz są skrupulatnie zbierane przez służ-
by (wodorosty, a nie kąpiący się). Wy-
starczy znaleźć się o szóstej rano na za-
lewie, to można zobaczyć, jak ekipa z 
hali Tęcza wiosłuje po zalewie i wyciąga 
te wodorosty. Co roku wkładamy sporo 
pracy w to, aby akwen dostosować do 
potrzeb użytkowników. 

A co z basenem przy ulicy Legnickiej? 
Mamy go spisać na straty?    

Odbudowa tego basenu w takim kształ-
cie, jaki był kiedyś, to wyrzucone pienią-
dze. Po pierwsze - należałoby wszystko 
rozebrać i wybudować na nowo. Po dru-
gie, tam nie ma miejsca na utworzenie 
miejsc parkingowych, co jest kluczowe 
przy tego typu obiektach. 

Nie zgłaszali się ludzie z pomysłami, 
jak można wykorzystać to miejsce?

Nie, ale pojawia się pomysł, że jeśli bu-
dować w przyszłości basen, to w zupeł-
nie innym miejscu, z większym poten-
cjałem, dogodnie usytuowany. Może 
mógłby to być cały kompleks sportowo 
- rehabilitacyjny. Takie miejsce jest w 
okolicach hydroforni przy Hożej. Kosz-
ty na pewno będą takie same, a może 
i mniejsze niż w przypadku odbudowy 

Nie, to już każdy indywidualnie rozpocz-
nie.

Aha, nieważne jak się zaczyna, ale jak 
się kończy, prawda? ☺

No tak.  To zakończenie wakacji planu-
jemy w zamian za Dni Złotoryi, które 
się nie odbyły z powodu pandemii. Im-
preza umiejscowiona będzie jednak nie 
nad zalewem, a w Rynku. Taka lokaliza-
cja bardziej cywilizuje tego typu wyda-
rzenia. 

A teraz z innej beczki. Chodzi o trans-
port na terenie miasta i nie tylko. Za-
uważyłam, że zniknął dworzec autobu-
sowy. Przed marketem Netto nie ma 
już żadnych przystanków ani tablic roz-
kładów jazdy. Czy w Złotoryi już nie bę-
dzie dworca???

Teren, na którym był ten dworzec, nie 
należał ani do miasta, ani do PKS-u. Ad-
ministrował tym najpierw PKS Legnica, 
potem przejął to PKS Lubin, który z tego 
zrezygnował. Obecnie przewoźnicy za-
trzymują się niedaleko, na przystanku 
przy ul. Stanisława Staszica. 

Zezwolenie na korzystanie z przystan-
ków przewoźnicy uzyskują od zarząd-
cy drogi, przy której jest przystanek. W 
tym przypadku to zarząd dróg woje-
wódzkich. Natomiast od 1 stycznia 2022 
roku my przejmujemy formalnie tę dro-
gę, co wiąże się z ewidencją przewoźni-
ków zatrzymujących się na tym konkret-
nie przystanku. Dopiero wtedy nad tym 
zapanujemy, ponieważ nasze dotych-
czasowe próby ustalenia, kto gdzie się 
zatrzymuje, nie dały rezultatu. Przewoź-
ników jest naprawdę wielu. Zresztą wie-
lu z nich zatrzymuje się przed ZOKiR-em.

No właśnie, od jakiegoś czasu przy-
stanek ten zyskał estetyczną tabliczkę 
przystankową, jednak przewoźnicy na-
klejają swoje rozkłady na szybie, za-
miast umieszczać je w środku, po czym 
są zdzierane i naklejane nowe, przez 
co szyba jest brudna i zapaćkana i nie 
można odczytać rozkładów, które są w 
środku. Czy ktoś nie może umyć tej szy-
by? 

Może kiedyś doczekamy się tablicy przy-
stankowej w formie monitora na bieżą-
co aktualizowanego. Ale masz rację, szy-
ba zostanie wyczyszczona.

A co z przyszłością placu Władysława 
Reymonta po utworzeniu ronda? Jest 
już jakaś wizja tego, jak będzie wyglą-
dał?

Mamy ogłoszony konkurs na koncepcję 
placu, który rozstrzygniemy w tym roku. 
Plac ma spełniać funkcje miejsca prze-
siadkowego, ma dopełniać funkcję ko-
munikacyjną, jaką stworzyło rondo, ma 
być estetyczne i uwzględniać tereny zie-
lone. Dajemy wolną rękę projektantom 
co do przyszłości pomnika Władysława 
Reymonta. Projekty oceni komisja kon-
kursowa, która będzie się składać z kil-
ku osób i one dokonają wyboru najlep-
szej koncepcji.

Na koniec chciałabym jeszcze poruszyć 
sprawę zieleni w mieście, której mamy 
dużo, zwłaszcza trawników. Nasta-
ła moda w Polsce, aby w miastach za-
miast strzyżonych trawników były łąki 
kwietne. To piękna inicjatywa, ale naj-
pierw trzeba takie łąki posiać. 

W Złotoryi mamy posianą łąkę kwietną 
nad Zielonym Oczkiem. Musimy ją jesz-
cze nieco ubogacić. W planach mamy 
kolejne, jak również polany, które chce-
my obsadzić roślinami cebulkowymi. 
We wrześniu poprosimy naszych miesz-
kańców, żeby wskazali miejsca, gdzie np. 
chcieliby mieć poletko z krokusami lub 
innymi kwiatkami.

Niekoszona trawa to większa bioróżno-
rodność, zatrzymuje wilgoć. Generalnie 
jest to tylko trawa, tam nie ma na przy-
kład pokrzyw, ostów, itd. To jest ciągły 
proces, bowiem kwitnienie traw nastę-
puje po sobie: najpierw kwitną niebie-
skie kwiaty, potem żółte, a następnie 
czerwone. 

Takie wielobarwne falujące łąki wi-
działam na łagodnych zboczach gór w 
Czechach i miałam przyjemność po nich 
chodzić, a właściwie brodzić, bo sięga-
ły mi do bioder. Jednak są malkontenci, 
którzy uważają, że to wylęgarnia klesz-
czy i innych żyjątek, które żywią się 
człowiekiem. 

Po pierwsze udowodniono, że trawa, 
jej wysokość czy częstotliwość koszenia 
nie ma wpływu na ilość kleszczy w oko-
licy. Po drugie wyższa trawa zapobiega 
wysuszaniu gleby. A wracając do klesz-
czy, żywią się na przykład nimi ptaki i to 
tworzy właśnie bioróżnorodność. A o 
to nam przecież chodzi, prawda? Sęk w 
tym, żeby zachować pewną równowa-
gę. W tym roku trochę przesadziliśmy i 
trawa nas przerosła.

Dziękuję za rozmowę, panie burmi-
strzu. 

✎ Agnieszka Młyńczak

Co słychać?
Czyli priorytety dla miasta
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Kościół w Henrykówce

Rodzina prababci 
Mili przed domem w 

Henrykówce

Rodzinny wyjazd na mszę rezurekcyjną z 
Kozowa do Złotoryi   lata ‘50

Rodzina prababci Mili na Syberii

Dom w Henrykówce

Pradziadek Karol – czołgista
Prababcia Emilia 

i pradziadek Karol ☛

Lwów, Gródek Jagielloński, Rodatycze, 
Wołczuchy i Henrykówka to miejscowo-
ści znane mi z opowiadań mojej prabab-
ci Emilii.
Emilia Siwak, z domu Polańska urodzi-
ła się w 1927 r. w Henrykówce (obec-
na Ukraina). W powiecie złotoryjskim 
mieszka od 1946 r. Prababcia Emilia 
przybyła w te strony ze Wschodu. Jej 
rodzice Józef i Maria wzięli ślub w roku 
1911 w polskim kościele w Wołczu-

chach, z którego obecnie sto-
ją tylko mury. Prapradziadek 
Józef wraz z innymi sąsiadami 
wypłynął statkiem z Hambur-
ga do Ameryki, do pracy. Pra-
prababcia Marysia została w 
domu, z małym synkiem Karo-
lem. W tym czasie Wołczuchy 
ogarnęła epidemia hiszpan-
ki. Praprababcia pomagała są-
siadom w tych ciężkich chwi-
lach, całe rodziny leżały cho-
re. To spowodowało, że prze-
niosła tego wirusa na swojego 

syna, który nie przeżył epidemii. Dzia-
dek, po powrocie z Ameryki kupił ziemię 
hrabiego Jabłonowskiego na Henryków-
ce. Tam wybudował dom, stajnię i małą 
stodołę. Budowa kosztowała ich wiele 
wysiłku, praprababcia każdego dnia no-
siła obiad dla robotników (odległość ok. 
4 km.)  a po powrocie zajmowała się go-
spodarstwem w Wołczuchach. Dziadko-
wie mieli oprócz Karola jeszcze sześcio-
ro dzieci: Mariana, Kazimierza, Karolinę, 

Zygmunta, moją prababcię Emilię i Julia-
na. Obecnie żyje tylko prababcia Mila.  
 
Jej życie było ciężkie i trudne również 
w czasie II wojny światowej, 10 lutego 
1940 roku o godzinie 5 rano wkroczy-
li funkcjonariusze NKWD do domu i dali 
rozkaz pakowania się i gotowości do wy-
wózki na Sybir. Rozpacz, żal i ból towa-
rzyszyły tym szybkim przygotowaniom. 
Prababci Mili nie mieściło się w głowie, 
że ma jechać w nieznane. Postanowi-
ła uciec. Jej plan się udał. Zapadając się 
w zaspach śnieżnych, zmęczona, reszt-
kami sił dotarła do Wołczuch, do brata 
Mariana i bratowej. Tam pozostała do 
końca wojny. Jako 12-letnia dziewczyna 
musiała ciężko pracować.
 Na Syberię zesłano prapradziadka Jó-
zefa i praprababcię Marysię, ich cór-
kę Karolę, synów Zygmunta i Juliana. 
W bydlęcych wagonach, którymi jecha-
li znajdowała się ich sąsiadka z synem i 
jego malutka córeczka. Jej matka była 

nieobecna w domu, gdy ich zabiera-
li na wywózkę. Zimno, wilgoć i warun-
ki urągające wszelkim normom spowo-
dowały, że to maleńkie dziecko gasło w 
oczach. Przyszedł moment, że stwier-
dzono brak oddechu u dziewczynki, 
chcieli wyrzucić ją z wagonu. Ciocia Ka-
rola usłyszała delikatne kwilenie dziec-
ka, chwyciła tę dziewczynkę i włoży-
ła za pazuchę kożucha, który miała na 
sobie. Własnym ciałem ogrzała ją, dała 
pić i dzięki temu dziecko przeżyło po-
dróż i pobyt na Syberii. Ta dziewczynka, 
a na imię jej Wiesia była wdzięczna cio-
ci, którą nieraz odwiedzała w Złotoryi. 
Karola na Syberii była podporą dla całej 
rodziny. Prapradziadek był coraz słabszy 
z powodu braku pożywienia. Julian był 
10-letnim chłopcem, dla którego tamte 
warunki były bardzo ciężkie. Głód i zim-
no spowodowały, że zaczął tracić wzrok. 
Jego mama dokładała mu część swoich 
racji żywnościowych, żeby uratować go 
przed najgorszym. Przerażały ją słowa 
syna, który powtarzał: „Mamo, ja pra-
wie nic nie widzę”. Karola pracowała 
na barce spławiając drewno, w wolnym 
czasie szyła żonom rosyjskim dozorów 
ubrania. Dzięki jej ciężkiej pracy cała ro-
dzina przeżyła tę straszną katorgę i wró-
ciła szczęśliwie z Syberii. 
Czas wojny to nie tylko Sybir. W bitwie 
pod Lenino w 1943 r. zginął od bomby 
brat mojej prababci, Kazimierz. Dzień 
przed śmiercią spotkał się na polu bi-
twy ze swoim bratem Zygmuntem. Jego 
śmierć na długie lata odcisnęła ból w 
sercu praprababci Marysi. Każdego roku 
w wieczór wigilijny patrzyła w okno, czy 
jej syn Kazimierz przyjdzie na kolację. 
Niestety, nigdy nie przyszedł. 
Po zakończeniu wojny prababcia Mila 

wraz z bratem 
Marianem i jego 
rodziną opuścili 
Wołczuchy i wy-
jechali pociągiem 
do Polski. Zabra-
li ze sobą cały do-
bytek, ale najważ-
niejszy był koń i 
krowa. W drodze 
zatrzymali się w 
Większycach koło 
Koźla. Tam spę-
dzili rok. W Więk-
szycach spotka-
li się z powraca-
jącą z Syberii ro-
dziną. Prababcia 
szła ulicą z kole-
żanką i naprzeciw 
siebie zobaczyła 
pięć osób w ku-
fajkach, grubych 
czapkach i cie-
płych butach. W 
pierwszej chwi-

li nie poznała ich, byli zmę-
czeni i wychudzeni, a ich 
twarze miały ziemisty ko-
lor. Karola, witając siostrę 
powiedziała: „Jaka jesteś 
ładna, jaką masz delikatną 
twarz”. Były łzy, łzy radości, 
że nareszcie skończyło się 
to okrucieństwo, że znowu 
są razem. W Większycach 
prapradziadek przyjął się 
do pracy jako stróż w zakła-
dach meblowych. 
Marian wyruszył na zachód 
Polski w poszukiwaniu 
miejsca do zamieszkania. 
Za nim wyruszyła reszta 
rodziny. Zatrzymali się na 
krótko w Pyskowicach a 
następnie zamieszkali na 
stałe w Kozowie, w domu 
trzyrodzinnym. Otrzymali 
z PUR-u 15 morgów pola, 
a z UNR-y dostali czarne-
go konia Karę oraz inne 
potrzebne rzeczy. Na pola 
wysłany został ciężki trak-
tor tzw. „Cybuch” w celu 
pomocy w doprowadze-
niu pól do użytku. W la-
tach 50 XX wieku zaczęto 
przymusową kolektywi-
zację rolnictwa, powsta-
wały spółdzielnie produk-
cyjne. Wielu rolników nie 
chciało się na to zgodzić, 
a wśród nich mój prapra-
dziadek Józek. Ciągłe na-
mowy i utrudnianie życia 
spowodowały, że jednak 
uległ. W 1949 roku moja 
prababcia wzięła ślub z 
Karolem, który w czasie 
wojny walczył w II armii 
WP, był czołgistą. Podczas 
forsowania Odry i Nysy 
Łużyckiej został ranny i 
przeleżał całą noc w ba-
gnie, co później odbiło się 
na jego zdrowiu. Gdy opu-
ścił szpital, służył jako sanitariusz. Pra-
babcię Milę poznał w Kozowie. Z tego 
związku mieli troje dzieci. Niedługo cie-
szyli się sobą, pradziadek chorował i po 
7 latach wspólnego życia zmarł. Miał 
31 lat, moja babcia Bogusia nie pamię-
ta swojego ojca. Miała wtedy 2 lata. Pół 
roku później w wieku 69 lat zmarł pra-
pradziadek Józef. 
Prababcia Mila ze swoją mamą Marysią 
i trójką dzieci zostały na gospodarstwie. 
Podporą w pracy był Zygmunt - syn pra-
babci Emilii, a brat mojej babci Bogusi, 
który od najmłodszych lat wspierał ro-
dzinę a szczególnie mamę, co czyni do 
dzisiaj. Te czasy były bardzo ciężkie. Pra-
babcia wykonywała prace kobiece i mę-
skie. Orka, bronowanie, sianie, żniwa i 

hodowla zwierząt - to wszystko należa-
ło do jej obowiązków. Prababcia wyre-
montowała stodołę, wywiązywała się z 
obowiązkowych dostaw, starała się za-
pewnić swojej rodzinie podstawowy 
poziom życia. Dużym wsparciem był jej 
brat Marian, który jako jeden z pierw-
szych kupił traktor „ZETOR”. Prababcia 
zapewniła swoim dzieciom wykształ-
cenie, a teraz cieszy się wnukami i pra-
wnukami. Wszyscy chętnie ją odwie-
dzają, dwukrotnie zorganizowali rodzin-
ne spotkanie przy ognisku obok rodzin-
nego domu. Wnuki i prawnuki chętnie 
słuchają wspomnień prababci Mili, tak 
jak i ja.

✎ Filip Ziarno z klasy 8B

"Najbliższa mi jest prawda, że póki nas ktoś pamię-
ta, wciąż żyjemy. Wspomnij mnie..., choćby gdzieś 
w ciszy i potajemnie. Nie pozwól mi odejść". Takie 
motto przyświeca  autorom publikacji wydawanych 
przez Szkołę Podstawową nr 3 w Złotoryi. 
W roku szkolnym 2018/2019  w szkole  zrealizowa-
no projekt edukacyjny, polegający na zredagowaniu 
publikacji „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA (zbiór wspo-
mnień na 100–lecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości)”. Powstała książka opracowana przez 
uczniów i osoby dorosłe. Obecnie trwa zbieranie i 
opracowywanie materiałów do kolejnej publikacji. 
Tym razem będą to  wspomnienia rodzinne z czasów 
II wojny światowej i PRL-u. Przedstawiamy dwa z 
nich, spisane przez uczniów klas ósmych.

Z opowieści
prababci 
Emilii
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Kronika

Polonia Restituta

Ślub mojego dziadka Michała i babci Haliny w 1972 r. w 
Brochocinie

Brochocin na widokówce z lat 
40. XX wieku – pałac, sklep, 
szkoła, kościół. Taką wieś zastali 
moi pradziadkowie, gdy przybyli 
do    miejscowości po 1945 r. 
(ilustracja: Fotopolska-Eu)

Walka o Berlin Za Warszawę Zwycięstwo Wolność

☛ sce i za granicą. W mojej rodzinie cały 
czas pamięta się o dziadku i o jego cier-
pieniach.

Dziadkowie w czasach PRL-u
Pradziadek Michał po zakończeniu II 

wojny światowej osiedlił się na Dolnym 
Śląsku na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 
Otrzymał w Brochocinie poniemieckie 
gospodarstwo i pracował na roli.

W 1949 r. urodził mu się mój dziadek 
Michał.  Poznał moją babcię Halinę, 
urodzoną w Chojnie w 1955 r. W 1972 r. 
moi dziadkowie wzięli ślub i osiedlili się 
w Brochocinie. Były to trudne czasy. Do-
stali stary dom wraz z gospodarstwem 
przejętym po ojcu z długami. Budynek 
mieszkalny wymagał natychmiastowe-
go remontu. Wynajęto więc do prac 
ekipę budowlaną z Legnicy. Dziadek ku-
pił eternit na dach. Nikt wtedy nie wie-

dział, że ten materiał jest rakotwór-
czy, a był tani. Budowlańcy przyjeż-
dżali rano i odjeżdżali dopiero wie-
czorem. Babcia musiała ich karmić, 
przyrządzała im mięso, przywozili 
ze sobą bańki na mleko. Gospodar-

stwo dziadka 
miało 13 ha i 
brakowało w 
nim sprzętu 
do prac polo-
wych. W cza-
sach komu-
ny nie było 
w tym nic 
d z i w n e g o . 
Były wtedy 
ogromne bra-
ki w zaopa-
trzeniu i wie-
le produktów 

było na kartki. Poza tym prawie nie 
istniała własność prywatna, więk-
szość ziemi, zakładów pracy, skle-
pów, samochodów była państwo-
wa. Poziom życia na wsi był za-
zwyczaj niższy od tego w miastach. 
Najczęściej pracę w gospodarstwie 
trzeba było wykonywać ręcznie. 
Nie było też doprowadzonej wody, 
oprócz ujęcia w stajni, do którego 
woda dopływała ze studni. Moja 
babcia opowiada ze śmiechem: 
„Woda w stajni tak wolno kapa-
ła, że trzeba było iść do domu, coś 
zrobić w tym czasie i potem dopie-
ro wrócić po wodę. Co to były za 
koszmarne czasy. Ale przynajmniej 
krowy i świnie miały, co do picia”. 
Na wyposażeniu gospodarstwa był 
koń z zaprzęgiem w spadku po ojcu 
mojego dziadka. Na tamte czasy 

15.05.2021 r. na strzelnicy przy ul. Legnickiej 44 oraz na strzel-
nicy „Złote Wzgórza” pod Złotoryją Klub Strzelecki AGAT zorga-
nizował zawody strzeleckie „II Runda Prezesa Klubu”. 
22 - 24.05.2021 r.  ZTT po raz kolejny zorganizowało Ogólno-
polski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów o puchar Burmistrza Zło-
toryi w tenisie.
30.05.2021 r. nad „Zielonym Oczkiem” w Złotoryi odbyła się 
impreza związana z Dniem Dziecka.
30.05.2021 r. w Gierałtowcu odbyła się 9. edycja Ogólnopol-
skiego Wyścigu Kolarskiego „O Puchar Wójta Gminy Złotoryja”.
1.06.2021 r. Dzień Dziecka na Zamku Grodziec oraz w Przed-
szkolu Miejskim przy ul. Letniej w ZŁotoryi. 
1.06.2021 r. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji zorganizo-
wał obchody Dnia Dziecka w Rynku.
1.06.2021 r. w Hali Sportowej „Tęcza” w Złotoryi Sportowa 
Akademia Taekwon-do w Złotoryi zorganizowała klubowy tur-
niej taekwon-do z okazji Dnia Dziecka.
8 - 10.06.2021 r.  w klasztorze franciszkanów w Złotoryi odbyła 
się charytatywna zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego mająca na celu wsparcie misji.
9.06.2021 r. 15 członków Złotoryjsko-Jerzmanickiego Centrum 
Ju Jitsu Raion ryu  w wieku 5-13 lat przystąpiło do egzaminów 
i zdało je na stopnie w jujitsu (10, 9, i 8 kyu).
10 - 24.06.2021 r.  Fundacja „Animus” zorganizowała dla doro-
słych i dzieci konkurs plastyczny pt. „Moc pomagania!”.
12.06.2021 r. na boisku w Wilkowie odbyła się impreza „Kier-
masz ciast i pierogów” oraz kino plenerowe.
12.06.2021 r. w dojo Raion ryu odbyły się ogólnopolskie eg-
zaminy mistrzowskie, organizowane przez Polską Akademię Ju 
Jitsu.
12.06.2021 r. Zawodnik ZTT Mateusz Błaszczyk został zwycięz-
cą Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego Kadetów w Teni-
sie Ziemnym w Przytoku.
12.06.2021 r. Klub Strzelecki AGAT zorganizował zawody strze-
leckie ze strzelania dynamicznego
12 - 13.06.2021 r. na Rynku w Złotoryi zaparkowały food trucki 
12 - 13.06.2021 r. na złotoryjskich kortach odbyły się Mistrzo-
stwa Dolnego Śląska Skrzatów U12.
13.06.2021 r. w Wilkowie odbył się „Bajkowy dzień rodziny”.
14.06.2021 r. w Dobkowie LGD Partnerstwo Kaczawskie zor-
ganizowała bezpłatne szkolenie aktywizujące dla liderów pn. 
„Obudź się do działania”.
15.06.2021 r. w Zagrodnie  uroczyste otwarcie sali sportowej
15.06.2021 r. na Dolnośląskiej Gali Sportu Młodzieżowego we 
Wrocławiu Klub Strzelecki AGAT Złotoryja został nagrodzony 
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
17.06.2021 r. rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Pan-
demia i ja” zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Diabe-
tyków Oddział Rejonowy w Złotoryi.
19.06.2021 r. Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking zorgani-
zowało kolejną edycję imprezy „Przejście Szlakiem Wygasłych 
Wulkanów”. 
19.06.2021 r. w hali "Tęcza" odbył się turniej tenisa stołowego 
z programu „Aktywni 50+” o puchar Burmistrza Złotoryi.
19.06.2021 r. w Łukaszowie odbył się „5. Gminny Charytatyw-
ny Bieg Między Wiatrakami”.
19.06.2021 r. KS AGAT zorganizował zawody strzeleckie „III 
Runda Prezesa Klubu” oraz „Otwarte Mistrzostwa Lekarzy” w 
strzelectwie sportowym.
23.06.2021 r. w Złotoryi zakończyło się głosowanie nad budże-
tem obywatelskim. 
27.06.2021 r. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji zorgani-
zował I Festiwal Produktów Lokalnych pod nazwą „Złota Spi-
żarnia”

✎ Opracował Jarosław Jańta

było to największe i najlepsze go-
spodarstwo spośród indywidual-
nych rolników we wsi. 

Sytuacja na polskiej wsi zaczęła się 
nieco poprawiać w latach 70. XX 
wieku. Mojego dziadka stać było 
na kupno nowego traktora „Ursus”, 
wyposażonego w pompę podno-
śnikową i rozrusznik, do tego pług, 
kultywator, kosiarkę grzebienio-
wą do trawy ,,Osa’’, przyczepę, 
rozrzutnik, opryskiwacz do zbo-
ża. Dzięki zakupionym maszynom 
szybciej i lżej się pracowało. Mój 
dziadek był w latach 1986 do 1989 
najmłodszym sołtysem. Pierw-
si mieli we wsi kolorowy telewi-
zor i jedyny prywatny telefon (dru-
gi był na poczcie). Moja babcia czę-
sto się denerwowała, że przy takiej 
ilości obowiązków nie było z tego 

ani grosza. Trzeba było rano pod-
jeżdżać traktorem i zbierać spod 
domu mleko wywożone do Zagrod-
na. 

Poza pracą w gospodarstwie dzia-
dek znajdował czas na działalność 
społeczną. Był aktywnym uczest-
nikiem Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Brochocinie. Uczestniczył w 
bardzo wielu akcjach ratowniczych 
oraz działaniach kulturalnych pro-
wadzonych przez OSP. Za zaangażo-
wanie i poświęcenie został odzna-
czony srebrnym medalem „Za za-
sługi dla pożarnictwa”, złotym me-
dalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
oraz srebrnym medalem „Za zasłu-
gi dla obronności kraju”.

✎ Jakub Borejko, klasa 8C 

Mój pradziadek Michał Borejko urodził 
się w 1910 r. Przeżył I wojnę światową 
oraz walczył podczas II wojny świato-
wej. W 1939 r. trafił do radzieckiej nie-
woli.  Jego żona została zesłana z trój-
ką dzieci na Sybir. Po latach cierpienia w 
1943 r. pradziadkowi udało się wydostać 
z niewoli i zaciągnąć do formowanej w 
Sielcach nad Oką 1 Polskiej Dywizji Pie-
choty im. Tadeusza Kościuszki. Przebył 
z tą dywizją szlak bojowy od bitwy pod 
Lenino aż po szturm Berlina. Brał udział 
w przeprawie przez Bug oraz w wyzwa-
laniu wschodniej części przedwojennej 
Rzeczypospolitej. Potem walczył o wy-
zwolenie warszawskiej Pragi. Następ-

nie uczestniczył w przeła-
manie Wału Pomorskiego, 
forsowaniu Odry i Nysy 
Łużyckiej oraz w walkach 
o Berlin. Po zakończeniu 
wojny wraz z innymi ko-
ściuszkowcami powró-
cił do kraju. Za udział 
w wojnie został odzna-
czony orderami: „Polo-
nia Restituta 1944”, "Za 
Warszawę 1939-1945", 
„Za udział w walkach o 
Berlin”, „Zwycięstwo i 
Wolność 1945”. Ponad-
to jego Dywizja im. Ta-
deusza Kościuszki zosta-
ła odznaczona najwyż-
szym polskim odzna-
czeniem wojskowym 
- Złotym Krzyżem Orde-
ru Virtuti Militari.  Pra-
dziadek Michał zmarł w 
1986. Do dziś przecho-
wujemy ich medale. 

Ja urodziłem się 14 
grudnia 2006 roku w szpi-
tali w Złotoryi. Mój drugi 
pradziadek Tadeusz Trąb-
ka zmarł dwa dni później 

- 16 grudnia 2006 r. (w wieku 91 lat) 
w tym samym szpitalu na oddziale we-
wnętrznym z powodu zapalenia płuc. 

Pradziadek Tadeusz przebywał podczas 
II wojny światowej w niemieckim obo-
zie koncentracyjnym. Po wyzwoleniu 
obozu wykorzystano jego okropne do-
świadczenia i dołączył do Głównej Ko-
misji Badania Zbrodni Niemieckich w 
Polsce. Zajmował się dokumentowa-
niem przestępstw nazistowskich, zabez-
pieczaniem zachowanych dokumentów, 
przeprowadzaniem wywiadach z osoba-
mi represjonowanymi oraz wyłapywa-
niem zbrodniarzy hitlerowskich w Pol-

Historia
rodziny 
Borejko
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do swojego syna Hugona, podopiecz-
nego zakładu wychowawczego (szkoła 
oraz internat), funkcjonującego w tym 
budynku. Domyślamy się, że i ojciec 
mógł być jego absolwentem. W 1903 
r. szkoła stała się progimnazjum. W 
1927 r., z okazji 50-lecia, ukazało się 
kilka widokówek z wizerunkami szko-
ły, jej fundatorów i dyrektorów. Nie-
śmiało podpowiadamy naszemu ogól-
niakowi, który w tym roku świętuje 
70-lecie, aby również zaplanował wy-
danie  okolicznościowych pocztówek, 
które trafią nie tylko do wielu pokoleń 
jego absolwentów.

✎ Roman Gorzkowski
Piotr Klimaszewski

belskiej jako ścieżka pieszo-rowerowa, 
rozpoczęto budowę hali modułowej na 
terenie strefy ekonomicznej, powstała 
część deptaka przy pl. Reymonta, nowe 
chodniki i kanalizacja przy kilku ulicach. 
Wzdłuż kilku ulic pojawiło się oświetle-
nie ledowe. Spółka RPK Partner oraz 
wspólnoty mieszkaniowe m.in. ociepla-
ły budynki oraz przeprowadzały inne re-
monty. Dzięki wcześniejszemu przeka-
zaniu terenów Towarzystwu Budownic-
twa Społecznego w Kamiennnej Górze 
trwała w 2020 r. budowa kamienicy przy 
ul. Klasztornej, a firma Urbex z Lublina, 
która kupiła działkę przy ul. Jerzmanic-
kiej, rozpoczęła wznoszenie pierwszego 
budynku osiedla Złota 9. Nie mniej waż-
ną częścią broszury jest wykaz inwesty-
cji, planowanych w 2021 r. (wiele z nich 
już zostało rozpoczętych).
Warto zapoznać się z całym raportem 
o stanie Gminy Miejskiej w 2020 r., do-
stępnym na stronie internetowej mia-
sta. Informacja o inwestycjach jest jego 
załącznikiem. Oba opracowania są waż-
ne nie tylko dla kronikarzy i historyków 
– wiedza o tym, jak zmienia się miasto 
i jak wiele zostało jeszcze do zrobienia 
winna po prostu cechować każdego zło-
toryjanina.

✎ Roman Gorzkowski

W 1803 r. wrocławskie czasopismo Bre-
slauischer Erzähler zamieściło taką wła-
śnie idylliczną rycinę autorstwa T. Endle-
ra. Dwóch mężczyzn na pierwszym pla-
nie zrobiło sobie być może krótki odpo-
czynek podczas wycieczki, obserwując 
szeroko płynące wody malowniczej rze-
ki. Pozwalał ją przekroczyć solidny, ka-
mienny most, po drugiej stronie które-

Gmach przy ul. Kolejowej 
zawsze kojarzyć się będzie 
z oświatą i wychowaniem. 
Pierwszy jubileusz, związa-
ny z tym miejscem, złotoryja-
nie świętowali w 1902 r., gdy 
obchodzono 25-lecie odda-
nia do użytku szkolnego przy-
bytku, ufundowanego przez 
Christiana Schwabe i Johan-
nę Priesemuth. Jak widzimy 
na widokówce z 1901 r., wy-
danej przez oficynę Louisa 
Wildego, pojawił się okolicz-
nościowy, wytłoczony napis: 
1902. Zum 25 jährigen Jubi-
läum. Taką właśnie widoków-
kę wysłał m.in. Albert Hein 

Właśnie dociera do złotoryjan broszu-
ra, przygotowana przez miejskie wła-
dze. Na jej okładce nieprzypadkowo 
znalazła się fotografia nowego ronda na 
pl. W. Reymonta. To najkosztowniejsza 
z inwestycji (całkowity koszt prawie 3 i 
pół miliona złotych, w tym dotacja ok. 1 
mln 700 tys.  Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei) spośród wszystkich przedsię-
wzięć, zrealizowanych na terenie miasta 
w 2020 r. Ogólnie pochłonęły ponad 12 

mln 300 tys. zł. Poza tym przebudowane 
zostało skrzyżowanie ul. Wojska Polskie-
go i Lubelskiej oraz ul. Krótka, powsta-
ła nowa nawierzchnia ul. Podmiejskiej, 
utwardzono ul. Granitową, wyremon-
towano odcinek ul. Cmentarnej, pro-
wadzący do Kopalni "Aurelia" i zabyt-
kowe schody przy pl. Lotników Polskich, 
zakończono modernizację oczyszczal-
ni ścieków, powstała ścieżka rowerowa 
w kierunku zalewu i dalsza część ul. Lu-

Bardzo dziękujemy wszystkim złotoryjanom, 
którzy podczas głosowania w decydującej fazie 
Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego poparli 
zgłoszony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej projekt odbudowania skradzione-
go obelisku, który w symboliczny sposób przed-
stawiał los człowieka. Nasza inicjatywa zdoby-
ła 91 głosów i zajęła czwarte miejsce spośród 
12 projektów.
Już teraz serdecznie zapraszamy na uroczyste 
odsłonięcie kamiennej kolumny, które planuje-
my w listopadzie 2021 roku.

Towarzystwo Miłośników  
Ziemi Złotoryjskiej

niu Andrzeja Piekuta, który obserwował to wy-
darzenie z wysokości wieży kościoła Mariackie-
go. Ze swym kolegą, Zbigniewem Kozoświstem, 
który był ministrantem, bił w dzwon podczas 
przemarszu konduktu. Kilka miesięcy wcześniej 
ten właśnie dzwon sprowadził ks. Onufry Stan-
kiewicz z Wojcieszowa.

✎ Roman Gorzkowski
◙  Andrzej Piekut

W poprzednim 
Echu (s. 22-23) py-
taliśmy o wydarze-
nie, którego do-
tyczyło kilka za-
mieszczonych fo-
tografii, przedsta-
wiających kondukt 
pogrzebowy. Dzię-
ki Andrzejowi Pie-
kutowi wiemy, że 
chodzi o uroczy-
stości związane ze 
śmiercią ks. Onu-
frego Stankiewi-
cza, proboszcza 
parafii św. Jadwi-
gi w latach 1957-
1969. Nasz czy-
telnik rozpoznał 
także osobę przy 
trumnie na najniższym zdję-
ciu. To Piotr Budnik, kościel-
ny (zm. 1978). Andrzej Pie-
kut jest także autorem zdjęcia, 
które przedstawia nagrobek 
duchownego na cmentarzu w 
Żywcu – w tej miejscowości 
się urodził i został pochowany.
Nie dziwimy się zainteresowa-

go widać kilka 
budynków, za-
pewne miesz-
kalnych i go-
spodarczych. 
Nad nimi 
wznosi się 
góra, częścio-
wo porośnię-
ta lasem; jest 
tutaj też miej-
sce na pastwi-
sko. Na szczy-
cie znajdu-
je się wysoka 
wieża, a przy 
niej mniej-
szy budynek. 
Po lewej stro-
nie, w oddali, 
dostrzec mo-

żemy jeszcze jedną wieżę, bardziej wysmukłą i 
zwieńczoną hełmami. Tym razem nagrody książ-
kowe czekają na tych czytelników, którzy ziden-
tyfikują jak najwięcej przedstawionych na rycinie 
obiektów, zaznaczając, które z nich nadal istnie-
ją. Jak nazywa się wzniesienie z tajemniczą wieżą?

✎ Roman Gorzkowski 

Szkolne jubileusze

Zagadka 
wyjaśniona!

Kącik starej widokówkiHistoria jednej fotografii

Warto przeczytać

Most, zagadkowe wieże 
i stare budynki

Dziękujemy!
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Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok
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