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Milczenie jest trudną sztuką. Niektórzy nadają 
mu większy sens niż mówieniu. A ja sama nie 
wiem, jak jest naprawdę. Wszystko zależy od 
tematu milczenia. Czasem milczenie jest bardziej 
wymowne i daje większą pożywkę tym, którzy 
zwykle komentują nasze słowa. „Ona milczy” – 
mówią. „Pewnie ma coś do ukrycia” – dodają. I 
wtedy rusza karuzela pomysłów na interpretację 
tego milczenia. Milczenie bywa też nieznośnie 
głośne. Na przykład wtedy, gdy ludzie siedzą 
koło siebie i zabraknie wątku rozmowy. Wtedy 
ta cisza bije po uszach i robi się nieswojo. Mam 
taką teorię, że ludzie naprawdę sobie bliscy mogą 
siedzieć obok siebie w milczeniu nawet godzinę 
i nie jest to dla nich trudne. To taki test na 
zażyłość. Spróbujcie sami.
Milczenie czasem bywa odbierane na równi 
z niewiedzą. „Milczy, bo nie ma nic do 
powiedzenia” – myśli wielu. Dlatego, żeby 
uniknąć takiej opinii, ludzie mówią. Nawet jeśli 
nie mają wiele do powiedzenia. Słowa płyną 
z nas potokiem, a przecież potoki mają różne 
źródła. Najbardziej niebezpieczne jest źródło 
głupoty i pokrewnego jej chamstwa. Wtedy pękają 
wszystkie tamy. I od czasu do czasu zalewa nas 
fala bełkotu, który potrafi skazić otoczenie i ranić 
ludzi. W imię fałszywie pojętej wolności słowa. 
Przymus komentowania, łatwość oceniania, 
potrzeba krytykowania a nawet obrażania – 
to jedne z grzechów głównych dzisiejszego 
użytkownika mediów i uczestnika życia 
publicznego. Często przekraczamy w tym granice 
nie tylko dobrego smaku, ale też zwykłej, ludzkiej 
przyzwoitości. 
Z naszych ust czy z klawiatur komputerów 
„płyną słowa, które uderzają z wielka mocą”. 
Słowa mogą być pożyteczne i sycące jak chleb, ale 
też twarde i niebezpieczne jak kamień. 
W hałasie, w natłoku słów łatwo zgubić to, co 
istotne, dobre, mądre i piękne.
Dlatego wyznaję zasadę, że jeśli nie masz nic 
dobrego do powiedzenia o kimś lub o czymś, to 
lepiej milcz. To przykład, kiedy milczenie jest 
cnotą. Jeden z nielicznych dowodów na wyższość 
milczenia nad mówieniem.
Dając nam przywilej mówieni i myślenia, natura 
umożliwiła nam bycie ponad innymi jej tworami. 
Możemy zdobywać świat i wszechświat, możemy 
udoskonalać siebie i innych, ale te dwie wartości 
zawsze muszą iść ze sobą w parze. Czego każde-
mu, łącznie ze sobą, życzę 

✎ Iwona Pawłowska

Zawsze zastanawiałam się, jak powstają świece, szczególnie te o nie-
powtarzalnym wzorze i zdobieniach. Umówiłam się z panią Anną Tom-
czyk z Lubiechowej, która tworzy takie właśnie ręcznie odlewane i de-
korowane świece. I nie tylko świece. Jej warsztat i jednocześnie sklep 
znajduje się w Świerzawie. Warto tam zajrzeć, bo każdy z oferowanych 
produktów powstaje z potrzeby artystycznej duszy i serca. Nie ma tam 
dwóch jednakowych wyrobów. Każdy znajdzie coś dla siebie: świece, 
lampiony, magnesy, obrazy. We wnętrzu czujemy się jak na kaczaw-
skiej łące lub na leśnej polanie. Sprawiają to wszechobecne motywy 
roślinne. 
Jak to się stało, że w Świerzawie powstał sklep „z duszą”? 
- Pochodzę z Sędziszowej. Wychowywali mnie dziadkowie. W Świerza-
wie chodziłam do szkoły, gdzie dostrzeżono moje zdolności plastycz-
ne i namówiono na dalsze kształcenie się w kierunku artystycznym. 
Skończyłam we Wrocławiu szkołę średnią, kierunek renowacja zabyt-
ków architektury, jestem z zawodu sztukatorem. Po 20 latach wróci-
łam w rodzinne strony, zamieszkałam w Lubiechowej i zajęłam się tym, 
co zawsze chciałam robić. Przez te 20 lat wykonywałam różne prace, 
nie artystyczne. Jedynie w domu malowałam i rzeźbiłam.  Moim za-
miarem było zrzeszenie miejscowych artystów pod jednym szyldem, jak 
kiedyś Cepelia. Dążę do stworzenia rozpoznawalnej w Polsce i na świe-
cie marki Rękodzieło Kaczawskie, aby wszyscy wiedzieli, że są tu ludzie 
uzdolnieni, promujący swój region - Góry i Pogórze Kaczawskie, Krainę 
Wygasłych Wulkanów. Jesteśmy dumni z tego, że tu tworzymy. Nasze 
prace są reklamą tego terenu. Zaprojektowałam tematyczne magnesy. 
Należę również do Stowarzyszenia „Turystyczna Lubiechowa”.  
Z jakimi grupami wiekowymi Pani pracuje? 
- Powstała Kaczawska Sieć Współpracy*, która zrzesza rękodzielników, 
różnych artystów, którzy proponują turystom ciekawe, kreatywne 
warsztaty i zajęcia skierowane głównie do dzieci, ale dorośli też biorą 
w nich udział. Zgłosiłam się do nich sama z moją ofertą i zostałam 
przyjęta. W zeszłym roku prowadziłam warsztaty z dziećmi w Domu 
Kultury w Świerzawie, bardzo wspiera nas pani kierownik Magdalena 

Figa. Z dziećmi pracuje mi się świetnie, 
są niesamowitymi słuchaczami, bardzo 
kreatywnymi w tworzeniu sztuki. 
Robiliśmy różne rzeczy, nie tylko świece. 
Nie ograniczam się do prac z parafiną. 
Maluję obrazki z wykorzystaniem 
naturalnych soków z roślin. Tworzę 
rzeźby z gipsu i betonu, przerabiam 

stare serwetki na obrazki na 
deseczkach, maluję łąkowe 
kwiatki na kubkach. Parafina jest 
dla mnie nowością.
Widzę na Pani półkach rzeczy 
innych artystów. 
- Promuję chętnie znanych i 
mniej znanych rękodzielników, 
tworzących różne rzeczy. Jedną 
półkę zostawiłam na ceramikę 
Eli Telatyńskiej. Znam wielu lu-
dzi tworzących w zaciszu swoje-
go domu. Jest to np. starsza pani 
robiąca piękne koronki na szy-
dełku i chłopak, który po pracy 
w fabryce rzeźbi, dla odpoczynku, 
różne rzeźby w drewnie. Jest ko-
wal prowadzący odziedziczoną 
po ojcu kuźnię, który w wolnych 
chwilach wykuwa dzieła sztuki. 
Najważniejsza jest promocja! 
Wróćmy do wosku i do świec… 
- Bardzo interesuje mnie enkau-
styka, czyli malowanie woska-
mi. Maluję gorącym woskiem na 
drewnie lub na specjalnym pa-
pierze. Jednak moje świece nie 
są z wosku, jak to się potocznie 
uważa. Są z czystej parafiny hy-
dro rafinowanej, bezzapacho-
wej, z dodatkiem stearyny, aby 
dobrze się paliły. Do każdej świe-
cy dołączam instrukcję palenia. 
Kwiaty, zioła i tzw. chwasty zbie-
ram na łąkach kaczawskich i we 
własnym ogrodzie. Sama je su-
szę, co nie jest wcale łatwe. Inne 
ozdoby kupuję w specjalistycz-
nych hurtowniach. Świece odle-
wam samodzielnie, trwa to dwa 
dni. Jest parę technik ich zdobie-
nia: nawierzchniowa z przykleja-
nymi kwiatami, układanie roślin 
w formie przed wlaniem para-
finy, millefiori. Tworzę też świe-
ce lepione, malowane woskiem: 
jabłka, gruszki. Można dodawać 
olejki zapachowe, pokryć świece 
lakierem lub zostawić matowe. 
Oprócz świec robię też lampio-
ny, zawsze pojedyncze sztuki mo-
jego projektu. Najbardziej podo-
bają się świece kwiatowe. Każda 
moja świeca jest inna. Nie da się 
zrobić dwóch identycznych. Two-

rząc je nauczyłam się, idąc przez łąkę, 
pole czy las, patrzenia pod nogi. 
Czy da się żyć prowadząc taką działal-
ność? 

- Moim odbiorcą jest klient, który chce 
mieć coś niepowtarzalnego, oryginal-

ny prezent, np. na ślub, urodziny. Moż-
na zamówić świecę z dedykacją. Taki 
klient nie szuka prezentu w markecie, 
gdzie jest wprawdzie atrakcyjna cena, 
ale oferowane wyroby są jednakowe. W 
okresie pandemii sprzedawałam głów-
nie przez Internet. Teraz jest lepiej, ale 
materiały poszły w górę, a cena parafi-
ny jest uzależniona od ceny ropy. Łatwo 
nie jest… Cieszę się jednak, że powoli, 
przesyceni wszechobecną chińszczyzną, 
zaczynamy doceniać naszych pol-
skich artystów, szczególnie tych lokal-
nych. Moja świeczka z agatami z cię-
tej parafiny i wosku sojowego została 
Geogadżetem Geoparku Kraina Wyga-
słych Wulkanów. Planuję wybudowanie 
w przyszłości na swoim terenie budynku 
na warsztaty, nie tylko zabawowe, ale 

i wiedzowe. Jest takie zapotrzebowanie, 
bo są ludzie, którzy chcieliby nauczyć 
się, nie tylko zdobienia, ale i wytwarza-
nia świec. Sama też korzystałam z wie-
dzy innych osób, rozpoczynając przygo-
dę z parafiną. Nie ma niestety, tak jak 
np. w Japonii, szkół i materiałów edu-
kacyjnych dotyczących robienia świec. 
Pracuje się metodą prób i błędów. 
I mnie udało się, taką metodą, udeko-
rować własną świecę. Nie sądziłam, że 
dam radę. Dzięki wskazówkom pani 
Anny powstał całkiem udany wyrób. Po-
dziwiam ją, że potrafi, nawet takiemu 
laikowi jak ja, wyjaśnić cały skompliko-
wany proces powstawania świec.

*Jest to nieformalna grupa niezależnych 
artystów, edukatorów, geologów oraz 
pasjonatów regionu mieszkających w 
Górach i na Pogórzu Kaczawskim.

✎ Wioleta Michalczyk

M jak milczenie

Świece z duszą

Świeca wykonana przez autorkę
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żim znoszą lepiej, inni gorzej, więc to 
ma wpływ na wyniki. Hubert na szczę-
ście wygrywa, a to mu dodaje siły.

Kiedy się Pani widziała z synem ostat-
nio?

A nawet niedawno. Był w domu przed 
Wimbledonem. Miał trudny okres i 
chciał w domu naładować baterie. 
Stąd wyruszył na turniej. Nie mogliśmy 
mu towarzyszyć, bo zgodnie z regula-
minem covidowym może mieć ze sobą 
tylko dwie osoby i są to ludzie z ekipy. 
Marzę o tym, by wszystko wróciło do 
normalności.

Nika chce być taka jak Hubert?

Bardzo bym chciała, by Nika była sobą. 
Nie chcemy porównań. Dlatego zachę-
całam ją do innych dyscyplin sporto-
wych. Kiedy jeździliśmy z Hubertem na 
turnieje, zabieraliśmy ją ze sobą. Miała 
wtedy i rowerek, i rakietę. No i wybra-
ła tenis. A ja chciałam, żeby moje dzieci 

były po prostu sprawne fizycznie. Dla-
tego każde zapisywałam na gimnasty-
kę. ☺
Zamiast gimnastyczki ma Pani znowu 
dziecko na korcie. ☺
Tak, ale to jest dla niej trudne, bo lu-
dzie oczekują od Niki, że będzie tak 
dobra jak brat. A tak naprawdę to nie 
samo zwycięstwo jest najważniejsze, 
tylko droga do niego. I to ta droga musi 
się podobać. A wygrana jest tylko i aż 
piękną i nieprawdopodobną nagrodą. 
Bardzo bym chciała, by moje dziecko 
mogło tego doświadczyć.

Jest duża presja?

Jest, ale nie z naszej strony. My nawet 
wobec Huberta nie mieliśmy takich 
oczekiwań. I powiem szczerze, że jak 
patrzę na początki jego tenisa i miej-
sce, z którego zaczynał, to myślę, że to 

nie miało prawa się udać. Jeżdżąc na turnie-
je z Hubim widziałam, jak to wygląda w przy-
padku innych zawodników z różnych krajów. I 
jak nam jeszcze wiele brakuje. Gdzie indziej, 
jak już jest obiecujący junior, to interesują się 
nim trenerzy, a oni mają dobre kontakty. Nasi 
jeszcze nie mają. Uczą się. To widać było, gdy 
szlaki przecierali Agnieszka Radwańska, Łu-
kasz Kubot…

U nas bardzo trudno wybić się juniorowi. Do-
brze, gdy załapie się na sparingpartnera zna-
nego tenisisty. Tak między innymi Łukasz po-
mógł Hubertowi, gdy zaprosił go na Indian 
Wells. Wtedy zagrał z kilkoma znanymi za-
wodnikami i pomyślał sobie, że też może coś 
osiągnąć.

Dlatego trzymam kciuki za wszystkie te dzie-
ciaki, które biegają tu po korcie. Żeby się któ-
remuś udało. Mam nadzieję, że będzie coraz 
więcej wiedzy, jak trenować tych juniorów. 
A to dzięki Idze Świątek czy Magdzie Linette, 
które przecierają ścieżki kariery.

Czy doświadczenie jakie Państwo, 
jako rodzice mistrza, zdobyliście, 
pomaga Wam pokierować karierą 
Niki?

Nie. Każde dziecko jest inne. Nawet 
trener, który osiąga sukces z jednym 
zawodnikiem, z innym może so-
bie już nie poradzić. 😊 Wiedzę trze-
ba dopasować do zawodnika. Dlate-
go podobało mi się, że Craig [Craig 
Boynton, trener Huberta – dop. I.P.] 
zanim mu coś powiedział, najpierw 
wysłuchał, co Hubert ma do powie-
dzenia.

Tenis nie jest tanim sportem. Ile 
kosztuje trenowanie mistrza?

Trudno podać konkretną kwotę, bo to jest uza-
leżnione od wielu czynników, czy jeździ się na 
zawody z trenerem, czy organizatorzy finansu-
ją hotele, wyżywienie. Nas to kosztowało oko-
ło 20 tysięcy miesięcznie. Ale jeśli ma się wia-
rę w dziecko, to nie ma to znaczenia. Można 
wtedy wiele dać od siebie dziecku. Na przy-
kład wstawać o piątej rano w weekend przez 
kilka lat, by jeździć z Wrocławia do Tanwal-
du z trenerką Huberta, która pobierała nauki 
u Petra, czeskiego trenera, a potem we Wro-
cławiu te nauki przekazywała Hubertowi. My-
ślę sobie, że trzeba być nienormalnym, by to 
robić. Kompletnie! 😊 Ale kiedy pojechaliśmy z
Hubertem na Indian Wells i Hubert zagrał na 
centralnym korcie z Federerem, to pomyśla-
łam sobie, że przebył długą drogę spod tego 
balonu [kryte korty – dop. IP] we Wrocławiu.

✎ Z Zofią Maliszewską 
rozmawiała Iwona Pawłowska

W chwili, kiedy Hubert Hurkacz piął 
się coraz wyżej w rankingu świato-
wych tenisistów, walcząc na kor-
tach Wimbledonu, jego siostra Nika i 
mama – Zofia Maliszewska, gościły w 
Złotoryi. Nika grała w turnieju kade-
tów „O puchar burmistrza Złotoryi”, w 
którym ostatecznie zajęła 2. miejsce. 
A mama  kibicowała raz synowi przed 
telewizorem, raz córce. W przerwie 
jednego i drugiego meczu udało mi 
się chwilę porozmawiać o tenisie, ma-
cierzyństwie i emocjach sportowych.

Przed chwilą skończył się mecz Huber-
ta. Co Pani czuła kibicując mu przed 
telewizorem? Były emocje?

Jeśli ma pani dzieci, to musi się pani 
domyślać. Proszę sobie przypomnieć, 
co pani przeżywała przed maturą swo-
ich dzieci. Ja coś takiego mam prawie 
codziennie.

Nie można się do tego przyzwyczaić?

Nie. I wie pani, co jest gorsze, że jeśli 
dziecku noga się powinie przy matu-
rze, to przeżywa się ten smutek w gro-
nie rodziny, ale jak Hubertowi coś nie 
pójdzie, to całkiem postronni ludzie 
pytają: „Co się dzieje?”. No co się dzie-
je? Przeciwnik był lepszy. To jest sport.

Wracając do pani pytania, to bardzo się 
emocjonuję, a jak może być inaczej? 😊 

Bywa Pani krytyczna wobec syna pod-
czas turnieju? Denerwuje się, gdy po-
pełnia błędy?

Dlaczego miałabym go krytykować? 
Gdy widzę tych rodziców, którzy po-
uczają swoje dzieci, krzyczą na nie, 
gdy coś im nie wychodzi podczas gry, 
to myślę: niech sami wezmą rakietę do 

ręki i idą na korty. Ile zawodnik ma cza-
su na decyzję podczas odbicia piłki? To 
są ułamki sekund. Można się pomylić. 
Przecież wiadomo, że te dzieciaki sta-
rają się grać jak najlepiej, a krytyczne 
uwagi paraliżują. Nie rozumiem takich 
rodziców. Jak moje dziecko przegrywa, 
to jest mi go po prostu żal. W zawodni-
ku trzeba budować pewność siebie, a 
nie odbierać ją.

W szkoleniu juniorów brak mi pozy-
tywnego motywowania, takiego, jakie 
obserwowałam u zagranicznych trene-
rów, gdy jeździłam z Hubertem na me-
cze. Przy błędzie zawodnika nie ma: „O 
matko, co ty robisz!” – tylko: „Nie szko-
dzi, nic się nie stało, następna próba”. 
A co widzę u nas? Nawet komentato-
rzy sportowi nie komentują pozytyw-
nie. Trzeba trochę wczuć się w psychi-
kę sportowca, który na przykład trze-
cią godzinę walczy na korcie. Nietrud-
no wtedy o zgubienie koncentracji.

Jako rodzice dużo podróżowaliście z 
Hubertem, kiedy grał kolejne mecze.

Tak. Wiele lat temu nawet tutaj byli-
śmy, na tych kortach, gdzie stoczył za-
cięty pojedynek, choć chyba w końcu 
musiał ulec rywalowi. Teraz Hubert już 
więcej jeździ sam. Szczególnie kiedy 
przyszła pandemia, nastał trudny czas 
dla zawodników. Każdy turniej rządzi 
się swoimi prawami. Na jednym tur-
nieju na przykład nie ma kibiców (pro-
szę mi wierzyć, że zawodnicy nie umie-
ją grać bez publiczności), ale zawodnik 
może poruszać się swobodnie po mie-
ście. Na kolejnym turnieju są kibice, 
jak teraz na Wimbledonie, ale zawod-
nik nie może wyjść nawet do sklepu, a 
na kort idzie w obstawie. Jedni ten re-

Taki tytuł nosi artykuł opublikowa-
ny 5 września 1945 roku w dzienniku 
dolnośląskim „Pionier”. Część osad-
ników to nasze rodziny, które przy-
jeżdżając na Dolny Śląsk do Złotoryi, 
Świerzawy, Wojcieszowa oraz innych 
okolicznych miejscowości. Tworzy-
ły zakłady pracy, administrację oraz 
przemysł na terenie całego powiatu 
złotoryjskiego.
Zapraszam do przeczytania artykułu, 
który opisuje, jak to wyglądało we 
wrześniu 1945 roku…
Złotoryja – ziemia prawie obiecana
Już sama nazwa Złotoria przyciąga. 
Pachnie złotem, smakuje dobroby-
tem. Bo też jest to może najurodzaj-
niejszy powiat województwa dol-
no-śląskiego. Ziemia pszenno – bu-
raczana dała jedne z najlepszych 
zbiorów, które nieomal w całości ze-
brano. Co prawda osadników jesz-
cze bardzo niewielu, w tej chwili po-
wiat może przyjąć jeszcze 500 rodzin 
wiejskich, a za jakieś parę tygodni 

jeszcze około 1000. Pożądani są i fa-
chowcy z różnych dziedzin, w powie-
cie jest np. 46 młynów z tych więk-
szość czynna i już przekazana w ręce 
Polaków.
Aby ułatwić przyjazd do Złoto-
rii osadnikom (021 km od Lignicy) 
obyw. starosta złotoryjski człowiek 
rzutki, energiczny, zapobiegawczy, 
prawy, ojciec powiatu wysyła cięża-
rówkę, która może zabrać osadni-
ków z kolei w Lignicy, do czasu dopó-
ki kolej nie będzie dochodziła do sa-
mej Złotori, co nastąpi w niedługim 
czasie.
Państwowy Urząd Repatriacyjny ma 
punkty etapowe: jeden w Złotoryi, 
drugi w Chojnowie, także przybywa-
jący do powiatu złotoryjskiego osad-
nicy są z miejsca otaczani opieką, 
gdyż wszystkie urzędy powołane do 
tego pracują zgodnie i harmonijnie.
Pionier: Dziennik Dolno-Śląski, Nr. 9 
z dnia 5 września 1945 roku

✎ Przemysław Markiewicz

Z dziećmi na korcie

„Złotoryja 
- ziemia prawie obiecana”
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będzie wjazd, gdzie parkingi, a gdzie 
wjazd dla inwalidów (ten ostatni to nie-
zbędny wymóg budowlany). Co prawda 
miejsc parkingowych będzie nie więcej 
niż osiem, ale na razie wystarczy. Jak-
by co, niedaleko przy ulicy Marii Konop-
nickiej jest duży parking i tam będą kie-
rowani goście, których oby było dużo. 
Inna ekipa montuje oświetlenie na ścia-
nie frontowej. 
Budynek okazał się bardzo ładny. Spa-
dzisty dach pokryty czerwoną dachówką 
i jasnożółta elewacja (identyczna ze sta-
rą) pięknie współgrają ze średniowiecz-
nymi murami, a stara baszta z boku pod-
kreśla nową/starą szatę budowli. Budy-
nek stoi przytulony „plecami” do murów 
miejskich, a tuż obok widać koryto głę-
bokiej fosy miejskiej, która w średnio-
wieczu opływała gród.  
Ta baszta też stanowi naszą własność. 
Na razie jest użytkowana przez kor-
ty tenisowe jako składzik na narzędzia 
ogrodnicze. W przyszłości chcieliby-
śmy urządzić tu kącik historyczny, jed-
nak najpierw restauracja. O, tu w mu-
rze jest bramka. Zostawimy ją otwartą, 
to tenisiści będą mogli wpadać do nas 
po treningu na zimne piwo i coś przeką-
sić.  – objaśnia pan Cyprian i zataczając 
koło rękami, kreśli przyszły wygląd oto-
czenia. Obok będą miejsca do siedzenia, 
ogrodnik zasadzi nam krzewy ozdobne. 
Tu będą parasole, i w tym miejscu też.
Drugą kondygnację przyszłej restauracji 
stanowi obszerny strych użytkowy. Tam 
będzie się mieścić kuchnia, zmywalnia 
oraz dojrzewalnia mięsa. Jedzenie bę-
dzie zjeżdżało w dół windą gastrono-
miczną, a brudne naczynia będą wno-
szone przez personel do zmywalni scho-
dami na górę. Właściciel z dumą opo-
wiada, że lokal ma słynąć ze steków nie 
z zamrażarki, ale właśnie z dojrzewalni. 
Dojrzewanie czy też sezonowanie mię-

Średniowieczne mury obronne Złotoryi 
przestały pełnić swoją rolę po wojnach 
napoleońskich. Wtedy zaczęły służyć 
do innych celów, między innymi jako 
wzmocnienie domów mieszkalnych. 
Oto w 1870 roku przy obecnej ul. Sta-
nisława Staszica zaczęto budować dom 
mieszkalny, którego jedną ścianę oparto 
właśnie o mury obronne. Budowla słu-
żyła długo kolejnym mieszkańcom, lecz 
po drugiej wojnie światowej nieremon-
towany budynek zaczął podupadać, aż 
w końcu groził zawaleniem. W 2012 
roku wyprowadzili się ostatni mieszkań-
cy. Władze Złotoryi początkowo plano-
wały remont kapitalny, ale zrezygnowa-
no z tego. Budynek powoli niszczał co-
raz bardziej. W końcu – po trzech nie-
udanych próbach – budynek udało się 

sprzedać.
 Od dawna z żoną Renatą myśleliśmy o 
kupnie tego budynku – opowiada Cy-
prian Posadowski.  Zawsze twierdzi-
łem, że to fajna lokalizacja na jakiś lo-
kal gastronomiczny, na restaurację. 
Obejrzeliśmy w środku – to była rude-
ra na maksa! Nieogrzewany, zawilgo-
cony, pęknięty z dwóch stron, groził za-
waleniem. Stał pusty jakieś dziesięć lat 
i po tym czasie Urząd Miejski wystawił 
go na przetarg. Gdy po pierwszym prze-
targu nikt się nie zgłosił, obniżono cenę, 
lecz nadal nie było chętnych na kupno. 
Na koniec zastosowano konkurs ofert i 
nasza oferta wygrała. To było pięć lat 
temu. Stwierdziliśmy, że urządzimy tu 
restaurację.

C y p r i a n 
Posadow-
ski, z za-
wodu eko-
nomista i 
budowla -
niec, za-
brał się 
energicz -
nie do prac 
r e m o n -
t o w y c h . 
Mimo, że 
sama bu-
dowla nie 
jest za-
b y t k i e m , 
to z uwa-
gi na jej 
przy lega -
nie do za-
bytkowych 
m u r ó w 
obronnych 
z n a l a z ł a 
się w stre-

fie zabytku A. W związku z tym od sa-
mego początku wszystkie projekty do-
tyczące przebudowy i remontu musiały 
być uzgadniane z konserwatorem zabyt-
ków. Tenże konserwator przede wszyst-
kim postawił warunek konieczny od-
tworzenia poprzedniej elewacji - bu-
dynek ma wyglądać tak, jak go wybu-
dowano w XIX wieku. Dla Cypriana Po-
sadowskiego to nie było trudne, wszak 
prowadzi od lat własną firmę budowla-
ną. 
Co prawda budowa nieco się przedłuży-
ła, niektórzy malkontenci wieszczyli, że 
budynek szybciej runie, niż coś z niego 
będzie, ale się pomylili. Nowy właściciel 
po prostu czekał na pieniądze, bowiem 
wystąpił z wnioskiem o dofinansowa-
nie budowy z funduszy unijnych. Dodat-
kowo, cały jeden rok zabrała pandemia 
koronawirusa, a przecież nikt rozsądny 
nie otwiera nowej knajpy, gdy nie moż-
na zaprosić do niej klientów. Szczęśli-
wie pandemia jakoś się oddaliła, dota-
cja została przyznana i wtedy prace na-
brały tempa.

D e n e r w u -
je mnie, gdy 
ludzie mó-
wią knajpa. 
To będzie re-
stauracja w 
zabytku nad 
fosą. – mówi 
pan Cyprian.
Teraz (w lip-
cu) praca na 
placu budo-
wy wre. Ro-
botnicy już 
kończą ukła-
dać kostkę 
przed budyn-
kiem, widać 
teraz, gdzie 

sa staje się coraz popularniejsze. Pro-
ces ten zmienia cechy organoleptyczne 
mięsa (wołowiny), które staje się mięk-
kie, kruche, delikatne, soczyste i lekko-
strawne. Steki z dojrzewalni będą stano-
wić wizytówkę i produkt firmowy nowej 
restauracji. Będą tu także promowane 
produkty regionalne, jak piwo z browa-
ru Roch czy z Miedzianki, a wino z winni-
cy w Zagrodnie czy z Sokołowca.
Do prowadzenia kuchni i doboru karty 
dań Renata i Cyprian Posadowscy wy-
najęli firmę zajmującą się doradztwem 
kulinarnym. Jej właścicielem jest znany 
kucharz Szymon Przystupa ze Świerado-
wa- Zdroju. Kilka razy w tygodniu będzie 
przyjeżdżał i sprawdzał, czy dania i sma-
ki, które zaprojektował, spełniają jego 
oczekiwania. Ekipa kuchenna i kelnerki 
są już zatrudnione i zatwierdzone przez 
szefa kuchni, teraz odbywa się ich szko-
lenie. Kelnerki będą mówić po polsku, 
angielsku i niemiecku, aby zagraniczni 
goście nie mieli problemu z zamówie-
niami. Karta dań też będzie w trzech ję-
zykach. 
Dla gości będzie przeznaczony cały dół 
restauracji. To dwie sale: duża na 42 
miejsca siedzące i mniejsza. Wizualiza-
cja pokazuje, że wystrój będzie utrzy-
many w stylu loftowym: ściany z czer-
wonej cegły, jako oświetlenie ozdob-
ne żarówki, dużo koloru grafitowego. 
W mniejszej sali ścianę ozdobią ilustra-
cje przedstawiające Złotoryję autorstwa 
ukraińskiej artystki. Teraz wewnątrz bu-
dynku trwają intensywne prace wykoń-
czeniowe. 
Do końca lipca na pewno skończymy 
prace budowlane, potem odbiór przez 
sanepid i pozostaje urządzić kuchnię. 
Ja tylko buduję, restaurację będzie pro-
wadzić moja żona Renata i w jej imieniu 
serdecznie zapraszam do naszej nowej 
restauracji przy ul. Stanisława Staszica 1 

już we wrześniu. 
Nazwa restau-
racji? To niespo-
dzianka.

✎ Tekst: 
Agnieszka Młyń-

czak
◙ Fot. tytuło-

wa - Mariusz 
Stalski

◙ Ilustracje na 
dole - wizualiza-

cja wnętrza re-
stauracji

Restauracja 
nad fosą
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W chwili, kiedy tyle mówi się o ugrun-
towaniu cnót niewieścich, ja postano-
wiłam odkryć swoją kobiecość. Pomysł 
na to znalazłam w internecie, gdzie 
seksuolożka i terapeutka Monika Ko-
łodziejska zamieściła ofertę weeken-
dowych warsztatów dla kobiet. Zoba-
czyłam program i przepadłam. Stwier-
dziłam, że muszę to zobaczyć, muszę 
to przeżyć. Tym bardziej, że na miejsce 
spotkania Monika wybrała pałac w Lu-
biechowej - obiekt, któremu od wielu 
lat kibicowałam, gdy podnosił się z ru-
iny. Ciekawość, jak mieszka się w pała-
cu mieszała mi się tu z chęcią zrobienia 
czegoś dobrego dla siebie.
Jestem w takim wieku, kiedy szczegól-
nie mogę sobie na to pozwolić. Moje 
dzieci nie wymagają matczynej opieki, 
mąż też już okrzepł w związku na tyle, 
że nie strach było go zostawić samego 
w domu. Dlatego bez wahania zarezer-
wowałam pobyt, wysupłałam prawie 
1/3 swojej pensji, namówiłam kole-
żanki i pojechałyśmy chyba w najkrót-
szą wakacyjną podróż, bo zaledwie kil-
kanaście kilometrów od Złotoryi. Na 
najbardziej kameralne warsztaty, w 
jakich uczestniczyłyśmy, bo w konse-
kwencji pewnych perturbacji miały-
śmy być tylko we trzy.
Na miejscu okazało się, że jesteśmy 
pierwszymi hotelowymi gośćmi, po-
nieważ oficjalnie pałac w Lubiecho-
wej zostanie otwarty nieco później. 
Zapewniam, że zrobiło to na nas wra-
żenie, kiedy weszłyśmy do pachnących 
nowością pokojów ze świadomością, 
że nikt jeszcze tam nie nocował. Ale 

ekipa za punkt honoru postawiła sobie 
utuczyć nas, zanim opuścimy to miej-
sce. Sery, wędliny, jajecznica… Trudno 
i ciężko wstawało się od stołu, by za-
cząć zajęcia. Monika na przedpołudnie 
zaplanowała odkrywanie naszej kobie-
cości. Brzmiało to bardzo intrygująco, 
a nawet z lekka niepokojąco, ale prze-
cież po to tu przyjechałam, by z tym 
tematem się zmierzyć. Monika bardzo 
starannie przygotowała się do warszta-
tu – każda z nas dostała trzy zeszyty z 
zadaniami i notatkami. Zaangażowanie 
prowadzącej tak nam się udzieliło, że 
mimo trudnych, czasem krępujących, 
intymnych pytań, rozmawiałyśmy swo-
bodnie o tym, czy rzeczywiście czuje-
my się kobietami. I przede wszystkim, 
co to znaczy dziś być kobietą?
Było to bardzo budujące spotkanie. 
Wyszłam z niego z przekonaniem, że 
powinnam bardziej siebie doceniać, 
myśleć o swoim ciele z wdzięczno-
ścią, bo to przecież jedyne ciało, które 
mam, ono wykonuje wszystkie moje 
zadania. Postanowiłam sobie, że po-
winnam przestać umniejszać siebie w 
swoich i cudzych oczach, nie wolno 
mi sabotować siebie. Jednocześnie 
mogłabym pozwolić sobie na niesa-
modzielność. Nie musze wszystkiego 
umieć, wszystkiego wiedzieć. Żyjąc w 
trybie przymusu, obowiązku, zatraca-
my swoją energię, kobiecość, seksu-
alność.
Zrozumiałam, że nie powinnam mieć 
poczucia winy, celebrując chwile z fi-
liżanką kawy mimo niepozmywanych 

największe wrażenie, i to sensualne, 
przeżyłyśmy jako pierwsze degustator-
ki potraw serwowanych przez pałaco-
wego kucharza.
Już pierwszego dnia, w piątkowe po-
południe, zaraz po zakwaterowaniu 
i rekonesansie przejęły nas dwie eks-
pertki od urody. Aurelia Skiba - maki-
jażystka - zaprezentowała sztuczki uro-
dowe. Na modelce, którą była Moni-
ka, Aurelia pokazała, jak wykonać ma-
kijaż dzienny dla cery dojrzałej. Przy 
okazji podpowiedziała, co nam pasu-
je, a o czym powinnyśmy zapomnieć w 
tym wieku, kiedy ma się „zagłębienia 
w skórze” – jak eufemistycznie, by nas 
nie urazić - określiła nasze zmarszcz-
ki. I mimo, że makijaż robię codziennie 
od prawie trzech dekad, to okazuje się, 
że popełniam przy tym wiele błędów. 
Niektóre wynikają z braku czasu, inne 
z braku odpowiednich kosmetyków, a 
jeszcze inne z niedoboru właściwych 
pędzli. ☺ No cóż, kilka rad na pewno 
wezmę do siebie (gąbkę do podkładu 
będę zwilżać, płyn micelarny zmywać 
wodą, krem wklepywać, nie rozcierać) 
jednak nie mogę obiecać, że zastosu-
ję bazę pod cienie, same cienie, kilka 
korektorów i ołówek do brwi. Z kreski 
na powiece za to nie zrezygnuję, choć 
mnie postarza, przecież robiłam ją od 
zawsze, a przyzwyczajenie to druga na-
tura. Ale suchy olejek do ciała na pew-
no kupię!
Dzień beauty zakończył zabieg na dło-
nie wykonany przez Ewę Łuc-Mokrzyc-
ką, konsultantkę firmy Perfectcoll. 
Peeling i mezoterapia bezigłowa uczy-

niły moje dłonie gładkie i delikatne, a 
sam wykład wbił w poczucie winy, że 
przy całej pielęgnacji tak mało czasu 
poświęcam dłoniom. A to przecież bar-
dzo pracowita część ciała, której nale-
ży się odpowiednie dopieszczenie. No 
i pomarszczone dłonie postarzają bar-
dziej niż kreska na powiece. ☺
Tak wypielęgnowane i wyedukowane 
zjadłyśmy swoją pierwszą, warsztato-
wą, obfitą kolację, po której już nic się 
nie chciało, tylko spać.
Drugi dzień zaskoczył nas deszczem, 
ba… oberwaniem chmury. Już wie-
działyśmy, że niektóre punkty progra-
mu trzeba będzie zmienić. Na pewno 
nie uda się sesja ekoterapii i wejście na 
Okole. Jednak śniadanie mocno popra-
wiło nam nastroje. Widać, że pałacowa 

naczyń, nierozwieszonego prania, 
nieumytych okien, bo to zdrowa i 
potrzebna reakcja. Takie samolecze-
nie swojej kobiecości.
Bo z tą kobiecością, a w zasadzie z jej 
definiowaniem jest problem. Często 
żyjemy wtłoczone w schematy, na 
przykład te przekazywane z pokole-
nia na pokolenie, że kobieta nie po-
winna odpoczywać, kobieta niepra-
cująca to kobieta leniwa, nieprzydat-
na. Kobieta nie powinna dawać po-
wodów do obmowy, kontrolować 
się, „bo co ludzie powiedzą”? A tak 
naprawdę nieważne, co ludzie po-
wiedzą, bo komentują ci, co się nu-
dzą. Jeśli ktoś ma bogate życie, nie 
zajmuje się cudzym.
Wiele mądrych i budujących myśli 
udało nam się pozyskać dzięki temu, 
że Monika umiała nas ośmielić, 
otworzyć i zadać nam właściwe py-
tania. I pewnie mogłybyśmy tak defi-
niować swoją kobiecość jeszcze parę 
godzin, ale z sąsiedniej sali docierały 
do nas zapachy obiadu, który był efek-
towną nagrodą za nasz przedpołudnio-
wy wysiłek. Tu nie mogę pominąć fak-
tu, że dania nie tylko smakowały, one 
też wyglądały!
Po obiedzie miałyśmy czas dla swoich 
ciał. Kilkadziesiąt minut w grocie sol-
nej jedną z nas uśpił, a resztę skłonił 
do kontynuacji tematu warsztatowe-
go, bo dzięki tak kameralnemu składo-
wi, nie czułyśmy skrępowania ani wsty-
du, by mówić o swoim życiu. Po relak-
sie w grocie solnej mogłyśmy jeszcze li-

czyć na masaż pleców w jacuzzi. A po-
tem na kolację i czekoladowy suflet. 
Misterna konstrukcja deseru powstrzy-
mywała nas przed jej naruszeniem. 
Ale jak już wbiłam łyżeczkę w ciasto, 
to trudno było się powstrzymać. Ten 
suflet trzeba było spalić, więc przed 
snem, jako, że deszcz odpuścił, zrobi-
łyśmy sobie jeszcze pięciokilometrowy 
spacer do kamieniołomu i dalej w las. 
I gdyby nie wieczorne ciemności, któ-
re na wsi są ciemniejsze niż w mieście, 
oraz krwiożercze komary, trudno było-
by nas namówić do powrotu. Tym bar-

dziej, że tę noc mia-
łyśmy spędzić zupeł-
nie same w wielkim 
pałacu.
Niedzielę, ostatni 
dzień warsztatów, 
zaczęłyśmy od śnia-
dania, na które za-
serwowano nam 
tyle wspaniałości, 
że mogłybyśmy jesz-
cze do stołu zaprosić 
kilka osób. Do kawy 
dostałyśmy ekstra 
swojski sernik z bitą 
śmietaną (jako re-
kompensatę za rze-
komo zbyt skromne 
śniadanie dnia po-
przedniego). Po tym, 
co wchłonęłyśmy 
przy stole koniecz-

Niewiasty 
czy wiedźmy?
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Jako nastolatka byłam totalnym kana-
powcem, uwielbiającym wsuwać chip-
sy przed TV i pić przy tym colę. Na lekcje 
wychowania fizycznego wiecznie przy-
nosiłam zwolnienia, gdyż po przebie-
gnięciu 100 metrów sprawiałam wraże-
nie, jakbym potrzebowała reanimacji. 
Nienawidziłam ćwiczeń z całego serca. 
Ani swojego ówczesnego wyglądu. By-
łam typowym przykładem zakomplek-
sionej i zaniedbanej fizycznie nastolat-
ki, która jedyne, co potrafiła najlepiej, 
to narzekać na wszystko dookoła.  
Jakby ktoś wówczas za pomocą czaro-
dziejskiej kuli pokazał mi, jak będzie wy-
glądało moje życie za 10 lat, parsknęła-
bym głośnym śmiechem. Moja Pani od 
lekcji W- F zapewne wraz ze mną. Pierw-
szy przełom nastąpił ponad 6 lat temu, 
gdy już jako dorosła kobieta postanowi-
łam diametralnie zmienić swój styl życia 
i naprostować swoją zszarganą wtedy 
psychikę. Rozpoczęłam przygodę z bie-
ganiem, która z małymi przerwami trwa 
do dziś. 
Nic mnie tak nie oczyszcza ze złej ener-
gii i toksycznych emocji jak zmęczenie. 
Obecnie przynajmniej raz w roku star-
tuję w biegach z przeszkodami, które za 
każdym razem uważam za swoje małe 
zwycięstwo. O bliznach i kontuzjach, 
które wraz z medalem przywożę zawsze 
do domu - szybko się zapomina, a satys-

fakcja pozostaje na całe życie. 
Gdy na świecie i w Polsce na dobre roz-
hulała się pandemia, a ludzi zamknięto 
w domach, człowiek tylko szukał sposo-
bu, aby móc przebywać na zewnątrz, za-
tem... uciekał za miasto, w las, w góry... 
Dzięki temu mój mąż uznał, że musimy 
sobie sprawić rowery. Koniecznie! 
Początkowo podchodziłam sceptycz-
nie, gdyż wydolność podczas biegania, 
a podczas jazdy rowerem to dwie różne 
bajki. Przynajmniej dla mnie, a w dodat-
ku byłam wtedy na etapie dłuższej prze-
rwy od jakiejkolwiek aktywności, spo-
wodowanej kontuzją podczas ostatnie-
go z moich biegów i obawiałam się, że 
mojemu mężowi najzwyczajniej w świe-
cie nie dorównam, zwłaszcza, że On 
swój rower zakupił niemalże z dnia na 
dzień i zdążył się nieco wprawić jazdą, 
a ja dołączyłam parę tygodni później i 
proszę mi wierzyć... nie żałuję. 
Przejażdżki rowerowe, najpierw po oko-
licy, którą mamy przecież przepiękną, a 

potem wypady w nieco bardziej odległe 
trasy stały się nieodłącznym elementem 
naszej codzienności. To po prostu uza-
leżnia, ale to dobre uzależnienie. 
Ostatnio doszliśmy do wniosku, że je-
stem już gotowa, aby rowerem przeje-
chać się po górach. Przygotowywałam 
się do tego bardziej psychicznie niż fi-
zycznie, aż w końcu uznałam, że pora 
to zrobić. „Po przygodę!”- jak to mó-
wią. Padło na Góry Izerskie i szlak o na-
zwie „Czarny Kamień”, którego łączna 
długość wynosiła ok 21 km, a rozpoczy-
nał się  na Polanie Jakuszyckiej. Na miej-
scu jest możliwość wypożyczenia sprzę-
tu, zatem namawiam do wycieczki, gdyż 
widoki po drodze rekompensują całe 
zmęczenie. 

Trasy znajdują się głównie w lesie, za-
tem sama jazda nie jest zbyt wyczerpu-
jąca, gdyż podczas wyższych tempera-
tur mamy do dyspozycji mnóstwo cie-
nia. Pierwsza połowa zmusza do peda-
łowania pod górkę, ale piękne okolicz-
ności przyrody i atrakcje po drodze po-
zwalają na przerwy i łyk wody. Gdy do-
ciera się na sam szczyt, widok panoramy 
pasma Karkonoszy zapiera dech w pier-
siach i człowiek ma ochotę pozostać w 
tych górach już na zawsze. 
Ogromnym atutem okolicy jest to, że 
znajduje się tam kilkanaście ścieżek ro-
werowych o różnym stopniu trudności, 
zatem wyjazd w takie miejsca jest ide-
alnym rozwiązaniem zarówno dla rodzin 
z dziećmi, dla par, przyjaciół czy amato-
rów drużynowych zmagań. Każdy znaj-
dzie w okolicy coś dla siebie, dostoso-
wując szlaki do swych potrzeb, co czyni 
samą wycieczkę czystą przyjemnością, a 
nie walką o przetrwanie. 
Niemniej jednak mąż zaraził mnie pasją 

i obecnie, gdy nie wsią-
dę na rower chociaż dwa 
razy w tygodniu, to mnie 
dosłownie nosi. Lubię 
jeździć z kimś, ale naj-
częściej jeżdżę sama, bo 
po prostu czuję taką po-
trzebę. Mam czas na od-
prężenie, oczyszczenie 
myśli, wyciszenie i we-
wnętrzną autoterapię. 
Polecam każdemu. War-
to próbować nowych 
rzeczy, a rower jest pod-
czas obecnej pory let-
niej - idealnym środkiem 
transportu, zwłaszcza, że 
w naszym mieście po-
wstały w końcu tak dłu-
go wyczekiwane prze-

ze mnie ścieżki rowerowe, w dodatku 
pod sam staw osadowy, który podczas 
zachodu słońca prezentuje się najpięk-
niej! Rowerem dotrzemy tam w nieca-
łe 15 minut! 
Życzę przyjemnej pogody i zachęcam, 
zwłaszcza kierowców, aby po pracy prze-
siedli się na rower. Jeśli ktoś z Państwa 
na rowerze ostatni raz był w podsta-
wówce - szczerze polecam spróbować! 
Wystarczy kilka kilometrów dziennie 
swoim własnym i niewymuszonym tem-
pem. To ma sprawiać przede wszystkim 
radość, a za jakiś czas, kto wie? Może 
miniemy się na trasie w Izerach? Czego 
sobie, jak i Państwu oczywiście życzę :) 

✎ Joanna Siembida

ne było spalanie kalorii, więc z ochotą 
wybrałyśmy się na spacer do pobliskie-
go kościółka, by zobaczyć słynne freski, 
a potem na najwyższy szczyt w Lubie-
chowej, czyli na Okole. Pogoda tym ra-
zem dopisała i z przyjemnością wspina-
łyśmy się ku górze, mijając po drodze 
podgrzybki, prawdziwki i jakieś wijące 
się po ścieżce zwierzę, które wywoła-
ło popłoch w ekipie. Ostatecznie do-
szłyśmy do wniosku, że jednak to nie 
żmija, gdyż nie syczy. Dzięki tej kon-
kluzji raźniej ruszyłyśmy do przodu, by 
po kilkudziesięciu minutach stanąć na 

platformie widokowej, z której mogły-
śmy widzieć nieco zamglone Karkono-
sze. Byłyśmy same, więc nic nie stało 
na przeszkodzie, by teraz zrobić zajęcia 
z ekoterapii i kąpieli leśnej. Patrząc na 
chmury i wygrzewając się w promie-
niach słońca słuchałyśmy Moniki, która 
mówiła o uważności, spokoju, cierpli-
wości…Mówiła o terapii lasem, o wdy-
chaniu zapachu drzew, o olejkach ete-
rycznych, o liniach krzywych (geome-
trii natury) i prostych (geometrii cywi-
lizacji). Mówiła o potrzebie zatrzyma-
nia się choć na chwilę, o spowolnieniu, 
otwarciu na naturę, bo ona koi nerwy, 
oddala stres, daje poczucie harmonii 
ze sobą i ze światem. Oczywiście pod 
warunkiem, że się tego nauczymy albo 
choćby spróbujemy się nauczyć.
Gdyby nie czekający nas obiad i zapo-
wiadany „masaż (otulanie) dźwiękiem”, 
mogłabym tak siedzieć na szczycie 
Okola i trwać w bezruchu, poddawszy 
się magii miejsca i czasu.
Ostatni, warsztatowy obiad nie za-
wiódł. Jadłam go już z mniejszym po-
czuciem winy, bo pięciokilometrowy 

marsz w górę i w dół pozwolił zrzucić 
nadmiar cukru (choć niestety nie kilo-
gramów). ☺
Po obiedzie z poczuciem błogości w żo-
łądku ułożyłyśmy się na karimatach. Te-
raz przyszedł czas na kolejne nowe do-
świadczenie. Przyznam, że byłam scep-
tyczna wobec efektów masażu dźwię-
kiem. W jaki sposób gongi i misy tybe-
tańskie mogą wpłynąć na doznania cie-
lesne? – zastanawiałam się i nie liczy-
łam na spektakularny efekt ekspery-
mentu. Za chwilę przekonałam się, że 
mój sceptycyzm był błędem. Jola We-

sołowska – „sza-
manka” spod Ślę-
ży - wydobywa-
ła niesamowi-
te dźwięki z bar-
dzo prostych in-
strumentów i z 
własnego gardła, 
improwizując w 
rytm muzyki, a 
przez moje ciało 
przechodziły naj-
pierw dreszcze, 
dziwne, niekon-
trolowane skur-
cze, czułam koła-
tanie serca, a po-
tem przyszły wy-
ciszenie, spokój, 
senność, odprę-

żenie i nie wiadomo kiedy minęła go-
dzina sesji. W ogóle nie wiadomo kiedy 
minęły trzy dni warsztatów. Choć Mo-
nika czuła niedosyt, twierdziła, że jesz-
cze tyle mogłyśmy zrobić, posłuchać… 
to my miałyśmy przekonanie, że czas 
nasz został wypełniony po brzegi. Po-
dobnie jak nasze żołądki i biodra. ☺
Czy odkryłam swoja kobiecość? Myślę, 
że dzięki tym warsztatom uświadomi-
łam ją sobie bardziej i jestem na do-
brej drodze, by tę wersję siebie w peł-
ni zaakceptować. Na pewno nie chcę 
już myśleć o sobie źle, nie chcę karmić 
swoich kompleksów. Od teraz będę 
karmić marzenia. To jest bardziej bu-
dujące. Będę unikać ludzi, którzy pod-
cinają mi skrzydła i tych, co mi mówią, 
że nie wypada być pyskatą. Wiem, że 
mam prawo być sobą i nic nikomu do 
tego. Tak samo jak do moich zbyt okrą-
głych bioder, siwiejących włosów i nie-
koniecznie młodej twarzy. Wolę być 
wiedźmą niż niewiastą. ☺

✎ ◙ Iwona Pawłowska
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Budynek obecnej 
Łąkowej 19 - ok. 2000 r.

ul. Łąkowa 17 ul. Łąkowa 25

ul. Łąkowa 21

☛

Tajwan – Republika Chińska, na arenie mię-
dzynarodowej często Chińskie Tajpej, także z 
ang. ROC (Republic of China) – państwo nie-
uznawane przez większość społeczności mię-
dzynarodowej, leżące w Azji Wschodniej, 
głównie na wyspie Tajwan u wybrzeży Chiń-
skiej Republiki Ludowej. Republika Chińska 
kontroluje również wyspy Peskadory, Kin-
men i Mazu, a cały obszar będący pod kon-
trolą rządu nazywany jest oficjalnie wolnym 
obszarem RCh. 
„Tajwan” – nieoficjalna nazwa osiedla obej-
mująca budynki 17 – 25 przy ulicy Łąkowej w 
Złotoryi. 
Powodem, dla którego postanowiłem napi-
sać niniejszy artykuł jest list. Skierowała go 
do Burmistrza mieszkanka Republiki Chiń-
skiej czyli Tajwanu: 
Szanowny Panie,
nazywam się Wei-Yun Lin-Górecka, jestem pi-
sarką i badaczką z Tajwanu, państwa w Azji 
Wschodniej. Piszę książkę o tym, jak Polacy 
widzą Tajwan, oraz o obecności Tajwanu w 
Polsce. Podczas badań odkryłam, że w Złoto-
ryi jest dzielnica o nieoficjalnej nazwie „Taj-
wan”.
Czytałam teksty pana Kacpra Pawłowskiego 
i pani Iwony Pawłowskiej o tej dzielnicy. Pan 
Kacper Pawłowski odpowiedział też na mój 
mail, przesyłając dalsze informacje.
Także wczorajsza rozmowa mojego męża 
Pawła Góreckiego z Panem dała wiele waż-
nych wiadomości. Również jego rozmowa z 
panem Piotrem Maasem była cenna.
Chciałabym zapytać czy zgodziłby się Pan 
udzielić wywiadu do mojej książki i opowie-
dzieć o „Tajwanie” w Złotoryi?
1. Dlaczego dzielnica jest nazywana „Tajwa-

cowników gospodarstwa. Starsi mieszkań-
cy wspominają ten okres zupełnie dobrze. 
Trudno się temu dziwić. W tamtym czasie 
zakładali rodziny, rodziły się ich dzieci, mie-
li pracę, mieszkanie i nie najgorsze zarob-
ki. Ten stan rzeczy trwał do roku 1991, kie-
dy to złotoryjski PGR jak niemal wszystkie 
inne upadł. W ten sposób rozpoczął się trze-
ci rozdział ze znanej nam historii. Nie było już 
pracy na miejscu, ale pozostali ludzie, którzy 
związali się z tą lokalizacją. Z czasem pojawi-
ła się możliwość wykupienia od Agencji Rol-
nej Skarbu Państwa mieszkań, które zajmo-
wali. Część obiektów wyburzono, część zago-
spodarowano na swoje potrzeby. Początek 

XXI w. był przełomowy i rozpo-

czął czwarty rozdział historii Taj-
wanu. To wówczas zaadaptowano dotych-
czasowy budynek mieszkalno-inwentarski 
na budynek socjalny pod adresem Łąkowa 
19.. W ten sposób po niedługim czasie osa-
da nabierze innego charakteru. Pomysł zgro-
madzenia osób mających pewne problemy z 
socjalizacją do dziś budzi kontrowersje. Two-
rzy także nieuzasadnioną opinię o „Tajwa-
nie” jako o miejscu nagromadzonych pato-
logii. Paradoksalnie dzięki temu „Tajwan” za-
słynął medialnie na całą Polskę, kiedy to 26 
marca 2019 r. TVN emituje stąd na żywo pro-
gram „Uwaga”.
Jadwiga: Na Tajwan przyjechałam wraz z ro-
dzicami w roku 1960. Mieszkaliśmy w ostat-
nim domu pod lasem (dziś Łąkowa 25). To 
było miejsce trudne do życia - nie było tam 
nawet sklepu, a do szkoły było kilka kilome-

nem”? Czy Pan wie, 
kiedy ta nazwa po-
wstała?
2. Jak mieszkańcy 
(starsi i młodsi) Zło-
toryi wspominają 
„Tajwan”?
3. Co mieszkańcy 
(starsi i młodzi) ko-
jarzą z Tajwanem, 
państwem w Azji 
Wschodniej?
4. Według moich 

badań, są też inne miejsca o nazwie Tajwan 
w Polsce (na przykład w Krakowie, w Szcze-
cinku, w Lutowiskach, w Węgliń-
cu i inne). Są też miejsca o na-
zwie Formoza – nazwa używa-
na dawniej na Zachodzie. Czy 
Pan je zna?
Byłabym bardzo wdzięczna i 
zadowolona, jeśli może Pan 
zgodzić się na udzielenie wy-
wiadu. Chcę też dotrzeć do 
starszych mieszkańców „Taj-
wanu”, jeśli może Pan mi po-
móc nawiązać kontakt z nimi, 
to byłabym bardzo wdzięcz-
na. Czekam na odpowiedź i 
dziękuję za przeczytanie listu.
Pozdrawiam serdecznie z Taj-
wanu.
To miłe, że ktoś w dalekim 
świecie zauważył ten kawałek 
naszej małej ojczyzny, ale na 
pytania, które pani Lin-Górec-
ka postawiła, odpowiedź jest 
raczej trudna.
Historię tego przysiółku moż-
na podzielić na kilka etapów. 
Pierwszy to okres przedwo-
jenny, w którym zbudowano 
tu dwa sąsiadujące z sobą go-
spodarstwa rolne. Taki model 
funkcjonowania nie był od-
osobniony, gdyż podwójne gospodarstwa 
spotykamy także w innych częściach mia-
sta. Prawdopodobnie wynikało to ze wzglę-
dów praktycznych. Może chodziło o wzglę-
dy bezpieczeństwa, a może wprost o zasa-
dę, że w kupie raźniej. Poza tym, zapewne 

łatwiej było w ra-
mach sąsiedzkiej po-
mocy zorganizować 
żniwa czy inne pra-
ce polowe, wyma-
gające jednorazo-
wo liczniejszej gru-
py pracowników. Za-
budowania w czwo-
rokąt były typowym 
elementem archi-
tektonicznym dla 
tego typu obiektów. 
W centralnym miej-

trów. Wówczas nie 
było drogi, którą dziś 
kojarzymy jako ulicę 
Łąkową. Aby się do-
stać do szkoły, trze-
ba było iść przez pole 
i w miejscu zburzo-
nego mostu przepra-
wić się przez rzekę. 
Była tam taka pro-
wizoryczna kładka z 
drewna. Jednak, gdy 
bardzo popadało, 
droga ta zamieniała 
się w błoto i jedyną alternatywą pozostały 
tory kolejowe. Biorąc pod uwagę odległość, 

dziś wydaje się to wręcz niewiary-
godne. Kiedy poszłam do I klasy 
był rok 1964. Wówczas już mówio-
no o nas „Dzieci z Tajwanu”. Byli-
śmy podwójnie stygmatyzowane. 
Nie dość, że z PGRu to jeszcze z 
Tajwanu. Nawet nauczyciele da-
wali nam to odczuć. Mimo to, 
kiedy wyprowadzaliśmy się stam-
tąd w roku 1966, zarówno ja jak i 
moja starsza siostra miałyśmy 
łzy w oczach. Mimo tych wszyst-
kich niedogodności to urokliwe 
miejsce. 
Wracając do genezy nazwy - 
trudno powiedzieć, czy w okre-
sie przedwojennym osada uzna-
wana była za część miasta Gold-
berg, czy też stanowiła odrębny 
byt. Obszar ten na mapie topo-
graficznej nazwano Reisicht. Za-
pewne na zasadzie fonetyczne-
go skojarzenia polscy kartogra-
fowie nadali mu nazwę Rokit-
ki, ta jednak, podobnie jak Ja-
rząbków czy Kawki, nigdy nie 
weszła do powszechnego użyt-
ku. Wątpliwości nie ma nato-
miast w kwestiach administra-
cyjnych. Zabudowania przy-

pisano do ulicy Chojnowskiej. Biorąc 
pod uwagę, że w pierwotnym okresie łączy-
ła je z tą ulicą jedynie leśna droga, trudno 
to zrozumieć. Być może przyporządkowa-
no je na zasadzie własności Gospodarstwa 
Rolnego. Drogę, którą dziś znamy jako uli-
cę Łąkową, zbudowano na potrzeby gospo-
darstwa rolnego do-
piero pod koniec lat 
sześćdziesiątych. W 
roku 1977 dostrze-
żono konieczność 
u p o r z ą d ko w a n i a 
spraw adresowych 
i tak wewnętrzna 
droga technologicz-
na PGR stała się uli-
cą. Miejska Rada Na-
rodowa zapropono-
wała nazwę „Żytnia”. 

scu znajdował się okazały dom właściciela, a 
wokół budowle gospodarcze. Gdzieniegdzie 
spotykać można jeszcze pozostałości po mu-
rach łączących poszczególne budynki. Razem 
tworzyły one zamknięty teren, nie wymaga-
jący dodatkowego ogrodzenia. Dziś trudno 
to sobie wyobrazić, ale większość mieszkań 
zajmowanych przez robotników tych gospo-
darstw umieszczona była nad typowymi bu-
dynkami gospodarskimi jak stajnie i obory. 
Na bazie takiego domu, po latach powstał 
budynek znany dziś jako socjalny. Niestety, 
niewiele wiadomo o niemieckich właścicie-
lach jak i pracownikach gospodarstw. Star-
si mieszkańcy pamiętają ich sentymentalne 
wizyty w latach sześćdziesiątych, jednakże 

kontakty nie przetrwa-
ły próby czasu. Nieco światła rzuca inskryp-
cja znajdująca się na budynku mieszkalnym 
nr 17: pamiątkowa tablica wymienia kolejne 
etapy wznoszenia budynków majątku - od 
1709 do 1732 r., przez Johanna Christianna 
Haertela oraz Christiana i Gottlieba Graet-
zów. Tekst kończy się zdaniem: Ochroń Naj-
wyższy Boże ten dom i osoby, które dzięki To-
bie i opiece cesarza w nim mieszkają. 
Po wojnie nastąpiła zmiana posiadaczy i w 
ten sposób rozpoczął się drugi okres w histo-
rii tego miejsca. Na bazie gospodarstw rol-
nych, położonych na obrzeżach miasta utwo-
rzono Państwowe Gospodarstwa Rolne. Z 
czterech gospodarstw położonych przy dzi-
siejszej ulicy Łąkowej, powstało Państwowe 
Gospodarstwo Rolne nr 5. Obiekty miesz-
kalne zostały zasiedlone przez rodziny pra-

Spotkało się to ze stanowczym protestem 
Dyrekcji PGR, która w piśmie do MRN wnio-
skuje: „W związku z porządkowaniem nazw 
ulic na terenie miasta Złotoryi Dyrekcja PGR 
proponuje nadanie nazwy ulicy położonej na 
odcinku Chojnowska - „Tajwan” ul. Łąkowa. 
Propozycja nadania nazwy tej ulicy „Żytnia” 
nie odpowiada nam z uwagi na to, iż Przedsię-
biorstwo nasze nie prowadzi uprawy żyta jak 
również nazwa ul. Łąkowa bardziej pasuje do 
terenu na którym położona jest w/w ulica”. 
Jednakże to wszystko nie wyjaśnia nam skąd 
wzięła się nazwa „Tajwan”. Burmistrz Ro-
bert Pawłowski, odpowiadając Pani Wei-Yun 
Lin-Góreckiej przyjął trzy zasłyszane hipote-
zy. Szczególnie pierwsza z nich mogłaby być 
prawdopodobna, gdyby nie mały szczegół. 
Starsi mieszkańcy tamtych okolic pamięta-
ją, że na przełomie lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych grupa koreańskich robotni-
ków w ramach wzajemnej współpracy go-
spodarczej pomiędzy Polską i bratnią Koreą 
Północną, budowała jeden z budynków go-
spodarskich, tzw. „cielętnik”. Jego pozosta-
łości można wciąż zobaczyć tuż obok budyn-
ku socjalnego. Być może na zasadzie skoja-
rzenia skośnookich osobników z Azją, ktoś 
użył azjatyckiej nazwy. Byłoby to piękne roz-
szyfrowanie zagadki, gdyby nie czas, w ja-
kim miało to miejsce. Z innych źródeł wie-
my, że nazwa funkcjonowała co najmniej 10 
lat wcześniej. Ten trop należy zatem uznać za 
mało prawdopodobny.  
Druga hipoteza jest trudniejsza do spraw-
dzenia, ale nie niemożliwa. Dotyczy ona po-
bytu na „Tajwanie” dzieci z Korei Północnej. 
Po wojnie koreańskiej, która toczyła się w la-
tach 1950 – 1953, w państwach socjalistycz-
nych przyjmowano koreańskie sieroty wo-
jenne. W Polsce schronienie znalazło we-

Tajwan



☛

☛ dłu różnych szacunków od  200 do 1500 
dzieci. Większą ich część ulokowano w 
Płakowicach k. Lwówka Śląskiego. Jo-
lanta Krysowata, autorka książki "Skrzy-
dło anioła: historia tajnego ośrodka dla 
koreańskich sierot" nie wyklucza, że 
część dzieci przynajmniej czasowo mo-
gła przebywać w innym miejscu. Dla-
tego domniemanie, że był to „Tajwan” 
wcale nie musi być niemożliwe. Gdyby 
okazało się ono prawdziwe, znów mo-
gło zadziałać skojarzenie skośnookich 
istot z zasłyszaną azjatycką nazwą. 
Trzecia hipoteza mnie wydaje się naj-
bardziej prawdopodobna. Pan Bur-
mistrz napisał w odpowiedzi, że teren 
ten to taka wyspa – właśnie jak Taj-
wan, oddalona od miasta, otoczona po-
lami z jednej strony, a lasem z drugiej, 
oddzielona od miasta rzeką. Może stąd 
też i komuś skojarzyła się ta nazwa z Taj-
wanem. Zważywszy, że nazwa „Tajwan” 
musiała być dość często obecna w me-
diach po ewakuacji na tę wyspę Czang 
Kaj-szeka w 1949 roku, nietrudno sobie 
wyobrazić przeniknięcie tego słowa do 
mowy potocznej. Tę hipotezę zdaje się 
potwierdzać artykuł autorstwa Agniesz-
ki Szydłowskiej noszący tytuł „Jedziemy 
na Koreę”, zamieszczony w numerze 32 
tygodnika „Konkrety” z roku 1986: „Je-
dziemy więc na "Koreę". Miejscowa, 
szokująca nieco nazwa powstała przed 
laty. Na pole nie sposób było dojechać 
- jak na Koreę właśnie. Poczucia humo-
ru tutejszym pegeerowcom nie brak. 
Później dowiadujemy się, że leżące przy 
Złotoryi Rokitki ochrzczono równie eg-
zotycznym mianem Tajwanu. Też z po-
wodu złego dojazdu, a także i dlatego, 
że tutejsze Rokitki myliły się z tymi koło 
Chojnowa. Od paru lat z dojazdem do 
pola kłopotu nie ma, bo PGR wybudo-
wał 20 km dróg, ale nazwa przetrwała”.
A jak dziś żyje się na „Tajwanie”? Za-
pewne dużo łatwiej, niż przed laty. 
Większość mieszkańców dysponuje sa-
mochodem, telefonem i dostępem do 
Internetu. W roku szkolnym  kursuje au-
tobus. Jednak trudno oprzeć się wraże-
niu, że piętno ludzi z „Tajwanu” nadal  
funkcjonuje, szczególnie po powstaniu 
budynku socjalnego. 
Otwarte pozostaje pytanie o to, co 
mieszkańcy Złotoryi wiedzą o Chińskim 
Tajwanie. Okazuje się, że niektórym 
dane było odwiedzić wyspę. Jednym z 
nich jest dr Mieczysław Pluta, który opi-
sał swoje podróże w sąsiednim artyku-
le. 

✎ Andrzej Wojciechowski

Wyspa Tajwan, określana w XVI w. przez 
portugalskich odkrywców jako Ilha For-
mosa (piękna wyspa), zamieszkana jest 
od dawna przez wiele grup aboryge-
nów, których pochodzenie i czas przy-
bycia na wyspę ciągle nie są rozpozna-
ne. Grupy te różnią się mocno zwyczaja-
mi i językami. Badania językoznawcze i 
genetyczne wskazują na ich pokrewień-
stwo z ludami zamieszkującymi wyspy 
Indonezji, Oceanii, a nawet Nowej Ze-
landii. Szesnaście z tych lokalnych naro-
dów liczy od kilku do kilkudziesięciu ty-
sięcy osób. Jak wyjątkowe i intrygujące 

getycznej czerwonej barwie, ćwiczenia 
pań z mieczem, starannie wykonywane 
europejskie tańce w parach i z instruk-
torem, koszykówka, gry planszowe, a 
obok odmiana badmintona z drewnia-
nymi paletkami i dużymi lotkami. Sam 
dołączyłem na kilka chwil do grupy mo-
ich równolatków grających w koszyków-
kę. Ta poranna, urozmaicona aktywność 
kilkuset osób wywarła na mnie większe 
wrażenie niż sama, całkiem ładna świą-
tynia z wielkim Buddą i dużymi rybami 
o jaskrawych barwach, pływającymi w 
stawikach i kanałach ją otaczających.   
Po południu dojechałem kolejnym auto-
busem do samego jeziora. Następnego 
poranka wypożyczyłem kolejny rower 
żeby dokonać jego objazdu. Jako głów-
ną atrakcję upatrywałem możliwość od-
wiedzenia wioski plemienia górskie-
go, żyjącego obok. Po pokonaniu poło-
wy obwodu jeziora okazało się, że na ich 
górę prowadziła specjalna kolejka lino-
wa. Cała wioska, sklepiki, bufety i stro-
je jej mieszkańców były przygotowane 
właśnie pod turystów. Jednak o zapo-
wiedzianej porze pofatygowałem się do 
niedużego amfiteatru. Oryginalne wy-
stępy – śpiew, muzyka, taniec oraz po-
kazy ich siły i zręczności warte były fa-
tygi i czasu.
Przy brzegu jeziora mijałem kilka boga-
to zdobionych świątyń. W jednej z nich 
figura - jak zrozumiałem - dobrotliwego 
swata, od którego dziewczęta oczekują 
pomocy w nawiązaniu szczęśliwych rela-
cji. Podchodziły, ofiarowały kwiaty i co-
fały się w głębokich ukłonach, a potem 
wróżyły sobie, rzucając małe płytki na 
ziemię. Chłopcy stali opodal i to od nich 
dowiedziałem się o celu tych starań.

mogą być takie kultury może 
świadczyć np. historia popu-
larnego utworu “Return to 
Innocence” grupy Enigma. 
Utwór ten wybrzmiewał na-
wet w klipach promocyjnych 
olimpiady Atlanta 1996. Do-
piero po kilku latach oka-
zało się, że najatrakcyjniej-
szy jego fragment, charak-
terystyczny, “pierwotny” za-
śpiew, to wklejony żywcem 
fragment śpiewu weselnego 
narodu Amis. Tę pieśń wesel-
ną kilka lat wcześniej nagrało 
w Paryżu, dla celów rejestra-
cji etnograficznej, małżeń-
stwo Difang i Igay Duana [2]. 
Tak zadziwiające perły mogą 
powstawać przez wiele lat w 
izolowanych grupach i war-
to takie kultury szanować i 
chronić. 
Zamieszkujące wyspę od ty-
siącleci ludy aborygenów 
stanowią ok. 2% pośród ok. 
23,5 mln ludności, pocho-
dzącej głównie z Chin. Na-

pływ Chińczyków zaczął się kilkaset lat 
temu, a największa ich fala przybyła w 
latach 1947- 49, po wyparciu na Taj-
wan oddziałów Kuomintangu, związa-
nych z Czang Kai-Szekiem, przez siły ko-
munistyczne Mao Zedonga [3]. Znaczne 
wpływy na losy wyspy mieli Portugal-
czycy, Hiszpanie, Holendrzy, a w XX w. 
do 1945 r. Japończycy [4]. Od kilkunastu 
lat, rządzący na Tajwanie coraz chętniej 
odwołują się do dawnej historii wyspy i 
ludów obecnych tam od dawna. W 2016 
r. rząd Tajwanu zorganizował uroczyste 

Konferencja organizowana była przez 
National University w centrum Taipei. 
Miałem tam okazję spotkać kilka posta-
ci ważnych dla rozwoju fizyki ciała sta-
łego, ultradźwięków i zjawisk fonono-
wych. Byłem jednym z niewielu Euro-
pejczyków wygłaszających swoje pre-
lekcje na miejscu, bo większość nie mo-
gła dolecieć i występowała za pośred-
nictwem Internetu (teraz znamy to 
wszyscy). Przy okazji konferencji odby-
ła się uroczysta kolacja w Grand Hotel 
Taipei. Było zbiorowe zwiedzanie boga-
tego National Museum. Już sam wybra-
łem się na szczyt „Taipei 101” - najwyż-
szego budynku w tej części Azji, znane-
go ze szczególnej, modułowej architek-
tury oraz z wbudowanej u góry masyw-
nej kuli, której ruch ma kompensować 
wpływ trzęsienia ziemi. 
Na noclegi wypatrzyłem tańszy hotel w 
odległej, znanej z gorących źródeł dziel-
nicy Beitou. Już na stacji początkowej i 
w trakcie dojazdu metrem można tam 
zapoznać się z ofertą atrakcji tej okolicy. 
Wagony z zainstalowanymi w stolikach 
monitorami i dedykowaną treścią - to 
może być warte podpatrzenia.
Mocne wrażenie wywarł wieczorny spa-
cer do centrum Taipei. Tam, obok budyn-
ku mauzoleum Czang Kai-Szeka jest duży 
plac, a po obu jego stronach bliźniacze, 
duże budynki centrów artystycznych. 
Każdy budynek z szerokim, krytym czer-
woną dachówką i podpartym kolumna-
mi dachem. Wieczorem, pod dachem, w 
każdym z sektorów wyznaczanych przez 
kolejne kolumny, widziałem spontanicz-
ne zajęcia rozmaitych grup. Gimnastyka 
czy joga na przyniesionych matach, dalej 
pary w smokingach i balowych sukniach 

przeprosiny aborygenów za lata ignoro-
wania ich praw i niszczenia kultury lokal-
nych mieszkańców. 
Wyjątkowa jest tu natura. Wyspa ma 
kształt owalu (oś długa ok. 350 km, a 
krótsza ok. 150 km) rozciągającego się 
w kierunku północ-południe. Zachodnia 
część wyspy jest raczej nizinna. Niemal 
całą wschodnią połowę zajmują zwar-
te, wysokie góry sięgające do wysoko-
ści 3886 m. n.p.m. Ludność tych niedo-
stępnych gór najdłużej zachowała od-
rębność. 
Odwiedziłem Tajwan dwukrotnie w ra-
mach podróży służbowych:
- od 15 do 24 kwietnia 2010 r. w związ-
ku z konferencją naukową „Phonons 
2010”,
- od 7 do 9 lipca 2013 r. w związku z kon-
sultacjami w firmie Nova Opto.
Po raz pierwszy przyleciałem do Ta-
ipei w poniedziałek 15 kwietnia 2010 r. 
wcześnie rano. To był szczególny czas, 
bo tylko kilka dni po katastrofie w Smo-
leńsku. Wzmagała się właśnie aktyw-
ność wulkanu w Islandii, którego pyły w 
kolejtnych dniach zablokowały wyloty z 
Europy. Miałem cztery dni do rozpoczę-
cia konferencji. Przewidując z góry wę-
drówkę, spakowany byłem w plecak. W 
informacji na lotnisku podpowiedziano 
mi jako atrakcyjne jezioro „Sun Moon 
Lake” w centrum wyspy. Kilka minut 
później już jechałem autobusem do Ta-
ichung. Tam, przed 6 rano, wypożyczy-
łem w hotelu rower i ruszyłem w stro-
nę świątyni. O tej porze na terenach w 
jej pobliżu zastałem grupy oddające się 
aktywności fizycznej: ćwiczenia tai-chi 
w dużych grupach, w koszulkach o ener-

Przykład starannie rzeźbionej kolumnyTaipei Z przedstawicielkami górskiego narodu Thao

Wartownik przed grobem 
Czang-Kai-Sheka

Dziewczęta u stóp figury „swata” W stroju ochronnym przed wejściem 
do hali produkcyjnej

W odwiedzinach
na Tajwanie
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☛ się szczelne, gładkie stroje, a 
potem przejście do hal przez 
komory, w których odsysane 
są wszelkie przenoszone pyłki. 
Tym razem też było nieco cza-
su na zwiedzanie. Obwoził nas 
tajwański przyjaciel moich Ko-
reańczyków. Pouczające były 
odwiedziny miejsca spoczynku 
Czang Kai-Sheka - Mauzoleum 
Cihu. U wejścia budynku czu-
wa honorowa warta. We wnę-
trzu nie wypadało robić zdjęć, 
więc na pamiątkę została fotka 
z wartownikiem. W ciągu nie-
mal 30 lat Czang Kai-Szek rzą-
dził tu twardą ręką, przyczy-
niając się jednak konsekwent-
nie do rozwoju infrastruktury. 
Dzięki temu, z udziałem dużej 
pomysłowości i pracowitości 
Tajwańczyków, ten kraj szyb-
ko rozwinął moce produkcyj-
ne, awansował gospodarczo i 
stał się jednym z ekonomicz-
nych „tygrysów” Azji, znanym 
głównie z produkcji zaawanso-
wanych rozwiązań elektronicz-
nych. W czasie rządów Czang 
Kai-Sheka pewnie wszędzie 
były stawiane jego pomniki. 
Jednak po latach społeczne-
go ucisku widać mało zostało 
w narodzie chęci do spogląda-
nia na nie. Były więc demon-
towane i przenoszone do par-
ku Cihu. W trakcie spaceru po 
parku i obok stawu wędrowa-
liśmy dłuższą chwilę pomię-
dzy tymi pomnikami. Podobno 
okolica Cihu była dla Czang Ka-
i-Szeka ulubionym miejscem 
na wyspie, bo przypominała 
mu jego rodzinne strony. Te-
raz może nadal podziwiać ją za 
pośrednictwem setek par oczu 
swoich pomników.

✎ Mieczysław Pluta
Źródła:
[1] https://www.szalonewalizki.
pl/tajwan-czyli-formoza-piekna-
wyspa/
[2] #53 - O pojednaniu i tożsamo-
ści nowego Tajwanu (występu-
je: dr Maciej Gaca), Youtube lub 
Spotify
[3] https://www.polskie-
radio.pl/39/156/Artyku-
l/1311772,Czang-Kajszek-%-
E2%80%93-marszalek-ktory-prze-
gral-wojne-o-swoj-kraj
[4] https://pl.wikipedia.org/
wiki/Historia_Tajwanu

ćwiczące tańce klasyczne, parę kroków 
dalej chłopcy w opadających spodniach 
wywijający breakdance, grupa dziewcząt 
w strojach tradycyjnych, falujących przy 
spokojnych melodiach... i tak wokół ca-
łego budynku. W części centralnej placu 
ćwiczyła orkiestra paradna ze zgrabną, 
marszową grupą dziewcząt. Jakże inny to 
klimat niż ten “sztywny”, który widziałem 
pięć lat wcześniej na Placu Niebiańskie-
go Spokoju w centrum Pekinu. Tu i tu for-
malnie są swobody religijne, jednak gdy 
odwiedzałem świątynie w Chinach, to 
wyglądały jak na szybko zestawiona kon-
strukcja z jednolicie pomalowanych koł-
ków, a każdy mnich wyglądał i zachowy-
wał się raczej jak przebrany żołnierz. Na 
Tajwanie świątynie są bogato rzeźbione 
i starannie dekorowane. Zawsze świeże 
kwiaty i aktywność wiernych powodują, 
że tętnią życiem i służą potrzebom ducha 
odwiedzających. Dla kogoś, kto żył lata w 
systemie nakazowym, a teraz już ponad 
dwadzieścia lat po jego upadku, te różni-
ce i chyba także ich przyczyny są czytelne.
Po konferencji ciągle nie było pewności 
czy i kiedy będzie możliwy lot powrot-
ny. Miałem dwa dni na objazd północ-
nej strony półwyspu. Tam znajduje się 
“Yehliu Geopark” gdzie podziwiać moż-
na grupę dużych skalnych grzybów, a 
obok kamienne dzwony. Nie do poję-
cia jak te formacje powstały. Są tak od-
mienne, a przecież Natura tworzyła je w 
odstępie kilkudziesięciu metrów jedne 
od drugich.
Kolejnego dnia zadzwoniłem na lotni-
sko. Loty zostały wznowione i rozłado-
wywali zaległości w zapotrzebowaniu 
na nie. (Przerwa w lotach na kierunkach 
europejskich trwała niemal 10 dni). 
Zgłosiłem się do odprawy, a tam poda-
li jednak, że brak miejsc w mojej klasie. 
Już chciałem się odwrócić na pięcie, gdy 
usłyszałem: „Ale proponujemy panu w 
zamian lot w business class”. Zgodziłem 
się na tę korektę, tym bardziej, że nie 
wiązało się to z żadnymi dopłatami.
Drugi wypad w tym kierunku nastąpił z 
Korei i wiązał się z tym, z czego Tajwan 
jest znany od lat – z wysoką technolo-
gią. Zaproszono nas do firmy produku-
jącej szklane okienka telefonów i moni-
torów. Na szkło nanoszone są tam war-
stwy przezroczystej elektroniki. Zapro-
sili nas, by skonsultować możliwość 
optycznej kontroli jakości wykonania 
przy zastosowaniu układów optycznych 
koreańskiej firmy 2iSpectra, dla której 
wtedy działałem. We wnętrzach pro-
dukcyjnych Nova Opto obowiązuje wy-
soka czystość. Przed wejściem nakłada 

W niedzielę 15 sierpnia Złotoryja stała 
się kolejnym przystankiem na trasie jed-
nej z, moim zdaniem, najlepszych im-
prez, które odbywają się cyklicznie w 
różnych miastach, a był to festiwal ko-
lorów z proszkami Holi w roli głównej. 
Miejscem imprezy stał się teren przy za-
lewie złotoryjskim, co według mnie było 
lokalizacją wręcz doskonałą, zwłaszcza 
dla rodzin z dziećmi, gdyż miejsce jest 
bezpieczne, a obszar dość duży, co po-
zwala na zmieszczenie na jednej po-
wierzchni znacznej liczby ludzi. 
No właśnie... Festiwal kolorów widniał 
na mej liście przeżyć od lat, więc cala 
uradowana faktem, iż odbywa się on w 
moje rodzinnej miejscowości - mknęłam 
niczym wicher na pierwszy wy-
rzut proszków i na spotkanie tłu-
mu, który wraz ze mną pozwo-
li sobie na barwne szaleństwo, 
bawiąc się w kolorowym pyle 
jak za dawnych, dziecięcych lat. 
Byłam ogromnie zaskoczona, 
że w niedzielę na imprezie zja-
wiło się tak naprawdę niewie-
le osób. A już dorosłych, którzy 
wraz z dziećmi stanęli pod sce-
ną i pozwolili na to, aby barw-
na chmura pyłu pokryła ich cia-
ła oraz ubrania, mogłam nieste-
ty policzyć na palcach. 
Zadałam sobie w duchu pytanie: 
dlaczego tak mało mieszkańców 
zjawiło się na tym evencie, sko-
ro Złotoryja jest na tyle małym 
miastem, że spacer z rynku nad 
zalew zajmuje dosłownie chwi-
lę i dlaczego ci wszyscy dorośli, 
obecni ciałem na miejscu, wole-

li stać pod drzewem lub przyglądać się 
proszkowej zabawie z daleka, zamiast 
wziąć w niej czynny udział? Szkoda, że 
tak niewielu dorosłych pamięta o tym, 
jak przyjemne jest doświadczanie chwi-
li „tu i teraz” i jak niesamowitym prze-
życiem może być odważenie się na po-
nowne odnalezienie w sobie dziecka, 
którym przecież kiedyś wszyscy byliśmy. 
Co powstrzymuje dorosłych przed tak 
niesamowitym doświadczeniem? Pla-
my na ubraniach? Ocena innych ludzi, 
gdy brudni będą wracać do domu ulica-
mi miasta? Powiem tak - to była jedna z 
najlepszych niedziel, jakich doświadczy-
łam w całym moim życiu. Dawno się tak 
nie ubawiłam z dzieciakami pod sceną, a 

na wyrzut proszku wracałam tego dnia 
jeszcze trzy razy z synem moich przyja-
ciół. 
Moje wewnętrzne dziecko było wte-
dy najbardziej roześmiane na świecie, a 
ja wdzięczna, że tego typu festiwal za-
witał właśnie do mojego miasta. A gdy 
wracałam do domu, ze wszystkimi kolo-
rami tęczy na ciele i ubraniu, spotyka-
łam się jedynie z uśmiechami ludzi, któ-
rych mijałam po drodze i naprawdę cie-
płymi spojrzeniami, mało tego, poszłam 
tak na pizzę i nie czułam się skrępowana 
wyglądem ani trochę. 
Wielu z tych mijających mnie ludzi było 
na festiwalu  razem ze mną i ze swoimi 
pociechami, a mimo to nie pozwolili so-
bie na to, aby przeżywać to święto ra-
zem z innym dzieciakami, nastolatkami 
czy młodzieżą. 
Mam zatem jedną radę: miejmy odwa-
gę  być jak te dzieci. Beztroskie i żyjące 
chwilą. W dni takie jak 15 sierpnia. Wte-
dy słowa: „dzieckiem być i nigdy, prze-
nigdy nie dorastać” nabierają olbrzy-
miej mocy i sprawiają, że potrafimy na 
kilka godzin zaczarować samych siebie. 
To naprawdę fantastyczne uczucie brać 
udział w czymś takim. A coraz częściej 
zamiast się jednoczyć, potrafimy jedy-
nie dzielić, zwłaszcza na tych wszystkich 
portalach w internecie. A przecież wy-
starczy spróbować inaczej, prawda? 
Z serdecznymi pozdrowieniami i do zo-
baczenia za rok, mam nadzieję pod 
samą sceną.

✎ Joanna Siembida

Kamienne dzwony

Ćwiczenia tai-chi 

Park Cihu z pomnikami

Panowie przy grach planszowych. W tle panie odbi-
jają drewnianymi paletkami duże lotki z piór.

Kolorowy
zawrót głowy...
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pozostała przykładem dla innych jak 
należy żyć, pracować i odpoczywać.
Życzymy Pani satysfakcji w dzia-
łalności społecznej, oczekujemy, 
że w chwilach wspomnień będzie 
Pani nas wspominała ciepło i miło. 
Wiemy, że będzie się nam wzajem-
nie brakować, co będzie dowodem 
związku Pani z nami…
Załoga drukarni
Po transformacji w latach 90. XX w. 
zakład został zamknięty. To zapew-
ne był wielki cios dla pani Karab-
czyńskiej, bo przecież było to jej za-
wodowe dziecko, któremu poświę-
ciła część swojego życia. Kiedy prze-
szła na zasłużoną emeryturę chęt-
nie podejmowała gości, przyjaciół, 
znajomych. Zresztą każdy, kto przy-
szedł do pani Zofii zawsze został 
ugoszczony, wysłuchany i zrozumia-
ny. Bezinteresownie pomagała dru-
giemu człowiekowi (tu na uwagę za-
sługuję fakt, kiedy w okresie stanu 
wojennego pomagała represjono-
wanym, m.in. znanemu mieszkań-
cowi Złotoryi Janowi Kuskowi). Była 
kresowiaczką, chętnie angażowała 
się we wszelkie imprezy, spotkania i 
uroczystości związane z kulturą kre-
sową. Ostatni raz spotkałem panią 
Zofię na Dniu Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych w 2020 r….
Panią Karabczyńską wspomi-
nam jako wielką patriotkę, kobie-
tę o niezłomnych zasadach, któ-
ra pielęgnowała pamięć o swoim 
Mężu i ukochanych Kresach. Przy 
tym wszystkim była bardzo pogod-
na, pełna radości życia, była przyja-
cielem młodego pokolenia.
Śpieszmy się kochać ludzi – jak pi-
sał klasyk. Nie odkładajmy spotkań, 
bo za daleko, za późno, za często. 
Nie szczędźmy ciepłych słów rodzi-
com, braciom, babciom i dziadkom 
oraz wszystkim bliskim. Nie zapo-
minajmy mówić bliźniemu dzięku-
ję, przepraszam, kocham. Nie bój-
my się przytulać, całować, uśmie-
chać. Nie kryjmy czułości, tęsknoty 
czy troski. Nie wstydźmy się uczuć 
i bliskich relacji. Bądźmy dla sie-
bie lepsi i celebrujmy wspólnie spę-
dzane wspólne chwile. Żyjmy tak, 
żeby było kogo wspominać. Bo na 
końcu liczy się zawsze człowiek…
Do zobaczenia Pani Zofio, do zoba-
czenia…

✎ Tomasz Szymaniak
Dziękuję za pomoc w napisaniu ni-
niejszego artykułu pani Elżbiecie 
Karabczyńskiej i koleżance Iwonie 
Pawłowskiej.

budynków mieszkalnych w Złotoryi. 
Na uwagę zasługuje fakt, że pani 
Karabczyńska z racji wykonywanej 
funkcji w magistracie mogła sobie 
wybrać jakiekolwiek mieszkanie, 
z niezbędnymi sprzętami i pełnym 
umeblowaniem. Jednak Jej skrom-
ność na to nie pozwalała. Wspól-
nie z mężem zamieszkała przy uli-
cy Basztowej w mieszkanku, na któ-
re składały się dwa maleńkie poko-
iki oraz kuchnia. Kolejne mieszkanie 
państwa Karabczyńskich było przy 
ulicy H. Sienkiewicza. A życie zawo-
dowe? Coraz lepiej sobie w nim ra-
dziła. Zaowocowało to przygodą ze 
złotoryjską drukarnią. Na początku 
była p.o. kierownika, a następnie 
została kierownikiem zakładu. Dal-
sze lata to również dokształcanie w 
tym kierunku. Pani Zofia ukończyła 
Technikum Poligraficzne w Warsza-
wie.
Był 1950 r., a państwo Karabczyń-
scy byli już szczęśliwymi rodzicami 
córki Elżbiety. W pamięci złotoryjan 
zapisała się jako inicjatorka budo-
wy bardzo nowoczesnego zakładu 
usług graficznych. Budowa obiek-
tu przypadła na trudny okres stanu 
wojennego. Brak niezbędnych ma-
teriałów do ukończenia budowy nie 
stanął na przeszkodzie ukończenia 
rozpoczętych prac budowlanych. 
Pani Zofia, dzięki swojej zaradności i 
cudownej aparycji, potrafiła wszyst-
ko zorganizować. Dzięki czemu, w 
1984 r. nastąpiło uroczyste otwar-
cie zakładu, a rok później pani Zofia 
przeszła na zasłużona emeryturę. O 
tym jak dobrym była kierownikiem 
świadczy chociażby zamieszczone 
poniżej podziękowanie od pracow-
ników drukarni: 
Pani Zofio,
jedni krócej, inni dłużej pracowali 
pod Pani kierownictwem, ale wszy-
scy jednakowo gorąco dziękują za 
wysiłek z jakim utrwalała Pani do-
bre imię naszego zakładu. Dzięku-
jemy bardzo za ogrom poświęce-
nia, zrozumienia i serdeczności z ja-
kimi spotykaliśmy się na co dzień. 
Nie chcieliśmy liczyć na Pani pobła-
żanie, ale nasza ufność spodziewać 
się mogła, że uchybienia popełnione 
przez nas spotkają się z Pani wyro-
zumiałością. W naszej pamięci zapi-
sujemy Panią jako dbającego o pra-
cowników i wyrozumiałego przeło-
żonego, serdecznego członka zało-
gi, jako osobę oddaną całym ser-
cem sprawom drukarni i jej ludziom.
Życzymy Pani dużo zdrowia, chcieli-
byśmy aby Pani uśmiechnięta twarz 

Nigdy nie ma dobrego momentu na po-
żegnanie bliskich, ale zawsze jest dobry 
czas, żeby wspominać ich myślami. Czy-
telniku, zatrzymaj się na chwilę i wspól-
nie ze mną wspomnij…
Na odejście naszych bliskich nie moż-
na się przygotować. Śmierć zawsze jest 
nie na miejscu i nie tu i teraz - za szyb-
ko, za rano, za nagle, za wcześnie. Dopa-
da po spacerze, przed kąpielą, po obie-
dzie, podczas snu. Przychodzi we wto-
rek, a przecież mogłaby w piątek albo w 
sobotę. Nie pyta nikogo, nie uprzedza, 
nie dyskutuje. Porywa do swojego dan-
se macabre. Nie interesuje jej w ogóle 
pochodzenie, wykształcenie, status spo-
łeczny. Przychodzi i zostawia ból. Ból, 
który ukoić mogą właśnie wspomnienia.
Terry Prachett powiedział kiedyś, że naj-
ważniejsze we wspomnieniach jest to, 
żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je 
wspominać. Dzisiaj się zatrzymamy i po-
wspominamy wspaniałą kobietę, miesz-
kankę Złotoryi od 1946 roku – panią 
Zofię Karabczyńską. Wiadomość o Jej 
śmierci spadła na mnie jak grom z jasne-
go nieba, bo przecież dlaczego we wto-
rek a nie w czwartek, dlaczego właśnie 
teraz, miałem w tym wszystkim okrop-
ne wyrzuty sumienia, bo nie zdążyłem 
się pożegnać z panią Zofią. Odkłada-
łem ciągle na później nasze spotkanie, 
a to przez brak czasu, przez problemy 
rodzinne, przez pandemię… I stało się, 
29 czerwca 2021 r. Odeszła od nas ci-

chutko, w spokoju, otoczona mi-
łością kochającej córki Elżbiety, 
rodziny i przyjaciół. Niech te parę 
skreślonych przeze mnie słów bę-
dzie hołdem dla pani Karabczyń-
skiej. Niech wspomnienie o Niej 
przetrwa, bo przecież człowiek żyje 
dopóty, dopóki trwa pamięć o nim.
Wielu z nas znało panią Zofię, wie-
działo kim była, co w swoim ży-
ciu zawodowym robiła, jakim była 
człowiekiem. Jednak grono na-
szych czytelników być może Jej 
nie znało, być może ich drogi nie 
zetknęły się z Jej drogami. Dlate-
go pozwolę sobie powspominać, 
opowiedzieć Wam historię życia 
pani Karabczyńskiej. 
Pani Karabczyńska de domo Łań 
urodziła się w Podhorcach (ro-
dzina książąt Sanguszków posia-
dała tam wspaniały pałac zwa-
ny Wersalem Podola) na Kresach 
Wschodnich. W Podhorcach Pani 
Zofia ukończyła szkołę siedmio-
klasową, resztę edukacji kontynu-
owała już po wojnie. Pani Karab-
czyńska była jedynaczką. Dom, w 
którym mieszkała, wybudowany 
był w 1922 roku i stoi po dzień dzi-

siejszy. Rodzice posiadali niewielkie go-
spodarstwo rolne. Wszyscy żyli szczęśli-
wie, kochali się, dopóki nie wybuchła 
najstraszliwsza wojna w historii…
Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Pod-
horców sytuacja mieszkańców uległa 
całkowitej zmianie. Młodość Pani Zo-
fii, która powinna być beztroska, stała 
się walką o przetrwanie. Życie zmieni-
ło się na gorsze w tym straszliwym sys-
temie totalitarnym jakim był komunizm. 
Po okupacji sowieckiej nastąpiła okupa-
cja hitlerowska, która również odcisnęła 
piętno zarówno na życiu, jak i psychice 
mieszkańców Podhorców, w tym rów-
nież młodziutkiej pani Karabczyńskiej. 
Po 1944 r. rozpoczął się czas repatria-
cji. Polacy musieli opuścić dotychczaso-
we miejsca zamieszkania. Również Pani 
Zofia wyjechała. Jechała ze swoimi bli-
skimi sześć tygodni ze Złoczowa. W wa-
gonach bez dachu – lorach. Kiedy doje-
chała do Gliwic, był już październik. W 
Gliwicach przepakowano rodzinę pani 
Zofii do kolejnych wagonów i tak doje-
chali do Jeleniej Góry. Trwało to kolej-
ny tydzień. Stamtąd pani Karabczyńska 
dotarła do Lubomierza. Jej rodzice -  jak 
wspominała – otrzymali duży haus. Zbli-
żał się rok 1946 i zmiany w życiu pani 
Zofii. Wujek pani Karabczyńskiej, któ-
ry był technikiem, kreślarzem w kamie-
niołomach, również przesiedleniec ze 
Wschodu, ściągnął panią Zofię do Złoto-
ryi. Przyjechał pewnego dnia do Lubo-

mierza, gdzie już trzy miesiące praco-
wała w Urzędzie Miejskim jako maszy-
nistka, i mówił: Zostaw tę pracę i jedź ze 
mną do Złotoryi. Twoje kuzynki tam pra-
cują, będzie ci raźniej, a może znajdziesz 
jakąś szkołę dla siebie. Pani Karabczyń-
ska postanowiła wyjechać do Złotoryi. 
Po kilku dniach kuzynka zaprowadziła 
panią Zofię do Urzędu Miejskiego, żeby 
zapytała o możliwość zatrudnienia. Pani 
Zofia dostała pracę w magistracie. Już 
jako urzędniczka poszła do szkoły zawo-
dowej. Mieściła się ona wtedy przy uli-
cy Konopnickiej. W tym czasie miesz-
kała przy ulicy Cmentarnej. Codziennie 
rano, idąc do pracy przechodziła przez 
dzisiejszą ulicę J. Piłsudskiego, gdzie po 
lewej stronie mieścił się zakład piekar-
niczy. Przy drzwiach owej piekarni stał 
zawsze młody, bardzo przystojny męż-
czyzna… To był przyszły mąż pani Zofii.  
Przyjechał do Złotoryi w 1947 roku od 
„aliantów”. Tam służył w armii i po przy-
jeździe do Polski był traktowany z wro-

gością przez nowy system polityczny. 
Mąż pani Karabczyńskiej, Stefan, uro-
dził się w słynnych Kutach na Kresach 
II Rzeczpospolitej. W kampanii wrze-
śniowej 1939 r. pełnił służbę w forma-
cji PW i w czasie jej trwania przeprowa-
dzał przez granicę uciekających Polaków 
do Rumunii – głównie polskich ofice-
rów. Po wielu perypetiach wojennej za-
wieruchy znalazł się na Zachodzie, gdzie 
został skoczkiem spadochronowym w 1. 
Polskiej Samodzielnej Brygadzie Spado-
chronowej i otrzymał przydział do 3. Ba-
talionu.
Młodzi pobrali się 5 sierpnia 1948 r. w 
Lubomierzu. Zamieszkali jednak w Zło-
toryi. W tym czasie pani Zofia zawodo-
wo zajmowała się administrowaniem 

23.06.2021 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekre-
acji odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 
przez ósmoklasistów SP nr 1.

25.06.2021 r. w złotoryjskich placówkach oświatowych 
odbyły się uroczyste apele z okazji zakończenia roku 
szkolnego 2020/2021. 

26 - 27.06.2021 r. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe 
uczciło memoriałowym turniejem „Six Team” pamięć 
założycieli złotoryjskiego tenisa. 

3 - 4.07.2021 r. na kortach Złotoryjskiego Towarzystwa 
Tenisowego goszczono uczestników ogólnopolskiego 
turnieju 16-latków.  

8.07.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Złotoryi od-
było się robocze spotkanie w ramach partnerskiego 
projektu pn. „Dwa regiony jeden cel – transgraniczna 
współpraca Powiatu Złotoryjskiego i Powiatu Bautzen”. 

10.07.2021 r. w Zamku Grodziec odbył się koncert kra-
kowskiego barda Mariusza Wdowina. 

10.07.2021 r. w Dobkowie odbyła się 2. runda „DLW 
Wrak Race Dobków”. 

23.07.2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie kluczy 
firmie „Günthart”, która będzie produkować w naszym 
mieście w hali modułowej, dekoracje cukiernicze z mar-
cepana, czekolady i cukru. 

28.07.2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi 
oraz ZOKiR zorganizowały spotkanie autorskie z  Aldo-
ną Kamińską-Achkar, autorką książki „Mój Liban – pie-
kło i raj”. 

30.07 - 1.08.2021 r. w Żywcu odbyły się 70. Mistrzostwa 
Polski Juniorów w Łucznictwie, na których zawodnicy 
Unii Pielgrzymka zdobyli złote i srebrne medale. 

30.07 - 1.08.2021 r. w Zamku Grodziec zorganizowano 
imprezy dla turystów w ramach wydarzenia „Oblężenie 
Grodźca”.

1.08.2021 r. w Złotoryi obchodzono 77. rocznicę wybu-
chu powstania warszawskiego z udziałem Orkiestry Dę-
tej Gminy Miłkowice.

7.08.2021 r. w parku w Pielgrzymce odbyła się „Biesia-
da Zespołów Kresowych” im. Zenona Bernackiego.

7.08.2021 r. w każdą pierwszą sobotę miesiąca Złoto-
ryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji organizuje bezpłatne 
zwiedzanie zabytków dla mieszkańców Złotoryi. 

8.08.2021 r. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji zor-
ganizował dla dzieci imprezę pod nazwą „Niedziela z 
Krainą zabawy”. 

14.08.2021 r. odbyła się Rowerowa Rodzinna Wycieczka 
Inauguracyjna, która miała na celu zapoznanie się z nie-
dawno zakończoną inwestycją miejską. 

14.08.2021 r. na strzelnicy przy ul. Legnickiej 44 oraz na 
strzelnicy Złote Wzgórza KS AGAT zorganizował zawody 
strzeleckie z okazji Święta Wojska Polskiego. 

✎ Opracował Jarosław Jańta 

Zofia
Karabczyńska
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1984. 
◙ Roman Gorzkowski

1985. 
◙ Roman Gorzkowski

1998. 
◙ Sylwia Dudek-Kokot

2018.
◙ Sylwia Dudek-Kokot

2017. 
◙ Urszula Tomalak

2004. ◙ Urszula Tomalak

2004. ◙ Urszula Tomalak

2017.

☛

którego pomysłodawcą była 
pełniąca wówczas funkcję dy-
rektora PSSE w Złotoryi Joan-
na Matuszczyk. Sanepid złoto-
ryjski, jako jedyny na Dolnym 
Śląsku wpadł na taki pomysł 
uczczenia wspomnianych 
rocznic.                           Monu-
ment to bryła piaskowca o 1,2 
m wysokości, na którym wid-
nieje logo inspekcji sanitarnej 
(w otoku napis Państwowa In-
spekcja Sanitarna) oraz napis 
,,1954-2004. W służbie spo-
łeczeństwa”. Wykonawcą po-
mnika był Bogdan Kalinowski, 
mieszkaniec powiatu złoto-
ryjskiego. Pomnik został  uro-
czyście odsłonięty przez Mar-
ka Ludwika Grabowskiego, za-
stępcę Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego w Warszawie, 
Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego dr Jerzego Bana-
cha, Starostę powiatu złoto-
ryjskiego Ryszarda Raszkiewi-
cza, Burmistrza miasta Złoto-
ryja Ireneusza Żurawskiego, 
w obecności Joanny Matusz-
czyk oraz wszystkich pracow-
ników i pracowników emery-
towanych. Został poświęcony 
przez księdza dziekana Maria-
na Sobczyka wraz z zaproszo-
nym przedstawicielem legnic-
kiej kurii - księdzem dr Walde-
marem Wesołowskim.
29 kwietnia 2017 r., tuż obok 
kamienia poświęconego Alek-
sandrowi Biedakowi, z inicja-
tywy Aliny Łubkowskiej oraz 
Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Złotoryjskiej stanął stylizowany, gra-
nitowy krzyż z tablicą o następującej 
treści: "Pierwszej przełożonej pielęgnia-
rek szpitala w Złotoryi w 1945 r. śp. Ma-
rii z Sieńkiewiczów Wolskiej-Bielskiej z 
Wilna. Zmarła 11.05. 1946 r. w Złotoryi 
przeżywszy 47 lat, z wdzięczną pamię-
cią córka z rodziną i przyjaciele z TMZZ". 
Alicja Łubkowska (córka Marii Wolskiej-
Bielskiej), obecna podczas uroczystości, 
pomnik także ufundowała, wykonał go 

w granicie Andrzej Gajewski z 
Zagrodna. Pomnik poświęcił 
o. Bogdan Koczor OFM, pro-
boszcz parafii św. Jadwigi.
Już w XXI wieku społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 3 po-
stanowiła zmienić znaczenie 
pomnika z 1984 r., wykorzy-
stując bazaltowy kamień. W 
2018 r. usunięto stary napis, 
na szczycie umieszczono orła 

z piaskowca a na nowej ta-
blicy pojawiła się inskrypcja: 
"11 listopada 2018 r. Z tru-
du naszych ojców powstał 
wspólny dom, w 100-lecie 
niepodległości". Znów wo-
kół pomnika stanęli ucznio-
wie.
W następnych odcinkach 
m.in. o pomniku z górni-
czym wózkiem, pamiątko-
wych krzyżach i  tablicach.

✎  Roman Gorzkowski
 Urszula Tomalak 

stię i rok 1211 obja-
śnił. Czynił to obiek-
tywnie i za taką posta-
wę zapłacił – niesłusz-
nie nie doczekał żadnej 
profesury! Na III seme-
strze (1961 r.) wyeks-
pediował II rok histo-
rii na Dolny Śląsk. Kwa-
terowaliśmy na zam-
ku w Bolkowie, ale je-
den z wyjazdów odbył 
się do Złotoryi. Prowa-
dził nas Tadeusz Steć, 
który podobno na Dol-
nym Śląsku znał każdy 
kamień. Wtedy też po 
raz pierwszy byłem w 
naszym kościele Ma-
riackim, stałem przed 
bramą klasztorną przy kościele Jadwiżań-
skim... Nie przypuszczałem wówczas, że za 5 
lat m.in. te obiekty znajdą się w kręgu moich 
zainteresowań zawodowych i społecznych.
Winę za to ponosi ówczesna (i obecna) zło-
toryjanka Maria Koszałkowska, której rodzi-
ce również pozwolili studiować w Opolu i pe-
chowo dla niej znalazła się na tym samym 
roku, co ja. Najpierw spotkaliśmy się na im-
matrykulacji w auli opolskiej WSP, a kilka lat 
później w kościele Jadwiżańskim w Złotoryi, 
na naszym ślubie. Oczywiście obowiązkowo 
należało odbyć i „zaliczyć” nauki przedślub-
ne. Tu mam sposobność serdecznie wspo-
mnieć ówczesnego proboszcza złotoryjskiej 
Rzymskokatolickiej Parafii (wówczas jeszcze 
tylko jednej) Onufrego Stankiewicza. Niech 
mi wybaczą wszyscy inni księża, ale księdza 
Onufrego ja zaliczam do grona „księży wie-
rzących”; z pewnością nie był to proboszcz 
urzędujący. Kiedy dowiedział się, że obydwo-
je z Marylą jesteśmy nauczycielami „i to hi-
storii”, zaproponował sam od siebie: „Wie-

cie, będą was się czepiać, śledzić, donosić...”. 
Mówimy, że pracujemy w Wieruszowie. „To co 
z tego? Oni mają swoje metody, aby powia-
domić”. Zaproponował: „Ja dobrze znam Pań-
stwa Koszałkowskich (babcia Maryli była prze-
łożoną Trzeciego Zakonu). Pan Bóg nam wyba-
czy, jeśli ja wyznaczę wam zakres przygotowa-
nia, a wy przyjdziecie już w czasie wakacji i zo-
baczę jak się przygotowaliście”. I tak się stało.
Teściowie w tym czasie mieszkali już na ul. 

Po lekturze artykułów w „Echu Złotoryi” (z 
grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r.), jak pisze ze 
Szczecina Stanisław Apostoluk, ulica Staro-
miejska „na nowo żyje w mojej pamięci. Była 
niedługa – może 100 m – i wąska. Chodnik 
był wykładany kamiennymi płytami, na któ-
rych rysowało się kredą, np. grę w klasy. Uli-
ca żyła od wczesnej wiosny do późnej jesieni. 
Drzwi wszystkich domów były pootwierane, 
a w oknach naprzeciwko siedziały sąsiadki i 
głośno plotkowały itp. Dzieci wszystkie się 
znały. O tym, jakie ta ulica miała powodze-
nie świadczy fakt, że ja i mój brat Władysław 
mieszkaliśmy na pl. Wolności (Rynek). Nasz 
dom stał na rogu, wychodziło się na krótką, 
ślepą uliczkę. Nie działo się nic, ale za to na 
ul. Staromiejskiej czekała nas wielka zabawa. 
Rodzicom mówiliśmy, że idziemy bawić się 
do Ulki. [Ulka, Marysia i Krzyś z domu Koszał-
kowscy, to kuzynostwo Stanisława Apostolu-
ka – przyp. RG]. Gdy przychodziliśmy z bra-
tem, wołała resztę dzieci i zaczynała się swa-
wola. Czasem wołała nas ciocia Hela [mama 
Uli, Marysi i Krzysia – RG], aby dać nam ka-
wałek ciasta a niekiedy przysmak – chleb z 
wodą i cukrem. Z innej, oddalonej ulicy przy-
chodziły bawić się na Staromiejską Ela i Wi-
sia Pyc. Ich dziadkami byli państwo Kowal-
czykowie. Pamiętam, że pan Kowalczyk miał 
konia i rozwoził węgiel. Słyszałem, jak ciocia 
Hela opowiadała, że jak pan Kowalczyk nie 
dostał dla konia owsa, to na śniadanie (mó-
wił do żony) nie będę jadł jajecznicy. Tak, nie 
ma już Staromiejskiej, ulicy, która żyła przez 
cały dzień i która, wydaje mi się, miała duszę. 
Gdyby na tej ulicy między starymi domami 
rozwiesić sznury z praniem – byłaby to ulicz-
ka z Włoch”.
Tak się szczęśliwie złożyło, że list Stanisła-
wa Apostoluka dotarł najpierw do Marysi i 
Alfreda Michlerów. Nic dziwnego, że swo-
je wspomnienia Alfred Michler zatytułował 
„Ostatnie wesele na włoskiej ulicy”:
„Złotoryjaninem zostałem i jestem nie wsku-
tek urodzenia, lecz z wyboru; z urodzenia je-
stem opolskim pniokiem (nie kszokiem, któ-
ry można przesadzać). Na Śląsku tkwię od 
1941 r., a w Złotoryi znalazłem się ćwierć 
wieku później (1966 r.)”.
O samej Złotoryi, jako pierwszym mieście 
na Śląsku z pewnością nic nie usłyszałem w 
szkole podstawowej, choć nauczycieli z Kre-
sów miałem bardzo dobrych. Maluczko tego 
było w liceum. To nie brak wiedzy nauczycie-
li o tym decydował – trzeba było wymienić 
niemiecki Magdeburg, a takich „wzmianek” 
na Opolszczyźnie w latach 50. XX w. czynić 
nie było wolno. W latach 60. i na wyższym 
poziomie edukacji nad Złotoryją rozjaśnia-
ło się dzięki doc. Władysławowi Dziwulskie-
mu, pracownikowi naukowemu WSP w Opo-
lu, dziekanowi wydziału. On mi/nam tę kwe-

Powracamy do tematyki złotoryjskich 
pomników. Po 1945 r. na terenie miasta 
stanęło kilka kamieni z okolicznościo-
wymi tablicami lub wprost wyrytymi in-
skrypcjami. Fundowały je instytucje, or-
ganizacje społeczne lub mieszkańcy. Je-
den z nich zmienił swój wygląd (podob-
nie jak np. pomnik przez policją).
14 października 1984 r. po lewej stro-
nie wejścia do Szkoły Podstawowej nr 3 
ustawiono bazaltowy głaz (wys. ok. 1,5 
m) z tablicą, na której widniał napis:

Z TRUDU
NASZYCH OJCÓW
WSPÓLNY DOM

W 40-TĄ ROCZNICĘ PRL
I 20-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 3 W ZŁOTORYI
MŁODZIEŻ, NAUCZYCIELE I RODZICE

ZŁOTORYJA DNIA 14. X. 1984 R.
Pamiątkowa fotografia uwieczniła grup-
kę dzieci i nauczycielkę podczas odsło-
nięcia pomnika.
Rok później, 9 maja 1985 r. przed Li-
ceum Ogólnokształcącym stanął na-
stępny, okolicznościowy granitowy mo-
nument z inskrypcją:

BYLIŚMY
JESTEŚMY

BĘDZIEMY
W 40 ROCZNICĘ

Z W Y C I Ę S T W A 
NAD

FASZYZMEM
NAUCZYCIELE RO-

DZICE
ZAKŁADY OPIE-

KUŃCZE
KSSD LENA PGR

UCZNIOWIE
ZŁOTORYJA 9 

MAJA 1985 R.
"Gazeta Robotni-
cza" z 11-12 maja 
1985 r. odnoto-
wała m.in. obec-
ność I sekretarza 
Komitetu Miejsko-
Gminnego PZPR 
Zdzisława Mar-
ciniaka, delega-
cji ZBoWiD, zakła-

dów pracy, szkół i organizacji młodzieżo-
wych. Inicjatorem był dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Józef Górzań-
ski, fundatorami: PGR, KSSD, Lena i ZBo-
WiD. Krótki program artystyczny z tej 
okazji przygotowali uczniowie klas pod-
stawowych i orkiestra górnicza.
W 1999 r. z inicjatywy Iwony Lasek, Ja-
niny Wokotrub, Krystyny i Wojciecha 
Wiącków oraz Krystyny Klonowskiej na-
uczyciele Zespołu Szkół Zawodowych 
uczcili zasłużonego dyrektora tej szko-
ły Aleksandra Biedaka, momumentem z 
piaskowca, odsłoniętym na złotoryjskim 
cmentarzu: "1929-1998. Pamięci Alek-
sandra Biedaka, dyrektora ZSZ 74-81. 
A jeśli komu droga otwarta do nieba, 
to tym co ojczyznę kochają". A. Biedak 
za działalność w NSZZ "Solidarność" zo-
stał pozbawiony stanowiska a następnie 
zmuszony do opuszczenia kraju. Zmarł 
w USA w 1998 r. Twórcą pomnika był 
Marian Smaś.
W 2004 r. w ogrodzie Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. 
Stanisława Staszica, z okazji 50 rocznicy 
powstania Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej i 85-lecia Służb Sanitarno-Epide-
miologicznych w Polsce stanął pomnik, 

Staromiejskich
wspomnień 
czar

Pamiątkowe 
kamienie
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należała wtedy do H. Berga. Oferował 
on dużą salę, w której organizowano 
trzy razy w tygodniu „potańcówki”.
Germania - bo taka była nazwa 
restauracji - umiejscowiona była 
niedaleko centrum miasta. Prosimy 
czytelników o odgadnięcie tego miejsca. 
Czy pozostały jakieś ślady po tym 
obiekcie?

✎ Piotr Klimaszewski

Fotografię wykonano najprawdopo-
dobniej w drugiej połowie lat 50. XX 
w., tuż przed procesją Bożego Ciała. W 
centrum widzimy dwóch duchownych. 
Prosimy przede wszystkim zlokalizować 
miejsce wykonania zdjęcia (które obiek-
ty są charakterystyczne?), ale również 

postaci. Być może w rodzinnym albumie 
którejś z młodszych osób przetrwała ta 
sama pamiątka i uda się dopisać nowe  
szczegóły.

✎ Roman Gorzkowski

Dzisiejsza pocztówka była dla mnie 
przez długi czas niemałą zagadką. 
Kartka została  wysłana do Wiednia w 
dniu 21 listopada 1939 r., a widok jaki 
przedstawia jest bardzo interesujący. W 
parku rozmieszczono stoliki i podest, a 
w głębi widnieje okazały budynek. Przy 
stoliku siedzi mężczyzna w mundurze 
- co, biorąc pod uwagę datę wysłania 
kartki, nie jest niczym nadzwyczajnym. 
Reklama, znajdująca się na odwrocie 
widokówki informuje, że restauracja 

Wkrótce po odrestaurowaniu relik-
tów największej szubienicy na Dolnym 
Śląsku, ukazał się wydany przez Urząd 
Miejski folder-informator, jako element 
całego projektu, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej. Poznaje-
my dzieje szubienicy, historię jej odkry-
cia oraz wyniki badań archeologicznych, 
a także funkcjonowanie miejsca stra-
ceń, którego szubienica była jednym z 
elementów. Wyglądała najprawdopo-
dobniej tak, jak na rycinie, zamieszczo-
nej na okładce autorstwa Romana He-
sia. Mamy nadzieję, że informator bę-
dzie miał kolejne wydania z najaktual-
niejszymi ilustracjami.
Przy okazji informujemy, że 11 wrze-
śnia 2021 r. zainaugurujemy dwuczę-
ściowym spotkaniem udostępnienie po-
zostałości szubienicy oraz adaptację jej 
otoczenia: najpierw wysłuchamy wystą-
pień naukowców a następnie zwiedzimy 
Górę Szubieniczną (przepraszam... Górę 
Mieszczańską). Zapraszamy o 10.00 do 
małej sali kinowej ZOKiR.

✎ Roman Gorzkowski

Autorem zamieszczonego rysunku jest 
Romuald Napiórkowski, znany artysta, 
zamieszkały w Wojcieszowie. Uwiecz-
nił w taki sposób Wilczą Górę już prawie 
dwadzieścia lat temu, bo w maju 2002 r. 
Widok Wilkołaka opatrzył swoją fraszką:

"Jaka tam Wilcza, do jasnej cholery?!
Nie wilcy mnie gryzą, tylko buldożery!” 
Grafikę zamieściła "Gazeta Złotoryjska" 
z 2 kwietnia 2003 r.

✎ Roman Gorzkowski

Wojska Polskiego 1, ale poszliśmy na ul. 
Staromiejską. Staszek Apostoluk (ku-
zyn Maryli) w swoim wspomnieniu bar-
dzo trafnie określił i nazwał tę ulicę jako 
„włoską”. Stał już tam tylko jeden bu-
dynek, a stan nawierzchni ulicy – chy-
ba kocie łby – zapamiętałem jako lepszy 
niż obecny. Dokładnie z jej ówczesnym 
stanem zapoznawałem się przed ślu-
bem (15-16 lipca 1965 r.), kiedy z nowe-
go mieszkania teściów przenosiliśmy tam 
niezbędne naczynia, oraz 18-19 lipca 1965 
r., przenosząc te naczynia z powrotem.
Ani teściów, ani mojej rodziny nie było 
stać na organizację przyjęcia w lokalu, 
zresztą nie było jeszcze wtedy takiego 
zwyczaju. Ale „był mus” zorganizować 
najstarszej córce przyjęcie weselne. To-
też teściowie wyprosili w MPGKiM zgo-
dę na wstrzymanie rozbiórki tego jedy-
nego budynku, aby mogło się tam od-
być przyjęcie. I odbyło się. Do dyspozy-
cji było nie tylko I. piętro, ale nawet cały 
budynek. Była i orkiestra, a więc i tańce. 
Tylko toasty pozwalały nie wyczuwać, 
jak się cały trzęsie. Było radośnie i ser-
decznie, kto by pomyślał, iż mogło być 
także niebezpiecznie.
I Maryla i ja popełniliśmy swego rodza-
ju mezalians; mezalians śląsko-kreso-
wy. Nikt jednak ani wtedy, ani dzisiaj tak 
nie myśli (w mojej rodzinie nie byłem 
pierwszy – już tuż po wojnie wyprzedzi-
ła mnie moja chrzestna Marta Śmiech, 
wychodząc za Kresowianina spod Lwo-
wa). To trochę „różne światy”, ale gdy 
przez dziesiątki lat mogłem z rozrzew-
nieniem obserwować dwie pochylo-
ne ku sobie siwe głowy mojej teściowej 
Heleny i mojej matki Elżbiety, kiedy jed-
na godała, a druga odpowiadała kreso-
wym zaśpiewem, to świat stawał się ra-
dośniejszy - a obydwie były fankami ar-
cybiskupa Alfreda Nossola.
To wspomnienie piszę dokładnie w 56. 

rocznicę naszego rodzinnego wydarze-
nia. I dziś z perspektywy tych lat – już jako 
senior rodziny – pytam sam siebie (szko-
da, że o to nie zapytałem), jakie uczucia 
towarzyszyły im, kiedy 19 lipca 1965 r. 
ostatni raz zamykali drzwi domu, a później 
oddawali klucze... Na Kresach były naj-
piękniejsze i najbardziej pachnące kwiaty; 
na ul. Staromiejskiej zostawili swoją mło-
dość, pelargonie na parapecie okna...”.
Niedawno natrafiliśmy w Archiwum 
Państwowym w Legnicy na kilka doku-
mentów, związanych z likwidacją ulicy. 
Jak wynika ze sprawozdania Oddziału 
Rozbiórkowo-Porządkowego podlegają-
cego Prezydium Miejskiej Rady Narodo-
wej, już w 1961 r. „planowano rozbiór-
kę wszystkich budynków znajdujących 
się przy ul. Staromiejskiej. […] w marcu 
okazało się, że założenia planu nie zosta-
ną zrealizowane z przyczyn niezależnych 
od inwestora i zleceniodawcy robót roz-
biórkowych. [...] Prowadzone na wielką 
skalę roboty inwestycyjne na drogach i 
w budownictwie zmuszały do usunięcia 
kilku budynków poza planem, co zmusi-
ło Prezydium do wstrzymania planowej 
rozbiórki na ul. Staromiejskiej”. W 1960 
r. usunięto jednak kamienice nr 2, 4, 6 i 
8. W połowie 1964 r. oddział rozbiórko-
wy skarżył się, że „w znacznym stopniu 
rozpoczęcie robót rozbiórkowych pla-
nowanych przy ul. Staromiejskiej, opóź-
nił brak dokumentacji”. W lipcu 1964 r. 
Prezydium MRN zleciło więc „opraco-
wać plan rozbiórki do końca roku. Po 
wyliczeniu kwot kosztorysowych nale-
ży wystąpić do władz nadrzędnych o 
przydzielenie środków finansowych i 
funduszu płac na rozbiórkę budynków 
przy wymienionej ulicy. Plan ten nale-
ży przedłożyć na posiedzenie Prezydium 
do zatwierdzenia w terminie do dnia 20 
sierpnia 1964 r.”.

✎ Roman Gorzkowski

mają – a może rozpocznie ich pro-
dukcję któryś z naszych rzemieślników?

✎ Piotr Klimaszewski

Nie tylko dlatego, że niedługo otwar-
cie złotoryjskiej pętli rowerowej. Do 
niedawna nie interesowałem się 
pamiątkami po rowerach złotoryj-
skich rzemieślników. Widziałem je 
u innych w agonalnym stanie - cał-
kowite nieczytelne, dziurawe, ty-
powe "wykopki", które nie wzbu-
dziły u mnie emocji. Przy przypad-
kowej transakcji dotyczącej widokó-
wek otrzymałem jeden dzwonek w sta-
nie "gabinetowym" i zaczęło się... Zresz-
tą, czytelnicy już znają część moich zbio-
rów, cztery stare dzwonki rowerowe 
prezentowałem w Echu z kwietnia tego 
roku. Przedstawiam dzisiaj nowy, kolek-
cjonerski nabytek - bardzo rzadki dzwo-
nek z ciekawą grafiką, sygnowany przez 
Paula Puscha. Dzisiejsze, bardzo nowo-
czesne rowery takich dzwonków nie 

Serdecznie zapraszamy na uroczystość 
z okazji odsłonięcia pamiątkowej tabli-
cy, upamiętniającej pobyt i działalność 
w Złotoryi Zgromadzenia Sióstr Świętej 
Elżbiety.

18 września 2021 r.
godz. 10.00 – kościół św. Jadwigi: Msza 
Święta w intencji Zgromadzenia Sióstr 
Świętej Elżbiety, a w szczególności 
Sióstr, które pełniły służbę w Złotoryi
godz. 10.45 - Zgromadzenie Sióstr Świę-

tej Elżbiety i jego złotoryjskie dzieje:
1. Powstanie Zgromadzenia Sióstr Świę-
tej Elżbiety i jego misja
2. Zarys historii Zgromadzenia Sióstr 
Świętej Elżbiety w Złotoryi 1858-1954 - 
Roman Gorzkowski
Przerwa na kawę – sala biblioteczna 
klasztoru franciszkanów
ok. godz. 11.45 - odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej na budynku byłego domu za-
konnego Zgromadzenia Sióstr Świętej 
Elżbiety przy ul. Stanisława Staszica

W połowie XX w.

Czy z "Germanii" coś pozostało?

Pamiątkowa tablica na byłym domu zakonnym
Sióstr Elżbietanek

Nie schodzimy 
z siodełek 

o szubienicyBuldożery kontra rezerwat

Historia jednej fotografii

Kącik starej widokówki

Warto przeczytać...Zapomniane - odszukane - aktualne
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