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Niech biegnie

☛

Niedawno podczas lekcji z pierwszoklasistami ze-
szliśmy z tematu w dygresję o lęku przed przemija-
niem i marzeniu nieśmiertelności. I te dzieciaki, a 
są całkiem rozgarnięte, stwierdziły, że nieśmiertel-
ność byłaby nudna i niebezpieczna. 
A ja myślałam, że każdy z nas chciałby być nie-
śmiertelny. Mnie ta wizja nęci, kusi, ale i sprowa-
dza na manowce wyobraźni. W wielu kulturach tę-
sknota za nieśmiertelnością ukryta jest w mitach i 
baśniach, ale żadne z nich nie precyzują, jak ta nie-
śmiertelność miałaby wyglądać. Dlatego z dociekli-
wości pytam: Co zrobiłabym z nieśmiertelnością? 
Czy musiałabym wiecznie pracować? Bo przecież 
żaden ZUS nie wytrzymałby wypłacania emerytu-
ry w nieskończoność. Czy starzałabym się linearnie 
aż do zasuszenia ciała, czy może mogłabym wybrać 
sobie czas, który zatrzymałby się dla mnie?
A jeśli mogłabym wybrać, to który z nich mogła-
bym uznać za właściwy? Czy byłoby to sielskie i 
naiwne dzieciństwo, które straszyło mnie dziwożo-
nami, w którym bałam się pająków i wiatru a nie-
nawidziłam zup mlecznych w przedszkolu jak i sa-
mego przedszkola?
A może fascynujący, ale trudny czas dorastania, 
wypełniony weltschmerzem, kompleksami i lękiem 
przed nauczycielem fizyki, której nigdy nie mogłam 
zrozumieć? A jak wiecznie żyć z nieprzyswojonym 
prawem dynamiki lub brakiem wiedzy w kwestii 
obsługi oscyloskopu?
A może zatrzymałabym się na swych latach 20.? 
Tylko czy zniosłabym to wieczne zmęczenie wcze-
snym macierzyństwem połączonym z sumiennym 
wypełnianiem obowiązków studentki? Pierwsze 
kroki w pracy, która była wtedy dla mnie jak przej-
ście przez poligon z niewybuchami, a w tyle głowy 
słyszałam: maszeruj albo giń!
A może dekadę później, której z różnych powodów 
nie wspominam najlepiej? Za dużo rozstań, osta-
tecznych pożegnań. Nie, stanowczo nie.
To może wieczna czterdziestolatka? Wyzwolona, 
samodzielna, świadoma, ale nie tylko siebie, rów-
nież zagrożeń, które czyhają na najbliższych? Za-
lękniona o zdrowie, życie, rozczarowana człowie-
kiem?
Nie wiem. Pewnie gdybym miała wybrać czas, któ-
ry zatrzymałby się dla mnie na wieki, byłby to mo-
ment, błysk, kiedy czułam się blisko nieba, wnie-
bowzięta pejzażem, na który patrzę, człowiekiem, 
który jest obok, czy ulgą, wytchnieniem, które przy-
szły po bardzo trudnych przygodach, ten czas, kiedy 
z serca spada głaz.
Bo w życiu piękne są tylko chwile, a szczęście nie 
trwa wiecznie, dlatego tyle mądrości jest w sło-
wach: ”Chwilo jesteś piękna, chwilo trwaj!”

A czas? No cóż niech biegnie i niesie nam te chwile. 
Macie rację dzieciaki, nieśmiertelność jest zdecydo-
wanie przereklamowana 😉 

✎ Iwona Pawłowska

Lubiechowa ma szczęście do zdolnych, pracowitych ludzi. Jednym z 
nich jest właściciel zabytkowej kuźni, jednocześnie firmy G-INOX – pan 
Jarek Gołuch. Nie do uwierzenia jest, jakie rzeczy można stworzyć z 
metalu.
Jak zaczęło się pana przygoda z kowalstwem?
Nie wiem, czy mogę o sobie powiedzieć, że jestem kowalem. Nie, że-
bym się wstydził, wręcz przeciwnie, szczycił, ale dzisiaj nie ma takich ko-
wali jak dawniej. Zawód kowala był bardzo prestiżowy. W czasach, gdy 
podkuwano konie i klepano lemiesze, koło naszej kuźni stały zawsze ko-
nie. Wracając ze szkoły, musiałem chodzić dokoła, bo strach było prze-
chodzić obok konia, nie zawsze zadowolonego z nowego „obuwia”. Ani 
ja, ani mój brat nie umiemy podkuć konia. Pamiętam dobrze dziadka 
Bronka, po którym ojciec przejął kuźnię, w pracy pomagała mu babcia. 
Teraz to nie do pomyślenia.
Czy od początku ciągnęło pana do metalu?
Absolutnie nie. Tato kazał mi pomagać w kuźni, a dla mnie to była ka-
torga. Wtedy miałem inne priorytety, szeroko pojęte życie towarzyskie.  
Młodość powodowała, że człowiek robił wszystko, byle tylko nie praco-
wać. Nie miałem wtedy wizji, że z tego da się żyć. Nie myślałem o pie-
niądzach. Przełomowym momentem była odbudowa zamku Grodziec 
z czasów śp. Zenka Bernackiego. Wspominam go w samych superlaty-

wach. Za jego namową braliśmy udział 
z kuźnią polową w różnych imprezach, 
odbywających się na zamku, a w na-
stępstwie, np. w Dymarkach Kaczaw-
skich, w turniejach rycerskich na zamku 
Bolków, w Świdnicy. Prezentowaliśmy 
stare rzemiosło. Wtedy zostaliśmy za-
uważeni. Szwedzka telewizja SVT kręci-
ła na zamku reality show „Riket” („Kró-
lestwo”) w konwencji średniowiecznej. 
Był rok 2004.  Wszystko, co było wtedy 
potrzebne z metalu, pochodzi z tej kuź-
ni. Zaczął to robić ojciec, ale zdrowie mu 
szwankowało i były przesunięcia czaso-
we. Przyjechał do mnie dyrektor telewi-
zji, bo nie można było zatrzymać kręce-
nia odcinków. Zastał tylko mnie i namó-
wił na kontynuowanie pracy ojca. Mia-
łem wtedy 18 lat. Robiliśmy kłódki, mie-
cze, średniowieczne pieniądze, paleni-
ska, garnki, chochelki, kraty, armatę. 
Wszystko miało być zgodne ze sztuką 
rzemiosła z XIII wieku.  Wykonaliśmy też 
wyposażenie i szereg dekoracji do Cha-
ty Walońskiej i Muzeum Ziemi w Szklar-
skiej Porębie.
Szczerze mówiąc, dopiero wtedy zo-
baczyłem, że z tego da się żyć. Pienią-
dze stały się bodźcem do zajęcia się ko-
walstwem. Trzeba było się napracować, 
ale opłaciło się. Nie będę oszukiwać, że 
byłem wtedy świadomy tego, że waż-
ne jest zachowanie tradycji rodzinnych. 
Nie od razu moje prace zyskały uznanie, 
ale starałem się rozwijać. Machina ru-
szyła, zacząłem zarabiać. Nie pracowa-
łem na cały etat, bo jeszcze studiowa-
łem.
Czy ma pan wykształcenie kierunko-
we?
Skończyłem technikum mechaniczne, a 
po nim studia licencjackie na wydzia-
le Instytutu Administracji Publicznej 
na kierunku „Administrowanie ochro-
ną środowiska”, kompletnie nie związa-
ne z metalem. Na wakacje poszedłem 
sobie dorobić w Zakładzie Metalowym 
„DURO” w Czernicy. Pracował tam mój 
brat. Po raz pierwszy miałem do czynie-
nia ze spawarką, byłem lekko przerażo-
ny w pierwszym dniu pracy, ale poradzi-
łem sobie.  W szkole średniej było mnó-
stwo teorii, zresztą bardzo przydatnej.  
Dostałem etat w tej firmie i zaczynałem 
od zera. Przeszedłem kolejne stanowi-
ska: od spawacza do brygadzisty, maj-
stra zmianowego, kierownika. Dzisiaj 
jestem tam specjalistą do spraw kon-
taktów i prawą ręką szefa, jak on sam 
o mnie mówi. W firmie decyduję o zle-
ceniach produkcji z metalu. Nie boję 
się odpowiedzialności. Moje decyzje są 

poparte doświadcze-
niem i znajomością 
teorii. Po 7 latach pra-
cy zrobiłem studia ma-
gisterskie na kierunku 
Zarządzanie i Inżynie-
ria Produkcji, specjal-
ność: Technologie In-
formatyczne w Inży-
nierii Produkcji, wień-
cząc je najlepszą pra-
cą magisterską z ba-
daniami na Politech-
nice Wrocławskiej. W 
czasie studiów bar-
dzo wspierał mnie mój 
pracodawca.  Te stu-
dia były dla mnie jak 
„miód na uszy”. Z przy-
jemnością słuchałem 
wykładów, bo ja to 
znałem z pracy w kuź-
ni i w zakładzie. W pra-
cy magisterskiej pisa-
łem o metodach cię-
cia blach. Moja praca 
była, według promo-
tora, na tyle dobra, że 
chciał, abym zaprezen-
tował ją na ogólnopol-
skim zjeździe naukow-
ców materiałoznaw-
stwa. Udzieliłem mu 
zgody na jej prezenta-
cję. Już wtedy miałem 
wizję, że muszę „iść w 
metal”.  
Czy wtedy metal stał 
się pana pasją?
Nie było jeszcze kowal-
stwa, artyzmu, ale cie-
kawość. Co się dzieje z 
metalem? Dziś nie ma 
dnia, abym nie zgłę-
biał swojej pasji. Nie 
ma chwili, żebym nie 
wyszukał czegoś no-
wego. Staram się zgłę-
biać technologię pro-
dukcji rzeczy z metalu. 
Cały czas się uczę, Wie-
dza o kowalstwie jest wiedzą ukrytą. Po-
trafię wytłumaczyć, jak zrobić podkowę, 
wykuć miecz, ale lat trzeba, żeby zro-
bić to samemu. Pomagam innym w pra-
cy i mam duży szacunek dla ludzi, które-
go nauczyła mnie mama. Przekazuję to 
swoim dzieciom. Pieniądze nie są teraz 
dla mnie wartością nadrzędną. Ktoś mi 
kiedyś powiedział: „Pieniądze zaczniesz 
mieć wtedy, gdy przestaniesz za nimi 
gonić”. Mam tylko problem z asertyw-

nością. Trudno mi odmówić, ale uczę się 
tego.  Wybieram sobie prace do wyko-
nania. Nie boję się rozwijać działalności. 
Jestem członkiem Sudeckiego Centrum 
Przedsiębiorców jako jedyny przedsta-
wiciel mojej branży na tutejszym rynku.
Czy ktoś panu pomaga w pracy?
Pracuje ze mną mój najstarszy brat 
Sławek. Ma ogromne doświadczenie i 
mam do niego zaufanie. Nie ma chyba 
lepszej sytuacji niż pomoc rodziny. Łączę 
nowoczesność ze starą sztuką kowalską. 

Kuźnia nigdy
nie zginie
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☛ Przed rozpoczęciem pracy zagłębiam się 
w źródła, aby wyrób był zgodny z du-
chem czasu, jakiego dotyczy, np. arma-
ta czy maska z teatru greckiego jako na-
groda główna w Przeglądzie Teatrów 
Historycznych. Każdą pracę poprzedza 
szkic ołówkiem, nawet jeśli jest to grill 
na indywidualne zamówienie, nie mó-
wiąc o większych projektach. Czasem 
robię na wzór miniaturki jakiegoś wyro-
bu, do zatwierdzenia przez klienta. Bar-
dzo wiele osób mówi, że jestem „wizjo-
nerem”. Nie mówię, że coś jest niemożli-
we, nie do ogarnięcia. Do mnie trafiają 

projekty pod szyldem „nie da się”. Cza-
sami korzystam z inspiracji, ale general-
nie są to moje własne pomysły. Ostat-
ni projekt, potencjalnie nie do wykona-
nia dla innych, był dla gitarzysty zespołu 
„Riverside”. Zrobiłem dla Macieja Mel-
lera metalowe miniaturki gitary elek-
trycznej ze schowkiem na pendrive ’a z 
muzyką z jego płyty solowej.
Jakie są pana plany na przyszłość?
Moim ogromnym marzeniem, które na 
pewno zrealizuję, jest doprowadzenie 
kuźni do stanu z czasów dziadka. Są tam 
stare maszyny, których działanie chciał-
bym pokazać dzieciom z okolicznych 
szkół. Kuźnia nigdy nie zginie, jest cały 
czas czynna. Nie ma takiej w promie-
niu wielu kilometrów. To perła, wpisana 
do rejestru zabytków. Jest w niej paleni-

sko, miech i młot dziadka, a tak napraw-
dę sprzed wojny, bo dziadek, mając legi-
tymację rzemieślnika, mógł objąć ją po 
przyjeździe do Lubiechowej. Niemniej 
jednak, chcąc odpowiedzieć na pytanie 
o moje plany na przyszłość, muszę tu 
wspomnieć o temacie najważniejszym 
i nade wszystko nadrzędnym, jakim jest 
rodzina. Planuję tworzyć swoje instala-
cje i rzeźby z coraz to większym rozma-
chem, jednocześnie czerpać garściami 
radość z domowego ogniska. Wiem, że 
trudno jest połączyć te dwa światy, ale 
jestem pewny, że w moim przypadku 

jest to możliwe w 100%.
Żona Anna: Mam męża artystę i różnie z 
tym bywa. Czasem są konflikty, bo mąż 
jest perfekcjonistą w tym, co robi. Spę-
dza w warsztacie dnie i noce, jak go coś 
pochłonie. Jego pasja jest tak ogromna, 
że zapomina o bożym świecie.  Musia-
łam się z tym pogodzić. Mamy dwie cór-
ki. Starsza z nich - Nadia pięknie rysu-
je, lepi i próbuje robić różne drobiazgi z 
metalu, np. breloczki, tworzy łańcusz-
ki dla koni, którymi się interesuje. Jest 
uzdolniona artystycznie. Oboje z mężem 
mają swój świat i dobrze czują się sami 
ze sobą. Na szczęście urlopy spędzamy 
razem, chociaż mąż nie umie wypoczy-
wać, ciągnie go do pracy.
Do rozmowy dołączył również pan Ka-
zimierz – tato pana Jarka. Mój ojciec 

Dzięki sugestiom bohaterki artykułu 
„Świece z duszą” trafiłam do kolejnej, 
bardzo uzdolnionej mieszkanki Lubie-
chowej - do Aleksandry Stasiak. Przy-
witała mnie wraz ze swoją mamą Mał-
gorzatą. Obie panie zaprosiły mnie do 
domu pełnego kolorów. Na ścianach 
wiszą piękne, różnokolorowe obrazy o 
zróżnicowanej tematyce. Trzeba dobrze 
przyjrzeć się im z bliska, aby dostrzec, że 
nie są namalowane, lecz wyhaftowane 
krzyżykami.
Proszę nam opowiedzieć, skąd wziął 
się pomysł na hafty?
Mam teraz 32 lata. Miałam 19, gdy tra-
fiłam na Warsztaty Terapii Zajęciowej 
do Świerzawy. Przedtem skończyłam 
szkołę zawodową w Złotoryi, ale nigdy 
nie pracowałam w swoim zawodzie. Na 
drodze stanęła mi choroba. Długo trwa-
ło, zanim zostałam właściwie zdiagno-
zowana. Byłam leczona na hemoroidy, a 
okazało się, że jest to choroba Leśniow-
skiego-Crohna. Gdyby nie wyłoniono 
mi stomii, już bym nie żyła. Dodatko-
wo mam epilepsję, ale na szczęścia jest 
obecnie w fazie uśpienia. Mam nadzie-
ję, że się nie odezwie. Gdy haftuję, zapo-
minam o chorobie.
Najpierw nauczyłam się od instruktorki 
Marioli Markowskiej haftu krzyżykowe-
go Okazało się, że odkryłam swoją pasję 
oraz sposób na życie i spędzanie wolne-
go czasu. W WTZ robimy także branso-
letki, decoupage, wyszywamy na filcu, 
haftujemy woreczki na lawendę.  Jedy-
nie hafty matematyczne mi nie pasują. 
Jest nas 25 uczestników, lubię tam jeź-
dzić. Mamy też spotkania z psycholo-
giem. Planujemy pojechać na wycieczkę 
nad morze. Mam nadzieję, że dam sobie 
radę. Korzystam z gotowych wzorów ze 
specjalistycznych czasopism: „Igłą ma-

lowane”, 
„Kram z 
robótka-
mi”. Są 
tam czy-
ste kan-
wy. Ob-
raz jest 
k r a t ko -
w a n y . 
J e d n a 
k r a t k a 
to jeden 
krzyżyk. 
K r z y ż y -
ki liczy 
się w ty-
siącach. 
W y s z y -
wa się 
różnoko-
l o r o w ą 
muliną. 

Najbardziej lubię święte obrazy, kwiaty, 
krajobrazy. Czasem jakiś odkładam na 
dłużej, potem wracam do niego. Niekie-
dy większy obraz powstaje szybciej 
niż mały. Wszystko zależy od weny.
Widzę tu prace wykonane inną 
techniką. Proszę o nich opowie-
dzieć.
Wyszywam też koralikami. Jeden 
koralik to jeden krzyżyk. Nawle-
ka się je na białą mulinę. Do ha-
ftu wstążeczkowego też są goto-
we, wydrukowane wzory. Robi się 
szkic, np. na poduszce. Kółeczka łą-
czy się wełną. Każdy płatek to osob-
na wstążeczka. Do każdego rodza-
ju haftu są specjalne igły. Do krzy-
żykowego igła jest tępa, do korali-
kowego ostra i cienka, do wstążecz-
kowego duża i też tępa. Oczka kan-
wy są też w różnym rozmiarze. Wy-
szywam także obrusy, serwety, bież-
niki i metryczki (na urodziny dziecka 
i komunijne). Obrusy i bieżniki kupu-
je się gotowe, tylko do wyszycia. Kil-
ka metryczek już sprzedałam.
Czy to jest kosztowne hobby?
Pani Małgorzata: O, tak. Materiały 
są drogie - ok. 400 zł, do tego do-
chodzi koszt ram – też tyle samo. 
No i praca Oli. Ola nie próbowała sprze-
dawać swoich prac. Chyba nie umiałaby 
się z żadną rozstać. Musiałaby wiedzieć, 
że trafią w dobre ręce. Córka zatraca się 
w tym, co robi.
Pani Ola: Raczej wolałabym, żeby moje 
obrazy były inspiracją dla kogoś, kto 
chciałby się nauczyć wykonywać hafty.
Czy umiałaby pani nauczyć kogoś haftu 
krzyżykowego?
Nauczyłam moją młodszą siostrę, wyha-

przyjechał w 1945r. z Wiązowa w Kie-
leckiem. Mama też stamtąd pochodzi-
ła - z Borek. Tu był jeszcze niemiecki ko-
wal, naprawiał rowery. Ojciec termino-
wał przed wojną u kowala. Musiał po-
kazać papiery, żeby przejąć tę kuźnię. 
Mnie nie bardzo interesowała ta pra-
ca, ale byłem zmuszany przez ojca. Mu-
siałem pracować, nie puścił mnie dalej 
do szkoły. Byłem jedynym synem. Ojciec 
podkuwał konie, wykuwał obręcze do 
wozów i lemiesze. To była ciężka robota, 
nie było maszyn. Pierwszą spawarkę ku-
piliśmy, jak miałem 20 lat. Chciałem so-

bie ułatwić pracę, ale ojciec nie pozwa-
lał, bo to „nie po kowalsku”. Trzeba było 
kuć tradycyjnie. Po wojsku poszedłem 
na 20 lat do pracy do Nowego Kościoła, 
ale i tak pomagałem też ojcu kuć konie. 
Jak zachorował, przejąłem po nim kuź-
nię. Lubiłem robić bardziej artystyczne 
rzeczy, np. kraty, świeczniki. Nie mogło 
przy tym być lipy. Prawdę mówiąc, do-
piero wtedy polubiłem swoją pracę.
Na zakończenie udaliśmy się na zwie-
dzanie kuźni, gdzie mogłam naocznie 
przekonać się, jak dobrze zachowany za-
bytek techniki mamy w najbliższej okoli-
cy Złotoryi. Wszystko działa, gotowe do 
tego, aby stworzyć żywy skansen w po-
nad stuletniej, zabytkowej budowli. Ży-
czymy powodzenia! 

✎ Wioleta Michalczyk 

ftowała „Ostatnią Wieczerzę”. Zajęło jej 
to 9 miesięcy.
Pani Małgorzata: Ola jest cierpliwa, sta-
ranna, ma bardzo sprawne ręce. Przy 
takiej pracy trzeba myśleć.  Ma w sobie 
empatię, potrafi współczuć i pomóc. Je-
śli kogoś lubi, to oddałaby mu wszystko. 
Musiała nauczyć się żyć z chorobą. Swo-
je już wypłakałyśmy, teraz trzeba żyć.
Pani Ola: Bałam się wychodzić z domu, 
bo myślałam, że wszyscy będą się  na 
mnie patrzeć. Teraz się przyzwyczaiłam. 
Mama bardzo mi pomaga. Mam spokoj-
ne życie. Lubię z siostrą chodzić z psa-
mi na spacery do lasu. Byłam parę razy 
na Okolu. Robimy pieszo dużo kilome-
trów, przynajmniej kilka razy w tygo-
dniu. Lubię rozwiązywać łamigłówki, re-
busy, krzyżówki, wykreślanki. Należę do 
Związku Emerytów i Rencistów w Zło-
toryi. Byłyśmy z mamą w czerwcu nad 
morzem i jedziemy we wrześniu. Pobyt 
nad morzem służy mojemu organizmo-
wi. Klimat morski sprzyja lepszemu ape-
tytowi i trawieniu.

 Pani Ola zdradziła mi, że jednym z jej 
marzeń jest własna wystawa prac. Na 
razie można je obejrzeć na stronie „Ha-
fty Oli” na Facebooku. Gorąco wierzę, że 
jej marzenie się spełni. I jeszcze jedno: 
pani Ola dała radę. Była wraz z innymi 
uczestnikami WTZ i mamą na wyciecz-
ce nad morzem.  Pani Małgorzata po-
wiedziała, że musi spróbować dać córce 
więcej swobody.

✎  Wioleta Michalczyk

Pasja zaklęta 
w krzyżykach
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Tajemnice Góry Mikołaja
◙ Marzena Feliksiak

Droga biednego grzesznika
◙ Sylwia Dudek-Kokot

Tajemnice klasztoru franciszkanów 
◙ Sylwia Dudek-Kokot

W pewne piątkowe popołudnie pod 
koniec wakacji, przy fontannie Delfina 
zaczęli się zbierać ludzie. Zaciekawie-
ni mieszczanie zza firanek obserwowa-
li ze zdumieniem wciąż powiększającą 
się grupę, która wkrótce urosła do oko-
ło stu osób. Każdy przychodzący otrzy-
mywał legitymację, w której przybijano 
pieczęć uczestnictwa. Dla chętnych były 
też do pobrania duże, oszklone latarnie, 
ze świecami w środku. Mimo że przyby-
li wiedzieli, w czym biorą udział, to i tak 
ciekawość była ogromna, bo szczegó-
łów nie znano.
Chodziło o wycieczkę na Górę Miesz-
czańską (kiedyś Górę Szubieniczną). Był 
to pierwszy z cyklu pięciu złotoryjskich 
spacerów – Droga biednego grzesznika. 
Drogą tą przed wiekami prowadzono 
złoczyńców na górę, na której kat po-
zbawiał ich nędznego żywota poprzez 
powieszenie na szubienicy. Całkiem nie-
dawno, właśnie na Górze Mieszczań-
skiej, odkryto i zabezpieczono funda-
menty szubienicy, która funkcjonowała 
w Złotoryi prawdopodobnie już od koń-
ca XV wieku. Uczestników spaceru pro-
wadził i o dawnych wiekach opowiadał 
– z właściwym sobie czarnym humo-
rem – znany i lubiany złotoryjski histo-
ryk Roman Gorzkowski. Spacer zakoń-
czył się już o zmroku przy fundamen-
tach szubienicy. Między drzewami zro-
biło się całkiem ciemno, nieco wystra-
szone dzieci tuliły się do matek. Wtedy 
zapalono latarnie, które podkreślając 
mrok, przydały spacerowi grozy i niesa-
mowitości. 

Pomysł na spacery historyczne powstał 
w głowach Katarzyny Iwińskiej i Natalii 
Widomskiej, dwóch złotoryjanek, które 
od jakiegoś czasu intensywnie nad nim 
debatowały. Obie, jako urzędniczki w 
Urzędzie Miejskim w Złotoryi, podczas 
swojej pracy wielokrotnie były świadka-
mi wykopalisk archeologicznych. Wtedy 
namacalnie mogły zapoznać się z dzie-
jami miasta.
Opowiada Katarzyna Iwińska:
–  W zeszłym roku pracowałam nad pro-
jektem promocji walorów geologicz-
nych Euroregionu Nysa, realizowanym 
z geoparkiem Český ráj. Przy tej okazji 
współpracowałam z naszym Centrum 
Informacji Turystycznej, gdzie z koniecz-
ności musiałam często bywać. Wte-
dy ze zdumieniem odkryłam, jak wie-
lu, bardzo wielu turystów odwiedza to 
miejsce! Przyjezdni są świadomymi tu-
rystami, chcą zobaczyć konkretne rze-
czy a nie tylko złoto, które co prawda 
jest naszym symbolem, ale oprócz tego 
przebiega tu na przykład droga św. Ja-
kuba, mamy piękne zabytkowe kościo-
ły, a nasze miasto jest najstarsze w Pol-
sce. Wtedy właśnie przyszło mi do gło-
wy, że może by przybliżyć złotoryjanom 
niektóre historyczne aspekty naszego 
miasta? Przecież tyle mamy ciekawych 
miejsc i zabytków! 
Katarzyna Iwińska i Natalia Widomska 
doszły do wniosku, że należy działać, 
póki pomysł jest świeży i trwają waka-
cje. Dzięki swojej dotychczasowej pra-
cy zdobyły doświadczenie, jak się orga-
nizuje tego typu wydarzenia. Najpierw 

wytypowały lokalizacje, które miały zo-
stać objęte projektem. Chodziło o naj-
bardziej rozpoznawalne i najważniejsze 
miejsca i obiekty w mieście. Następnie 
należało się zastanowić, kogo pozyskać 
do oprowadzania ewentualnych uczest-
ników. Na koniec określić termin. 
W ten sposób narodziły się złotoryjskie 
spacery.
Dalszym krokiem było opracowanie 
„Legitymacji złotoryjskiego spacerowi-
cza”, w której znalazły się terminy spa-
cerów, ich nazwy oraz miejsce na pa-
miątkowe pieczęcie. Wyjścia na kolejne 

wycieczki zaplanowano w odstępach tygodniowych. Jako 
pierwszy miał się odbyć spacer Drogą biednego grzeszni-
ka  – 20 sierpnia, następnie: Śladami bitwy o Złotoryję z 23 
sierpnia 1813 roku – 26 sierpnia, Tajemnice klasztoru św. 
Jadwigi – 4 września, Tajemnice Góry Mikołaja – 11 wrze-
śnia, a na koniec Dwie wieże – 18 września.
Złotoryjskie spacery błyskawicznie zyskały rozgłos, a fre-
kwencja uczestników przeszła najśmielsze oczekiwania or-
ganizatorek. W każdym spacerze udział wzięło ponad dzie-
więćdziesiąt osób.
– Liczyłyśmy, że na pierwszy spacer przyjdzie 20-30, maks 
50 osób. I tyle chciałyśmy przygotować legitymacji. Na 
szczęście drukarnia wydrukowała nam ich ponad sto i już 
na pierwszym spacerze rozdałyśmy prawie wszystko – mówi 

Natalia Widomska. – Myślę, że to był nasz sukces. 
Na pewno atrakcją były legitymacje, w których 
wbijałyśmy pamiątkową pieczęć. 
Złotoryja to niewielkie miasto, w którym prawie 
wszyscy się znają, dlatego dodatkowym magne-
sem przyciągającym uczestników było zaangażo-
wanie znanych i lubianych postaci, które mogły-
by to robić zupełnie bezinteresownie, bez żadne-
go wynagrodzenia. I tak poprowadzenia spaceru 
ostatnią drogą skazywanych w średniowieczu na 
szubienicę z entuzjazmem podjął się Roman Gorz-
kowski; po kościele św. Jadwigi i klasztorze fran-
ciszkanów bez wahania zgodził się oprowadzać 
franciszkanin, ojciec Bogdan Koczor, a Cezary Ska-
ła pokazał, gdzie przebiegały działania bitwy o Zło-
toryję w 1813 roku i bardzo wyraziście opowie-
dział o jej przebiegu; tajemnice Góry Mikołaja od-
słoniła Sylwia Dudek-Kokot. Dyrektor ZOKiR, Zbi-
gniew Gruszczyński udostępnił organizatorkom 
przenośne nagłośnienie, a uczestników pierw-
szego spaceru zaopatrzył w klimatyczne lampio-
ny. Dodatkowo, na zakończenie spaceru Tajemni-
ce Góry Mikołaja zapewnił i zorganizował uczest-
nikom kiełbaski, które można było upiec własno-
ręcznie na ognisku przy sztolni złota. Informację 
o spacerach pomogła rozpropagować w serwisach 
społecznościowych pani Beata Majewska.
– Dodatkowo, właśnie dzięki pani Sylwii Dudek-
Kokot możemy korzystać z fejsbuka CIT, gdzie 
umieszczamy zapowiedzi i relacje oraz zdjęcia ze 
spacerów – mówi Katarzyna Iwińska. – Wszystkim 
tym osobom bardzo, bardzo dziękujemy! 
I Katarzyna Iwińska, i Natalia Widomska nie ukry-
wają zadowolenia i wzruszenia, że ich inicjatywa 
zyskała tak szeroki oddźwięk wśród mieszkańców. 
Przychodzili z dziećmi, znajomymi i swoimi gość-
mi, którzy akurat przyjechali w odwiedziny. Obie 
panie mają nadzieję, że zorganizowane przez nich 
spacery uświadomią złotoryjanom, że mieszkają w 
ciekawym miejscu. 
Organizatorki nie kończą swojej działalności. 
Wręcz przeciwnie, myślą o rozszerzeniu formy i 
miejsc spacerów, ale na razie nie chcą zdradzać 
szczegółów. Póki co, odbędzie się na pewno jeden 
spacer jeszcze w październiku, o czym poinformu-
ją w mediach społecznościowych.

✎  Agnieszka Młyńczak

07.08. Biesiada Zespołów Kresowych w Pielgrzymce.
13.08. w złotoryjskim klubie Senior+ odbyło się spotkanie z okazji 
Święta Wojska Polskiego.
15.08. nad Zalewem złotoryjskim odbyła się impreza pn. „Holi święto 
kolorów”.
19.08. w sali widowiskowej ZOKiR-u odbyło się uroczyste spotkanie 
związane z 35-leciem Chóru Nauczycielskiego Bacalarus.
20.08. na Barytowych Wzgórzach w Stanisławowie odbyły się 
uroczystości związane z 50-leciem działalności HKL-SSRP „Trawers”.
20.08. Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi zorganizowało 
premierowy cykl spacerów śladami złotoryjskiej historii, pierwsza 
wycieczka odbyła się „Drogą biednego grzesznika”.
21.08. w Winnicy Kindler w Uniejowicach odbył się „Winny Weekend”- 
impreza promująca polskie winiarstwo. 
21 - 22.08.  zorganizowano „Dni Złotoryi”. 
21 - 22.08. w Złotoryi odbyła się 28. edycja Mistrzostw Polski w 
Płukaniu Złota.
22.08. w Ernestynowie Gmina Złotoryja zorganizowała dożynki gminne. 
26.09. w ramach cyklu spacerów śladami złotoryjskiej historii odbyła 
się druga wycieczka pn. „Śladami bitwy o Złotoryję z 23 sierpnia 1813 
r.”.
29.08. w ogrodach klasztoru św. Jadwigi zorganizowano dożynki 
parafialne.
1.09. pod pomnikiem Niepodległości odbyła się uroczystość 
upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
4.09. w ramach cyklu spacerów śladami złotoryjskiej historii odbyła się 
trzecia wycieczka pn. „Tajemnice klasztoru św. Jadwigi”.
4.09. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi po raz dziesiąty 
zorganizowała akcję Narodowego Czytania.
4.09. w Leszczynie odbyły się „Górskie Mistrzostwa Służb Mundurowych 
oraz Amatorów w Kolarstwie Szosowym”.
4.09. na boisku sportowym w Olszanicy odbył się Piknik Rodzinny 
„#SzczepimySię”.
4 - 6.09. na złotoryjskich kortach przy ul. Marii Konopnickiej rozegrany 
został 11. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów Memoriał 
im. Jerzego Szmajdzińskiego, zorganizowany przez Złotoryjskie 
Towarzystwo Tenisowe.
5.09. w Wysocku odbył się Ogólnopolski Wyścig Kolarski „O puchar 
starosty złotoryjskiego”.
07.09. Dożynki Gminy Pielgrzymka w Jastrzębniku.
11.09. w ramach cyklu spacerów śladami złotoryjskiej historii odbyła 
się czwarta wycieczka pn. „Tajemnice Góry Mikołaja”.
11.09. na kortach Złotoryjskiego Towarzystwa Tenisowego, odbył się 
turniej pokazowy z okazji 30-lecia klubu.
15.09. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi zorganizowała Finisaż 
wystawy prac Artura Golińskiego „Radosna twórczość”.
17 - 19.09. w Złotoryi odbył się wielki finał akcji Sprzątanie świata – 
Polska 2021.
18.09. Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej we współpracy 
z parafią św. Jadwigi zorganizowało uroczystości upamiętniające 
działalność Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w naszym mieście.
18.09. w ramach cyklu spacerów śladami złotoryjskiej historii odbyła 
się piąta wycieczka pn. „Dwie wieże”.
18.09. w Wojcieszowie odbył się wyścig kolarski „X Czasówka 
Kaczawska".
19.09. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi oraz Złotoryjski Ośrodek 
Kultury i Rekreacji zorganizowali spotkanie ze znanym dziennikarzem, 
komentatorem sportowym i pisarzem Romanem Kołtoniem, promujące 
jego najnowszą książkę „Zibi, czyli Boniek”.
19.09. odbył się spacer dendrologiczny szlakami Góry Mieszczańskiej 
„Sekrety z życia drzew”.
19.09. w Olszanicy Gmina Zagrodno zorganizowała dożynki gminne. 

✎ Jarosław Jańta

Złotoryjskie 
spacery

Kronika
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Na początku sierpnia przy ul. Baszto-
wej został otwarty pierwszy w naszym 
mieście zakład barberski. Właścicie-
lem jest Paweł Sprawka, który ujaw-
nia niektóre sekrety swojego zawodu:   
– W moim zakładzie można ostrzyc 
włosy oraz brodę, jednak to broda 
wymaga większego zachodu. Jest to 
czynność bardziej wymagająca, więc 
trwa dłużej niż strzyżenie włosów na 
głowie. Jaka broda jest najlepsza? 
Ano taka, w której klient dobrze się 
czuje. Jednak najpopularniejsze są 
brody średniej długości. Moja zalicza 
się do prawie długich. 
Jeszcze nie miałem klienta, który by 
zażądał golenia na gładko, lecz przy 
brodzie wszelkie podgalanie jest nie-
zbędne. Do golenia służy trymer, go-
larka, a nawet tradycyjna brzytwa. 
Jednak teraz używa się głównie brzy-
tew jednorazowego użytku, z wy-
miennymi ostrzami, na żyletki. Gdy się 
uczyłem zawodu, to pokazano mi tra-
dycyjną brzytwę i sposób jej ostrzenia 
na skórzanym pasku. Teraz ich się nie 
stosuje. 
Męski zarost na twarzy to znany od 
wieków jeden z podstawowych atry-
butów męskości. Moda na brody tak 
szybko się pojawiała, jak i znikała. 

Miękka, a może kłu-
jąca? Ruda czy brązo-
wa? Długa czy krótka? 
Na pewno jednak musi 
być odpowiednio przy-
strzyżona i wypielęgno-
wana. 
Pierwsze usługi barber-
skie były wykonywa-
ne przez Egipcjan pięć 
tysięcy lat przed naszą 
erą, a do golenia bród 
wykorzystywano narzę-
dzia wykonane z muszli 
ostryg lub zaostrzonego 
kamienia. Mężczyźni w 
starożytnej Grecji mieli 
brody i włosy przycina-
ne i stylizowane na ago-
rze, która była także miejscem spo-
tkań towarzyskich. Odbywały się tam 
liczne debaty i rodziły plotki.
Obecnie znowu przeżywamy rozkwit 
branży barberskiej. Na całym świecie 
jak grzyby po deszczu pojawiają się sa-
lony (zakłady), oznakowane charakte-
rystycznym, widocznym z daleka zna-
kiem barberskim, tzw. barber pole. 
Jest to słupek z ukośnymi pasami w 
trzech kolorach, z których każdy ozna-

Druga sobota września upłynęła w Gmi-
nie Złotoryja pod znakiem sportowych 
zmagań. W Lubiatowie odbyła się dru-
ga już edycja biegu przełajowego pod 
nazwą „Szalona Siódemka”. Malow-
nicza trasa wytyczona została wzdłuż 
drogi gminnej, prowadzącej w kierun-
ku wsi Kwiatów (nawierzchnia asfalto-
wa) oraz szutrowymi i polnymi droga-
mi okalającymi miejscowość Lubiatów. 
Po niewątpliwym sukcesie zeszłorocz-
nej, pierwszej edycji, organizatorzy po-
stanowili poszerzyć formułę wydarze-
nia i tak bieg główny poprzedzony zo-
stał biegami dzieci i młodzieży. Te ry-
walizowały ze sobą na dystansie od 300 
do 900 metrów, a trasa prowadziła wo-
kół budynku po dawnej szkole podsta-
wowej i gimnazjum w Lubiatowie. Naj-
młodsi uczestnicy stanęli na linii startu 
o godzinie 14.00 i rywalizowali ze sobą 
w trzech kategoriach wiekowych: rocz-
nik 2012 i młodsze (1 pętla licząca około 
300 m), rocznik 2009 – 2011 (2 pętle li-

cza co innego. Czerwony symbolizuje 
krew, której upuszczaniem w średnio-
wieczu zajmowali się cyrulicy, biały to 
opatrunki, a niebieski kiedyś miał na-
wiązywać do barw narodowych USA, 
zaś według innych to po prostu kolor 
żył. Kształt barber pole nawiązuje do 
kija, który przyciskano do ciała w cza-
sie puszczania krwi. Dzięki naciskowi 
żyły się wybrzuszały i były łatwiejsze 
do zlokalizowania i nacięcia. 
Dzisiaj do głównych zadań barbe-
ra należy nie tylko strzyżenie i gole-
nie brody, ale również jej nawilżenie i 
odżywienie, a nawet farbowanie. Po-
nadto barber jest jednocześnie mę-
skim fryzjerem.
Złotoryjanin z urodzenia, Paweł 
Sprawka, ukończył zawodową szkołę 
fryzjerską. Mówi o tym z dumą, wszak 
posiadanie konkretnej profesji jest w 
dzisiejszych czasach bardzo cenne. 
Powrócił do zawodu po piętnastu la-
tach przerwy, i aby być na bieżąco, 
musiał przejść odpowiednie szkole-

nia. Na ścianie zakładu oprawne w 
ramki wiszą dwa certyfikaty.
– Chciałbym, aby mój zakład był ta-
kim azylem dla mężczyzn, którzy w 
oczekiwaniu na usługę mogliby przej-
rzeć prasę, nawiązać kontakt ze sobą. 
Takie męskie rozmowy. Dlatego nie 
przyjmuję kobiet, to miejsce tylko dla 
panów.  

✎ ◙ Agnieszka Młyńczak

czące łącznie około 600 m) oraz rocznik 
2007 – 2008 (3 pętle liczące łącznie oko-
ło 900 m). Wszyscy zawodnicy otrzyma-
li pamiątkowy medal oraz słodki upo-
minek, a najlepszych uhonorowano pu-
charami, które wręczył Wójt Gminy Zło-
toryja, Pan Jan Tymczyszyn. Po zmaga-
niach organizatorzy przygo-
towali dla dzieci i młodzie-
ży atrakcje w postaci dmu-
chańców, animacji, fotobud-
ki i wielu innych. 
Bieg główny na dystansie bli-
sko 7,5 km zaplanowano na 
godzinę 16.00. Swój udział 
zgłosiło blisko 90 osób, za-
równo profesjonalnych bie-
gaczy jak i amatorów. Naj-
szybszy okazał się Grzegorza 
Kużaja z Makoś Team, któ-
ry całą trasę pokonał w cza-
sie 25 minut i 56 sekund. Po-
dobnie jak podczas pierw-

szej edycji, dru-
gie miejsce za-
jął Jerzy Jagielski 
z Salamandry Ja-
wor, docierając 
do linii mety 39 
sekund po pierw-
szym zawodni-
ku. Trzecie miej-
sce zajął Tomasz 
Wiśniewski z By-
strzycy Kłodzkiej. 
Wśród pań po-
nownie bezkon-
kurencyjna oka-
zała się Katarzy-
na Piechowicz z 
Prusic. Druga na 
linii mety stawi-
ła się Iza Wolak 
z Salamandry Ja-
wor, trzecie miej-
sce natomiast 
przypadło Barba-

rze Teodorowicz ze Zgorzelca.
To jednak nie koniec zmagań podczas 
2 edycji „Szalonej Siódemki”. Tuż po 
biegu głównym wystartował bowiem 
marsz Nordic Walking, który, jak zgod-
nie twierdzą organizatorzy, na stałe za-
gości w programie imprezy.
Na wszystkich uczestników na miejscu 
czekał poczęstunek przygotowany przez 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Lu-
biatowianki”, które serwowały m.in. tra-
dycyjne potrawy przygotowane w ra-
mach „Europejskich Dni Dziedzictwa”.
Zmagania „Szalona Siódemka” w Lubia-
towie zorganizowane zostały przez Cen-
trum Kultury i Bibliotekę Gminy Złotory-
ja, Radnych Rady Gminy Złotoryja, Mag-
dalenę Pilich-Zarembę,  Bogusława Do-
latę oraz Koło Gospodyń Wiejskich w 
Lubiatowie. 

✎ ◙ Jarosław Szapował

Tylko 
dla panów

Szalona siódemka
w Lubiatowie
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„Kaczyński przyjechał, widziałem go 
wczoraj na mieście!” - powiedział 
Krzysztof Bryś, siedzący na podium, któ-
re służy na kortach do dekorowania zwy-
cięzców. Te słowa wywołały wyraźne 
poruszenie wśród otaczających go kole-
gów. Marek Kaczyński to prawdziwa le-
genda złotoryjskiego tenisa. Wystarczy 
powiedzieć, że na kortowym banerze, 
gdzie wypisane są nazwiska wszystkich 
zwycięzców złotoryjskiej ligi tenisa, tyl-
ko jego widnieje od roku 1982 do 1985. 
Potem wyjechał do Niemiec i tylko spo-
radycznie pojawiał się w pierwszoligo-
wych drużynach ze Złotoryi. Jednak za-
pamiętany został jako pierwszy złotoryj-
ski tenisista, który zdobył Mistrza Pol-
ski w kategorii juniorów do lat 16. Był 
Reprezentantem Polski, Halowym Mi-
strzem Polski Juniorów w grze pojedyn-
czej i podwójnej. A to tylko część sukce-
sów. Łącznie zwyciężył w kilkunastu tur-
niejach ogólnopolskich. 
Dzisiaj na kortach przy ul. Konopnickiej 
zebrał się kwiat złotoryjskiego tenisa. 
Janusz Mileszko, trener od zawsze zwią-
zany ze Złotoryjskim Towarzystwem Te-
nisowym, wpadł na pomysł zaprosze-
nia na turniej towarzyski we wrześniu 
wszystkich zawodników, którzy grali w 
pierwszoligowych rozgrywkach „w bar-
wach” złotoryjskiego klubu. „Pomysł był 
mój, ale wszystko zorganizowali młod-
si. Trzeba dać im się wykazać.” – powie-
dział ze śmiechem. – „Wszystkich zapro-
szonych było około setki, ale ilu przyje-
dzie, tego nie wiemy. Potwierdziło kilku-
nastu.”
Był czas, kiedy zawodnicy ZTT klasyfi-
kowali się do krajowej extraklasy i gra-
li z sukcesami z najlepszymi tenisista-
mi polskimi i zagranicznymi. Do złoto-
ryjskiego klubu garnęli się najambitniej-
si chłopcy z różnych miast. Pierwszoligo-
we drużyny w Złotoryi tworzone były od 

roku 1993 do 2016, z paroma przerwa-
mi w latach dwutysięcznych.
Od godziny 10. na kortach ZTT przy ul. 
Konopnickiej zaczęli pojawiać się go-
ście. „Poziom rośnie!” – cieszyli się or-
ganizatorzy na widok Kacpra Mularczy-
ka, Łukasza Pluty i Krzysztofa Długiego. 
Po krótkiej odprawie i losowaniu „kto 
z kim” zaczęto rozgrywki. Prezes Mar-
cin Gagatek (czterokrotnie był w druży-
nie I ligi tenisa o Mistrzostwo Polski Se-
niorów) przedstawia mnie kilku zawod-
nikom czekającym na swoją kolej. Przy 
stole siedzą Marcin Szemiot, Artur Ku-
rasz (sześć razy w drużynie I ligi MPS) i 
Marek Kaczyński (osiem razy w drużynie 
I ligi MPS).  Poważnie porozmawiać nie 
ma czasu, trzeba jakieś krótkie i celne 
pytanie zadać. Ale jakie? Może: czy wie-
rzyli w swój sukces? Natychmiast tre-
ner Janusz Mileszko wybija mi je z gło-
wy. Artur i Marek śmieją się, gdy wspo-
minam coś o talencie. Trudno mówić o 
swoich dobrych stronach, więc poma-
gając sobie nawzajem, wspólnie wy-
mieniają: „Loby, slajsy, wyczucie piłki, 
charakter, głowa”. „No głowa jest bar-
dzo ważna.” – mówi Marek Kaczyń-
ski – „Oprócz trenerów nie było specja-
listycznej opieki psychologicznej do ra-
dzenia sobie ze stresem. Teraz to już jest 
całkiem inny tenis. Wtedy, dopiero kiedy 
weszliśmy do 1 ligi, zajął się nami kom-
petentny człowiek. A i tak tutaj radzili-
śmy sobie całkiem nieźle. Co zapamię-
tałem z tych czasów? Nie na moich do-
świadczeniach, ale opowiadał mi to inny 
zawodnik, który grał w Merze Warsza-
wa. Przyszedł do trenera i mówi: panie 
prezesie, tutaj zagrałem ligę i chciałbym 
się z panem rozliczyć. A tak, mówi pre-
zes, proszę, tutaj są pieniążki. Ale panie 
prezesie, myśmy się umawiali na 300 zł. 
więcej. A ten prezes odpowiada mu, a 

co ty nie wiesz, że się w Polsce 
podatki płaci? To taka anegdo-
ta, którą naprawdę zapamięta-
łem, ale tak się wtedy rozlicza-
ło. W Niemczech inaczej było, 
to co było ustalane, zawsze było 
wypłacane. Ja zdecydowałem 
się wyjechać pod koniec lat 80., 
bo miałem paszport służbowy. 
W Niemczech jeden sezon uda-
ło mi się w drugiej lidze zagrać. 
‘Dwa – Trzy’ zrobiłem. Taki bi-
lans. Dwa wygrałem, trzy prze-
grałem. A tak to się grało trze-
cia, czwarta liga. To był tylko 
taki dodatek do pracy. Mały 
bonus. 1 liga to była pierwsza 
dwusetka świata, na te czasy 

to był kosmos. Teraz tenis jest sportem 
elitarnym,  indywidualnym. Jak rodzic 
nie dopilnuje, jak trener się nie zaan-
gażuje, to nic z tego. Jeden trener nie-
miecki z kadry wyliczył, że w sezonie 
tylko treningi zawodowca kosztują 50 
tys. dolarów. Rok! Tylko treningi! A do 
tego dochodzą koszty turniejów. Ja to 
teraz w ogóle nie gram. Bo niestety 
miałem operację na kolana, jakieś 7 
lat temu i nie mogę biegać. Zmęcze-
nie materiału”.
W międzyczasie Artur Kurasz gdzieś 
się oddalił i zniknął mi z pola widzenia. 
O Arturze opowiadał mi kiedyś Adam 
Tatko: „Od najmłodszych lat uważa-
ny był za duży talent tenisowy, a jego 
technika, łatwość uderzeń budziły za-
chwyt znawców i kolegów. Z różnych 
przyczyn, szczególnie zdrowotnych, 
nie osiągnął tak wybitnych sukcesów, 
jak Kaczyński i Zieliński, z którymi ry-
walizował na złotoryjskich kortach. 
Za to w kategorii amatorów Artur od-
nosi liczne sukcesy. Należy do ścisłej 
czołówki krajowej. Zwyciężał w licz-
nych turniejach ogólnopolskich w róż-
nych kategoriach. Jest zdobywcą tytu-
łu Międzynarodowego Mistrza Polski 
w kategorii 45+, Mistrzem Polski stra-
żaków i Mistrzem Świata strażaków. 
Z licznymi sukcesami gra w lidze nie-
mieckiej.” 
Przy wielkim granitowym logo ZTT 
zgromadziło się kilka osób i pokazują 
sobie coś, wskazując na tył kamienia. 
Są tam przymocowane metalowe pla-
kietki z wygrawerowanymi składami 
wszystkich drużyn pierwszoligowych 
reprezentujących Złotoryję. Wiktor 
Kubicz (dwa razy w drużynie I ligi MPS) 
wyraźnie zadowolony pokazuje swo-
jemu dziadkowi skład drużyn z 2014r. 
i 2016r., po czym ucieka na kort. Dzia-

deblową, która właśnie skończyła mecz. 
Jeden z zawodników jest niezwykle wy-
soki, drugi niezwykle sympatyczny. To 
Krzysztof Długi (dwa razy w drużynie I 
ligi MPS) i Łukasz Pluta (osiem razy w 
drużynie I ligi MPS).     
Krzysztof Długi zaczyna swoją opowieść: 
„Ja grałem w Lubinie. Chciałem się roz-
wijać, a tu byli dobrzy zawodnicy, tacy 
jak dzisiaj nieobecny Mariusz Zieliń-
ski. Był mistrzem polski do lat 21. Byli 
też równie dobrzy moi rówieśnicy. Gdy 
tu przeszedłem, miałem 15 lat. Tu była 
szansa rozwinąć swoje umiejętności. 
Mała miejscowość, a klub funkcjono-
wał tak sprawnie. Ważne dla mnie było 
to, żeby mieć z kim pograć, a tu były te 
warunki. Jak już grałem na jakimś przy-
zwoitym poziomie, to załapałem się na 
pierwszy skład 1 ligi tenisowej. Tej extra-
klasy. To trener decydował, kto będzie 
grał w drużynie, mając na uwadze siłę 
gry i umiejętności. Wtedy moim trene-
rem prowadzącym był Jacek Kuczyński. 
Jego tata też prowadził zawodników we 
wcześniejszym okresie. Byli też w druży-
nie przyjezdni, tacy jak Marek Kaczyński 
i Adam Bukiel. Do Złotoryi przyjeżdżali 
najlepsi zawodnicy z czołówki Polski. To 
była okazja, żeby zagrać mecz napraw-
dę na wysokim poziomie. Tak napraw-
dę to w tenisie ważna jest psychika i do-
bra organizacja. Każdy musiał walczyć 
ze stresem na swój sposób, teraz to jest 
inaczej. Teraz już tej extraklasy nie ma. 
Ale jak na taką małą miejscowość, było 
to super zorganizowane. Tak to wyglą-
dało. Obecnie kontakt z tenisem mam 
okazjonalnie, mieszkam pod Lubinem 
i jestem sędzią. Ja sobie nie przypomi-
nam, żeby w mieście z taką liczbą miesz-
kańców, ktoś stworzył taki klub, który w 
swoim składzie miałby wytrenowanych 
przez siebie Mistrza Polski do lat 21 i Mi-
strza Polski Seniorów. Sam przychodząc 
do klubu zdobyłem już brązowy medal 
na mistrzostwach Polski do lat 16. Obec-
ny tutaj Łukasz Kubot,… o przepraszam, 
Łukasz Pluta zdobył brązowy medal na 
międzynarodowych mistrzostwach Pol-
ski w Warszawie.” –  Oczywiście wszy-
scy śmiejemy się z przejęzyczenia. Ale 
nie było ono przypadkowe. 
„Ty wtedy Kubota ograłeś!” – Krzysztof 
Długi zwraca się do Łukasza „Kubota” 
Pluty, który odpowiada: „Tak, w trzech 
setach”. „No, ja pamiętam” – ciągnie K. 
Długi – „Myśmy wtedy spali w jednym 
pokoju i Kubot mówi..., pan tego nie na-
grywa!” - zwraca się nagle do mnie. Po-
słusznie wyłączam dyktafon i ten frag-
ment wypowiedzi mi umyka. Ale mogę 

zapewnić, że Mieczysław Pluta, oj-
ciec Łukasza, zupełnie inaczej pamię-
ta ten mecz z Kubotem. Dalej lubinia-
nin wspomina wspólne zawody z Łuka-
szem Plutą: „No, w Warszawie ty mia-
łeś dużo szczęścia wtedy. Z tymi serwisa-
mi z dołu, szybkimi jakimiś. Wszyscy się 
śmiali z ciebie, a nikt nie potrafił ich ode-
brać.” Łukasz odpowiada ze śmiechem: 
„Bo mnie bark bolał!”. Krzysztof tłuma-
czy mi „No bo był słaby, nie potrafił z 
góry serwować, więc serwował z dołu. 
Ha, ha! Co to wtedy zgarnąłeś? Bilet lot-
niczy z Warszawy?”. 
„No, coś takiego, pojechałem wtedy do 
znajomego w Anglii, w Manchester. To 
był bilet na lot do dowolnego miejsca w 
Europie. Tam i z powrotem.” –  wyjaśnia 
Łukasz. Długi dodaje „To był 1998 rok. Ja 
pamiętam, grali też dobrzy Hiszpanie, 
Ventura. Ale w czasie rozgrzewki oni sta-
li w miejscu, no jak tak można? Przecież 
myśmy się rozgrzewali nogi, biegali po 
całym korcie, a u nich piłka ciągle w tym 
samym miejscu.” – śmiejemy się w trój-
kę – „W finale Ventura grał z Matkow-
skim, ale już nie pamiętam, kto wygrał, 
czy Hiszpan, czy Matkowski.”
Niedaleko widzę Artura Kurasza. Roz-
mawia z Markiem Kaczyńskim. Naresz-
cie! Wyciągnę z niego parę wspomnień. 
„Niee….co ja tam…” – słyszę w odpo-
wiedzi i Artur chowa się za swoimi ciem-
nymi okularami. „On już taki jest.” – tłu-
maczy ze śmiechem Janusz Mileszko. 
Na kortach popis daje Kacper Mularczyk 
(pięć razy w drużynie I ligi MPS), a kibi-
cuje mu jego ojciec Zbigniew. „Nie mam 
wyboru, muszę mu kibicować.” – żartuje 
– „Ale też innego wyboru nie chcę mieć.” 
– dodaje już poważnie. 
„Wiecie, co jest najfajniejsze? I to niech 
pan napisze!” –mówi do wszystkich 
i zwraca  się do mnie Marek Kaczyń-
ski – „To, że w każdym środowisku, któ-
re na poważnie zajmuje się tenisem, ha-
sło Złotoryja nie jest anonimowe. Gdzie 
bym nie pytał, z kim nie rozmawiał, to 
jest marka.”.   Zbigniew Mularczyk do-
daje: „Pamiętam, raz w Warszawie, kie-
dy wygrałem mistrzostwo, to podchodzi 
do mnie jeden warszawiak i mówi: Skąd 
ty jesteś? Ze Złotoryi, odpowiadam. On: 
Ale ja ciebie nie znam! Ja ciebie też, mó-
wię. A on: to weź przyjedź do Warszawy 
pojedziemy tu i tam zagramy. A ja mó-
wię: hola, hola, ale ja mam tutaj swój 
kort i tu się bawię. Poza tym…” – doda-
je z uśmiechem – „Jest jeszcze kilku ta-
kich jak ja.”.  

✎ Po kortach kręcił się
Jarek „Redaktorek” Jańta   

dek został ze mną, patrzy za wnukiem i 
mówi: „Dzisiaj to już jest zupełnie inny 
tenis. Kiedyś na rozgrywki extraklasy to 
się jeździło do różnych miast. Myśmy 
grali w Warszawie, Warszawa przyjeż-
dżała do Złotoryi. Gościliśmy tutaj na-
prawdę wielkie sławy tenisa. Kibice to tu 
na murach siedzieli, bo tylu ich było. W 
naszej drużynie grali Czesi i nawet Au-
straliczyk, jak mu tam było…Siriani. To 
były mecze!”. Patrzę na tablicę, jest Jo-
seph Siriani (2001r.). Po drugiej stronie 
kortu mignął mi Kurasz, biegnę do nie-
go, ale po drodze natykam się na parę 
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odnowiona stara studnia, kilka metrów da-
lej zabytkowy już młynek do zboża (pamię-
tam taki z dzieciństwa). Obok domu w ru-
inach starej stodoły widzę strefę wypoczyn-
kową z basenem i leżakami, niedaleko – od-
dzielona starym murem w zaciszu -  altanka. 
Olek mówi, że to jeszcze nie wszystko. Pla-
nuje zrobić tam jeszcze grill i chce też wy-
korzystać poniemiecką, obszerną i głęboką 
piwnicę na małą winiarnię. Przecież w oko-
licy już jest tyle winnic, że grzechem byłoby 

nie rozpocząć współpracy z ich wła-
ścicielami.
Na razie w Małej Toskanii jest goto-
wy jeden apartament. Z osobnym 
wejściem, więc zapewnia to zupeł-
ną prywatność zarówno gospoda-
rzom, jak i gościom. Podobnie jak 
remont domu, tak i przygotowanie 
apartamentu to efekt pracy Olka. 
Trudno uwierzyć, że jeden człowiek 
jest w stanie w tak wysmakowany 
sposób, bez zatrudniania ekipy mu-
rarzy, kafelkarzy, architektów, styli-
stów, dopieścić wnętrze. Co praw-
da jeszcze brakuje paru detali, ale 
to tylko mocno wprawne oko jest w 
stanie dostrzec. W przeciwieństwie 
do przestrzeni zamieszkanej przez 
gospodarzy, wypełnionej odrestau-
rowanymi przedwojennymi mebla-
mi, tu jest nowocześnie. Ciekawym 

Jeden z popularniejszych schematów po-
wieści obyczajowych opiera się na historii 
bohatera, który rzuca miasto, dotychcza-
sowe życie i zaczyna wszystko od począt-
ku w nowym, ale najczęściej starym domu, 
wśród łąk i lasów, obok nowych sąsiadów. 
Życie to nie powieść, nie każdy ma odwagę, 
sposobność i szczęście, by dać sobie carte 
blanche od losu. Ale przecież podążanie za 
marzeniami to nic złego i warto próbować. 
Z tego założenia wyszli Małgosia i Olek.
Dwa lata temu, kiedy Kacprzakowie mie-
li już dość miasta, życia w niezbyt przyjem-
nym dla oka złotoryjskim Przelocie, zdecy-
dowali się sprzedać mieszkanie i poszukać 
nowego miejsca dla siebie. Od razu pomy-
śleli o domu na wsi. Może dlatego, że Gosia 
pochodzi z pobliskiej Pielgrzymki i natural-
ne było dla niej, że można wrócić do korze-
ni. Szukali domu w dużym pospiechu, bo po 
sprzedaży mieszkania, musieli znaleźć so-
bie dach nad głową. I znaleźli - piękny, po-
niemiecki dom w Twardocicach. Oprócz bu-
dynku mieszkalnego były zabudowania go-
spodarcze, miedzy innymi nadpalona sto-
doła.
Pieniędzy ze sprzedaży mieszkania nie star-
czyło, więc dołożyli z kredytu i zimą na prze-
łomie 2018/2019 dom na wsi był już ich 
własnością. Nie była to ruina, ale też nie 
dało się zamieszkać od razu. Olek wziął się 
do roboty, a że jest złotą rączką, Wielkanoc 
już spędzali w Twardocicach. Pierwszy raz w 
tak wielkiej przestrzeni, gdzie można było 
zaprosić już całą rodzinę.
Kiedy już mieli dom, postanowili iść dalej 
za marzeniami. Tak naprawdę były to ma-
rzenia Olka, bo Gosia swoje o domu na wsi 
już spełniła. Teraz przyszła pora, by Olek re-
alizował się jako właściciel małej agrotury-
styki. Tak powstała Mała Toskania. Dlaczego 
Toskania? Kiedy byli we Włoszech, zakocha-
li się w tamtejszych klimatach, architektu-
rze, dlatego postanowili stworzyć sobie na-

rozwiązaniem jest wizualne powiększenie 
przestrzeni łazienki o wielkie okno na ca-
łej wysokości ściany. Olek planuje zastąpić 
zwykłe szkło, lustrem weneckim, by goście 
nie czuli skrępowania podczas ablucji. Ale 
tak naprawdę to rozległa, bezludna (do naj-
bliższych zabudowań jest kilkaset metrów) 
przestrzeń wokół i tak zapewnia komfort in-
tymności.
Już w planach właściciele mają kolejny 
apartament, bo metrów do zagospoda-
rowania jest wiele. Jedno z większych po-
mieszczeń chcą przeznaczyć na salę biesiad-
ną lub konferencyjną. Na razie nie myślą o 
wydawaniu posiłków. To nazbyt dużo for-
malności, załatwiania spraw w sanepidzie, 
dostosowań sanitarnych…Poza tym, jak 
mówi Małgosia, ludzie, gdy przyjeżdżają na 
wieś, to nie siedzą ciągle na miejscu, tylko 
podróżują po okolicy i korzystają z ofert re-
stauracji. A śniadanie przecież mogą sobie 
zrobić sami w dobrze wyposażonej kuchni 
apartamentu.
Kacprzakowie myślą, by pozyskiwać od go-
spodarzy produkty naturalne, wiejskie, bo 
to byłaby korzyść dla wszystkich. Dla rolni-
ków źródło dochodów, dla gości gwarancja 
zdrowego jedzenia.
Gospodarze, choć przenieśli się na wieś, nie 
zamierzają zostać rolnikami, hodować zwie-
rząt. Jedynym czworonogiem jest kot, a za-
sadniczo kocica. Na hodowlę się nie nasta-
wiają, ale ogródek już uprawiają, bo szko-
da byłoby nie wykorzystać takiej przestrzeni 
przynależnej do gospodarstwa.
Wprowadzając się do domu na wsi, domu 
z historią i duszą, chcieli poznać jego prze-
szłość. Odszukać dawanych właścicieli, zo-
baczyć przedwojenne fotografie. Nieste-
ty, mimo dość gruntownych prac remonto-
wych, nie odnaleźli żadnych śladów po nie-
mieckich lub powojennych mieszkańcach, 
na portalach internetowych, gdzie publi-
kowane są archiwalne fotografie, również 
nie natrafili na żadne zdjęcia budynku. Ale… 
„Wie pani, że ta stodoła miała jeszcze pię-
tro, ale nic z tego nie zostało. Kiedy weszli 
do wioski Rosjanie, spalili ją, bo w budyn-
ku ukrywały się dwie Niemki, wobec któ-
rych mieli niecne zamiary. Krążyły opowie-
ści, że obie siostry zginęły w pożarze i tro-
chę nas to przeraziło. Nawet postawiliśmy 
kamień w miejscu, gdzie rzekomo miały być 
pochowane. Ale potem jeden z najstarszych 
mieszkańców wioski uspokoił nas, że kobie-
ty uciekły Rosjanom i na pewno ten dom 
ani stodoła nie były miejscem ich śmier-
ci.”  – mówi z ulgą Olek. Od kiedy to wie-
dzą, śpi im się lepiej, choć pewnie czasem 
sen z powiek spędza troska o to, ile jeszcze 
pracy przed nimi, by marzenia przybrały re-
alną postać. Tym bardziej, że Gosia nie wie, 
co Olek jeszcze wymyśli  😊. 

✎ Iwona Pawłowska

miastkę Toskanii w Twardocicach, skądinąd 
wiosce Szwenkfeldystów.
Rzeczywiście, już wystarczy popatrzeć na 
fasadę domu, żeby dostrzec urokliwy klimat 
południa. Surowy kamień, piękne okienni-
ce, pelargonie w skrzynkach i dopełniający 
obrazu kot przed drzwiami. To właśnie wi-
dzę, gdy wjeżdżam na zadbane, wysypane 
białym żwirem podwórze. Nieopodal duże 
oczko wodne z przerzuconym nad nim ka-
miennym mostem. Niedaleko klimatycznie 

Idąc za marzeniami
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ne wiersze. 
– Chodzimy do kina. Wyjeżdżamy do 
teatru, ale najważniejsze jest to, że je-
steśmy między ludźmi. Nie siedzimy 
w czterech ścianach w samotności. W 
klubie obchodzimy urodziny i imieni-
ny. Na takie okazje pieczemy ciasta, le-
pimy pierogi, a nawet przygotowujemy 
gołąbki. Jest to dla nas bardzo ważne, 
żeby zorganizować taką małą uroczy-
stość. Szczególnie, gdy ktoś z nas nie ma 
już rodziny i nie ma kto o nim pamiętać. 
My pamiętamy zawsze.  
– Mam 72 lata, jak każdy w tym wieku 
mam za sobą spory bagaż doświadczeń. 
Chodziłam na spotkania Koła Gospodyń 
Miejskich, ale tam spotkania były tylko 
raz w tygodniu. Miałam ogromną po-
trzebę być między ludźmi. Tak się uło-
żyło w moim życiu, że w jednej chwili 
z pełnego domu ludzi, zostałam sama. 
Słyszałam, że jest w Złotoryi takie miej-
sce i postanowiłam to sprawdzić. Gdy 
tylko przekroczyłam próg, wiedziałam, 
że to jest to miejsce. Nie znałam tu ni-
kogo i było to dla mnie wejście w zupeł-
nie nowy świat. Po tych wszystkich tra-
gediach, które mnie dotknęły, znala-
złam się w przestrzeni, gdzie spotkałam 
same uśmiechnięte twarze. Od razu po-
czułam się dobrze. 
– Wiele zależy od ludzi, bo to oni two-
rzą klimat. W naszym przypadku najwię-
cej chyba zależy od opiekunki, a tu trafi-
liśmy najlepiej jak mogliśmy. Mam naj-
większy staż spośród obecnych uczest-
ników. Należę do klubu ponad 14 lat. 
Nigdy nie widziałam naszej opiekunki w 
złym humorze. Zawsze jest miła, grzecz-
na i uśmiechnięta. Dla każdego ma do-
bre słowo. Wbrew pozorom najtrudniej 
jest pracować ze starszymi ludźmi, bo 
oni na ogół wiedzą wszystko najlepiej. 
Trzeba mieć duże umiejętności godze-
nia różnych animozji. 
– Ja swojego czasu znalazłam się w 

chyba wcześniej nie miał jej w ręku. Jed-
na z pań ulepiła najpierw kulkę, bo tak 
zaproponował pan, który prowadził za-
jęcia. Potem ktoś odważył się ulepić ser-
wetkę i tak, krok po kroku, zaczęły nam 
wychodzić bardzo ciekawe rzeczy. Kul-
kę połączyliśmy z serwetką, dodaliśmy 
skrzydła i wyszedł wspaniały aniołek. 
To było dla niektórych bardzo odkryw-
cze. Ktoś, kto ma 80 lat, nagle przeko-
nuje się, że jest artystą. Potem powstały 
słonie, papugi. Nie wiedziałam, że mam 
taki talent. Po przysłowiowych pierw-
szych kotach za płoty, wychodziły nam 
takie piękne rzeczy, że gdybym zobaczy-
ła je na rynku tobym je kupiła. 
– Nieodżałowany Aleksander Pecyna 
uczył nas języka esperanto. Kiedyś po-
stawił przed nami zadanie: Zaśpiewacie 
„Szła dzieweczka do laseczka” w języku 
esperanto. Nie wierzyłyśmy, że jest to 
możliwe. Ale kiedy rozpoczęliśmy pró-
by, jakoś nam to poszło. W Złotoryjskim 
Ośrodku Kultury przed pełną salą go-
ści zabrzmiało Knabineto arbareton Iris 
kun la ĝoj’… Trudno w to uwierzyć, bo 
sami w to nie wierzyliśmy, ale wyszło 
nam świetnie. Poza tym Pan Aleksander 
dzielił się z nami pasją astronomiczną. 
Zorganizował wykłady o kosmosie, w 
których tłumnie uczestniczyliśmy i na-
prawdę bardzo nas to zaciekawiło. 
– Każdy z nas inaczej wspomina swój 
pierwszy dzień w klubie. Wiadomo, że 
nowe środowisko zawsze budzi w nas 
lekki lęk. Ale jesteśmy bardzo otwarci 
na nowe przyjaźnie i każdy kto do nas 
przychodzi już po chwili czuje się jak w 
gronie starych przyjaciół. 
– Przy różnych okazjach ujawniają się 
różne talenty. Ktoś rozwiązuje błyska-
wicznie krzyżówki, a jakaś koleżanka 
pokonuje w szachy wszystkich panów 
w kilku ruchach, pozostawiając na ich 
twarzy tylko zdziwienie. Sami układa-
my teksty piosenek i piszemy okazjonal-

trudnej sytuacji. Po śmierci męża prze-
szłam udar. Do przyjścia namówiła mnie 
koleżanka, która sama uczestniczyła w 
zajęciach już 10 lat i była bardzo zado-
wolona. Pierwsze podejście nie przynio-
sło efektu, bo uznałam, że to na pewno 
nie dla mnie. Powoli dałam się przeko-
nać, ale tylko „żeby zobaczyć”. Po tygo-
dniu już wsiąkłam. Tak mnie miło przy-
jęto, że nie chciałam stąd wychodzić. 
Czuję się tu jak w rodzinie. Nie wyobra-
żam sobie, co bym miała robić w domu. 
Naprawdę czujemy się tutaj jak w rodzi-
nie. Kiedy spotykamy się na ulicy, czuje-
my jakbyśmy spotkały kogoś bardzo bli-
skiego. 
– W każdy poniedziałek mamy warsz-
taty artystyczne, uczymy się kroków 
tanecznych. Współpracujemy z Panią 
uczącą nas śpiewu. We wtorek odwie-
dza nas nauczycielka muzyki, która uczy 
nas śpiewać. W środy na naszym ogro-
dzie korzystamy, przy pomocy rehabi-
litanta, z uroków ćwiczeń fizycznych. 
We czwartki mamy zajęcia teatralne. Aż 
trudno uwierzyć, że w tak krótkim cza-
sie udało nam się tak dużo osiągnąć. 
Ćwiczymy emisję głosu i role. Czekamy 
na premierę, bo dopiero wówczas zo-
baczymy na co nas stać. W piątki w na-
szych zajęciach uczestniczą osoby z pra-
cowni artystycznej „Ananda” z Legnicy. 
To dzięki tym osobom powstają rzeźby 
w glinie czy malarstwo wodne. Oni wie-
dzą w jaki sposób do nas podejść, aby 
wydobyć nasze talenty. 
– Często wyjeżdżamy do klubów w in-
nych miastach, jak Bolesławiec czy Le-
gnica. Zdarza nam się także występo-
wać przy różnych okazjach w sąsiednich 
miejscowościach. Na tle innych grup nie 
mamy się czego wstydzić. Sami przygo-
towujemy sobie na takie okazje stro-
je. Podobnie jest przy wielu innych wy-
stępach. Mamy czas na to, by dobrze 
przygotować się do każdego przedsta-
wienia. W korowodzie rozpoczynają-

zujemy kilka takich programów. Część z 
nich dotyczy czysto praktycznych spraw, 
jak program „Bezpieczny senior”, które-
go celem jest zwiększenie świadomości 
w sytuacji zagrożenia. Na tego typu za-
jęcia zapraszamy specjalistów z danej 
dziedziny: policjantów, strażaków, pie-
lęgniarkę środowiskową czy pracowni-
ka sanepidu. Ale tego typu zajęcia nie 
są clou naszych działań. Staramy się, 
aby chwile spędzone w klubie nie były 
wyłącznie zabijaniem czasu, chcemy w 
przyjaznej atmosferze nauczyć się jak 
najwięcej. Stąd szereg zajęć ma charak-
ter edukacyjny, jak choćby nauka foto-
grafii czy tańca. Mamy aparaty fotogra-
ficzne, więc wystarczyło znaleźć kogoś, 
kto zna się na fotografii, żeby zapewnić 
ciekawą i pouczającą rozrywkę na kilka 
dni. Zaprosiliśmy instruktora tańca, któ-
ry z chęcią udziela nam lekcji. Ostatnim 
hitem są zajęcia teatralne. Możemy się 
łatwo przekonać, jak wiele można na-
uczyć się w stosunkowo krótkim czasie. 
Każdy ma tutaj swoje miejsce i każdy 
jest potrzebny. Każdy coś wnosi do na-
szej społeczności. Seniorzy nie są wol-
ni od trosk, przede wszystkim z powodu 
szwankującego zdrowia. Ale kiedy przy-
chodzą do nas, wszystkie problemy zo-
stawiają przed wejściem. Tu naprawdę 
dostają zdrowej energii i zapału do tego, 
by myśleć pozytywnie. Ale oddajmy głos 
samym seniorom: 
– Kiedyś klub mieścił się w jednym po-
koju, teraz mamy do dyspozycji bardzo 
ładne pomieszczenia i jedyne, na co na-
rzekamy, to brak parkingu. Ja zdecydo-
wałam się tu przychodzić przez przypa-
dek. Ktoś mi po prostu powiedział, że 
tuż obok mnie jest klub. Mam tak bli-
sko, że nie sposób było go nie znaleźć. 
To jest sposób żeby nie być w samot-
ności i uczestniczyć w tym, co się tutaj 
dzieje. Tu po prostu toczy się życie, a my 
jesteśmy jedną wielką rodziną. 
– Weźmy na przykład glinę. Nikt z nas 

Przeglądając komentarze na portalach 
społecznościowych i w ogóle w Interne-
cie, można dojść do wniosku, że nigdzie 
nie jest tak źle jak w Złotoryi. Wszędzie 
coś się dzieje, wszędzie jest ciekawie -  
tylko nie u nas. Warto zadać sobie py-
tanie: czy mieszkańcy innych miast rów-
nie krytycznie oceniają swoje miejsco-
wości, czy jest to nasza lokalna specjal-
ność? Zapewne większość osób wyraża-
jących takie opinie to ludzie młodzi, bo 
to oni głównie są użytkownikami porta-
li społecznościowych. Postanowiłem za-
pytać o zdanie osoby z drugiego biegu-
na, ale tylko teoretycznie, bo pogodą 
ducha seniorzy mogą obdzielić niejedno 
młodsze pokolenie.
Przy kawie rozmawiam z seniorami, za-
dając im pytanie, czy ich odczucia są po-
dobne? Czy oni również uważają, że w 
naszym mieście nic się nie dzieje, a jeśli 
się dzieje to niemal wyłącznie źle?
– Na pewno nie – odpowiadają. – Zło-
toryja to piękne miasto, w szczególności 
nasz park. Bardzo podoba mi się jak zo-
stał odnowiony i sposób, w jaki pokaza-
no jego mroczną historię. 
– Wiele zależy od samych mieszkań-

ców. Za przykład niech posłużą ścieżki 
rowerowe, które budzą tyle kontrower-
sji. Wierzę, że można zupełnie dobrze 
pogodzić ruch pieszych i rowerzystów. 
Trzeba tylko chcieć. 
Wniosek płynący z tych wypowiedzi jest 
taki, że nie każdy złotoryjanin ma wy-
łącznie złe zdanie o własnym mieście. 
Aby to lepiej zrozumieć, trzeba chwi-
lę pobyć w tym miejscu i posłuchać by-
walców. 
Klub Senior+ mieści się przy ulicy M. Ko-
nopnickiej. Od lat skupia osoby, które 
nie chcą żyć w samotności. Niemniej, 
aby inicjatywa nie wygasła, potrzebny 
jest zapał ludzi, a tu na pewno go nie 
brakuje. To jedno z tych miejsc, gdzie 
teoria o tym, że u nas nic się nie dzie-
je, całkowicie się nie sprawdza. Rozma-
wiam z Bożeną Gmerek, która kieruje 
klubem od 12 lat:
– Staramy się, aby to miejsce nie było 
jednym z tych, które realizują sztam-
powe programy według narzucone-
go schematu. Owszem, musimy napi-
sać program na każdy rok, a później go 
wdrażać, ale kto powiedział, że musi to 
być nudne? W tym roku w klubie reali-

Jest takie miejsce
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Wiek XIX jest okresem wielkich zmian 
na gruncie społecznym i cywilizacyj-
nym. W 1854 roku Lucjan Siemieński pi-
sał: „Ruch społeczny jest dziś tak szyb-
ki, jak wóz parowy, dziwaczny jak moda 
paryska”. W kręgach ziemiańskich, ary-
stokratycznych, inteligenckich, a nawet 
mieszczańskich pojawiła się w XIX w. 
moda na wyjazdy „do wód”, które w za-
skakująco szybkim tempie otrzymywały 
status uzdrowisk na mocy obowiązują-
cego prawa. Zaczęto propagować lecze-
nie klimatyczne chociażby takich cho-
rób, jak gruźlica czy dolegliwości ukła-
du pokarmowego. Na tego typu kura-
cje oczywiście mogli sobie pozwolić lu-
dzie majętni. Byli na tyle dobrze sytu-
owani, że mogli latem wyjeżdżać wraz 
z rodzinami i ze służbą z zatłoczonych 
miast na kuracje. Wizyty w „letniskach” 
były też formami odpoczynku i zabawy. 
W tych sferach wizyty w uzdrowiskach 
były obowiązkowe. Warto podkreślić, 
że w II połowie XIX w. i początkach XX 
w. przy uzdrowiskach zaczęły powsta-
wać zalążki turystyki pieszej oraz rowe-
rowej, uprawianej jednak przez nielicz-
ną grupę kuracjuszy. Austriackie, nie-
mieckie czy francuskie uzdrowiska cie-
szyły się światową sławą, przebywała w 
nich arystokracja, burżuazja i finansjera 
ówczesnej Europy. Dziś zabiorę Państwa 
do Polanicy Zdrój. Do czasów sprzed 
1945 roku… 
Wyraźniejszy rozwój uzdrowiska Pola-
nicy, czyli zwyczajowo mówiąc Bad Al-
theide przypada na początek XIX w., 
kiedy to nowy właściciel, kupiec Jo-
seph Grolms, który pochodził z Kłodz-
ka, ocembrował jedno z pięciu tryska-
jących wówczas źródeł. To on również 
wzniósł dom zdrojowy (drewniane ła-
zienki) i zamienił okoliczne pola upraw-
ne na ogród.                 
Kolejni właściciele uzdrowiska wznie-
śli nowe, już murowane łazienki. Prze-

sie zbudowano tor saneczkowy i skocz-
nię narciarską. Polanica była najnowo-
cześniejszym uzdrowiskiem w Sudetach 
i jednym z takich w całej III Rzeszy. Przy-
padła do gustu zwłaszcza hitlerowcom, 
których raziła popularność, jaką cieszy-
ły się starsze zdroje wśród bogatych Ży-
dów (wielu z nich przyjeżdżało z Polski), 
starej arystokracji i ziemiaństwa. W la-
tach 1939-1945 kurort spełniał rolę sa-
natorium dla żołnierzy. 
Po II wojnie światowej, no właśnie, po II 
wojnie światowej… to już zupełnie inna 
historia. ☺ 

✎ Tomasz Szymaniak
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prowadzili też bada-
nia wód mineralnych, 
a następnie zaadap-
towali dwór pojezuic-
ki na dom, który został 
przeznaczony dla ku-
racjuszy. W 1840 roku 
uzdrowisko zyska-
ło rozgłos tym, że ma 
wodę skuteczną prze-
ciwko dolegliwościom 
podbrzusza. 
     W 1873 roku zdro-
jowisko wraz z przyle-
głymi terenami zaku-
pił pochodzący z Wro-
cławia przemysłowiec 

Wenzel Hoffmann. W następnym roku 
postawił dom inspektora zdroju i inne 
urządzenia. Od tego momentu datuje 
się ożywiony rozwój Polanicy jako zna-
mienitego zdrojowiska. W wyniku sta-
rań nowego właściciela powstał roz-
legły park, zbudowano nową pijalnię 
wód, dom zdrojowy a nawet teatr! W 
1875 roku przebywało około 131 kura-
cjuszy. Od 1879 roku zaczęto wykorzy-
stywać miejscowe złoże borowiny. Rok 
później, proszę sobie wyobrazić, było 
już około 300 kuracjuszy, a w 1890 roku 
aż 726!
Po doprowadzeniu linii kolejowej z 
Kłodzka nastąpiło ożywienie kurortu, a 
działo się to, proszę Państwa, w 1890 
roku. W pierwszych latach XX w. kolej-
ny właściciel, baron Wolfgang von der 
Goltz przeprowadził odwierty pozysku-
jąc tym samym nowe, bardzo wydajne 
źródła - Wielka Pieniawa (z języka nie-
mieckiego Grosser Sprudel) oraz Gopla-
na (czyli Charlottensprudel). 
 W 1904 roku Bad Altheide na-
była spółka pod przewodnictwem radcy 
handlowego Georga Haasego, która w 
krótkim czasie doprowadziła zdrojowi-
sko do rozkwitu. Spowodowało to gwał-
towny napływ kuracjuszy i ruch budow-
lany w miejscowości, która zatraciła ist-
niejący jeszcze wiejski charakter, sta-
jąc się modnym uzdrowiskiem o zabu-
dowie willowo-pensjonatowej w stylu 
szwajcarskim, który był bardzo popular-
nym stylem w wielu dolnośląskich ku-
rortach.
W kolejnych latach powstała nowo-
czesna rozlewnia wód mineralnych. W 
1906 roku otwarto luksusowy dom ku-
racyjny, który posiadał aż 130 pokoi! W 
omawianym okresie nie było nowocze-
śniejszego na całym Śląsku. Cały dom i 
park zdrojowy były oświetlane prądem 
elektrycznym. W tym samym roku wy-

budowano nową kolumnadę z pijalnią 
wody, powstał kompleks mieszczący 
salę spacerowo-koncertową i kawiarnię 
zdrojową, były tu również pokoje dla 
odwiedzających kurort. W 1909 roku 
ukończono budowę sanatorium kardio-
logicznego (obecnie szpital uzdrowisko-
wy „Zdroje”). Długoletnim dyrektorem 
w latach 1907–1945 i twórcą uzdrowi-
ska, obok wyżej wspomnianego G. Ha-
asego, był Georg Berlit.
    W 1900 roku w Polanicy było 1313 
kuracjuszy, w 1907 roku - 4828, w 1910 
roku - 6404, a w 1913 roku - 9024. W 
tym też czasie powstała znaczna część 
zabudowy pensjonatowej i mieszkanio-
wej. Zakwaterowanie w 
uzdrowisku zapewniało 
około 10 hoteli i 120 pen-
sjonatów, a leczeniem zaj-
mowało się 12 lekarzy.
Na początku I wojny świa-
towej uzdrowisko za-
mknięto, a w domu zdro-
jowym urządzono szpital, 
ale już w 1915 roku wzno-
wiono działalność zdro-
ju. Specjalnie dla polskich 
kuracjuszy w tym samym 
roku wydano przewodnik 
w jęz. polskim i - co cieka-
we - do dojścia Hitlera do 
władzy prowadzono takiż 
pensjonat.
Warto dodać, że wyso-
ki poziom reprezento-
wała orkiestra zdrojowa, 
która wykonywała rów-
nież utwory symfoniczne. 
Jej długoletnim kierowni-
kiem był Albin Eschrich. 
Starannie dobrana muzy-
ka była dla kuracjuszy roz-
kwitającego uzdrowiska 
nie tylko czystą rozryw-
ką, ale i balsamem dla duszy. Koncer-
ty symfoniczne i koncerty znanych soli-
stów, organizowane przez A. Eschricha 
w Polanicy, znajdowały najwyższe uzna-
nie śląskich krytyków muzyki, uważano 
je za wzorowe na Śląsku. 
W początkach dwudziestolecia między-
wojennego liczba kuracjuszy dochodzi-
ła do 10 000. Z ważniejszych inwesty-
cji z tego okresu można wymienić teatr 
zdrojowy na 700 miejsc, otwarty w 1925 
roku i nowe łazienki, które do użytku 
oddano pięć lat później. Wcześniejszą 
salę zamieniono na kasyno, w którym 
kuracjusze tracili swoje rodowe fortu-
ny ☺, zmodernizowano i rozbudowa-
no urządzenia lecznicze. W tym też cza-

cym Dni Złotoryi można było nas łatwo 
dostrzec, z uwagi na charakterystyczny 
ubiór. Najciekawsze jest to, że wszystko 
to odbyło się niedużym kosztem. Kiedyś 
wymyśliliśmy sobie, że przebierzemy się 
w stroje z epoki napoleońskiej. Kupili-
śmy parasolki po 2,90 zł, które uzupełni-
ły nasze kostiumy. Zajęliśmy II miejsce w 
konkursie na najlepiej prezentującą się 
grupę. Dajemy się zapraszać na wszyst-
kie imprezy, na których chcą nas wi-
dzieć. Jak chociażby dożynki. Nasz wy-
stęp zawsze jest ciepło przyjęty. 

– Kiedyś stało się tak, że w nasze ręce 
wpadł duży księgozbiór. Pomyśleliśmy 
chwilę i wpadliśmy na pomysł, żeby zor-
ganizować akcję rozdawania książek. 
Zorganizowaliśmy kiermasz w Rynku i 
każdy przechodzień mógł sobie wybrać 
książkę. 
– Ja się nauczyłam robić zdjęcia. Uczest-
niczyłam w zajęciach fotograficznych 
w klubie i bardzo dużo mi one dały. Do 
tej pory wydawało mi się, że nie ma nic 
prostszego niż zrobienie zdjęcia. Jednak 
na pewno nie mogłabym się nimi po-
chwalić. Dziś jestem dumna ze swoich 
zdjęć, zastanawiam się nawet, czy nie 
wysłać ich na jakiś konkurs. Nauczyłam 
się jak kadrować środek, jak fotografo-
wać wodę, jak ująć odbicie w wodzie. 
Kilka dni temu chciałam sfotografować 
na działce motyla, kiedyś pewnie bym 
się poddała bo motyl otwierał skrzy-
dła na ułamek sekundy. Ale dziś zrobi-
łam zdjęcia seryjne i w końcu na jednym 
z nich motyl miał skrzydła rozpostarte. 
Mogę powiedzieć, że naprawdę jestem 
z siebie dumna. 
– Proszę spojrzeć na te gliniane figurki, 
wszystkie zrobiłyśmy samodzielnie. Ma-
lujemy obrazy, wyszywamy. Jeśli ktoś 
chce się czegoś nauczyć to nie ma prze-
szkód. Wtedy nie przeszkadza wiek, ani 

nic innego. 
O zajęcia teatralne zapytałem prowa-
dzącą, Jolantę Zarębską.
– W Klubie Senior + w Złotoryi gosz-
czę już drugi raz. Pierwszy sezon mo-
jej współpracy z Seniorami zaowocował 
nagraniem urokliwego słuchowiska pt. 
„Bajka o koguciku i kurce” oraz spekta-
klem pt. „Wigilia w mieście” – poetyc-
ko-muzycznym przedstawieniem, które-
go nie udało nam się sfilmować z przy-
czyn od nas niezależnych, ale może jesz-
cze się uda? W tym sezonie pracujemy 

nad zupełnie poważną, dłu-
gą sztuką. Moje aktorki są 
nieźle przygotowane dyk-
cyjnie, połknęły bakcyla te-
atru, więc czemu nie?
– Jaka to sztuka?
– To komedia kryminalna 
pt. „Czekoladki” Bożeny Ku-
pis-Kucharskiej. Świetnie 
się przy niej bawimy.
– Jak Ci się pracuje z Senio-
rami?
– Bardzo dobrze. Panie są 
utalentowane, pogodne, 
wrażliwe i pięknie się anga-
żują. Ćwiczenia z aktorskich 
improwizacji zaskakują nie 

tylko mnie, ale i same uczestniczki. Jak 
zagrałbyś bez słów etiudę „Jak Kuba 
Bogu, tak Bóg Kubie”? A one to potrafią.
– Jak tam jest? 
– W klubie panuje przyjazna atmosfe-
ra. Jest sympatycznie, czyściutko i bar-
dzo pozytywnie. Sądzę, że to duża zasłu-
ga Bożenki Gmerek, ale i Agaty Kozajdy. 
Mam nadzieję, że „Czekoladki” uda się 
pokazać szerszej publiczności, jednak to 
zależy od wielu czynników. 
– Czy chętnie idziesz do pracy na zaję-
cia z Seniorami?
– Tak, bardzo chętnie, i wiem, że każde 
następne spotkanie przyniesie coś no-
wego, coś pięknego.
Wyszedłem ze spotkania bardzo zbu-
dowany. Seniorzy to ludzie promienni, 
chętnie dzielący się swoimi odczucia-
mi. Jedno było przynajmniej jasne. To 
nikt z nich nie pisze tych nieprzyjaznych 
komentarzy. Zresztą, chyba nie znaleźli-
by na to czasu. Ci ludzie naładowani są 
wyłącznie pozytywnymi emocjami. Ko-
chają swoje miasto i patrzą na nie jak na 
swój dom. Codziennie zaprzeczają też 
opinii, że u nas nic się nie dzieje. Dzieje 
się, wystarczy tylko się rozejrzeć. 

✎ Andrzej Wojciechowski

Polanica-Zdrój
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Wjeżdżam na ścieżkę rowerową w Koło-
brzegu w pobliżu mola. Po kilku latach 
nieobecności wszystko tutaj zmieniło 
się na korzyść. Kiedyś rowerzyści jeździ-
li razem z pieszymi turystami po prome-
nadzie M. Rodziewiczówny, wzdłuż wy-
brzeża pomiędzy sanatoriami. Teraz so-
bie tego nie wyobrażam: ścieżka pełna 
jest rowerów, a deptak pełen pieszych 
turystów. Wszyscy są bezpieczni. 
Obecnie ścieżka rowerowa w centrum 
zdrojowym przeznaczona jest tylko dla 
rowerzystów, dla hulajnóg, elektrycz-
nych rowerów, motorów na wielkich 
balonowych kolach. Początek ścieżki zo-
stał zlokalizowany w parku zdrojowym 
im. Stefana Żeromskiego, ścieżka omija 
wszystkie drzewa i istniejącą infrastruk-
turę. Jest bardzo atrakcyjna. 
Po około 3 km, poza miastem, wzdłuż 
brzegu morza w kierunku Ustronia 
Morskiego ścieżka rowerowa łączy się 
ze ścieżką dla pieszych. Tam, gdzie jest 
to możliwe ścieżki mają nawet 3,5 m 
szerokości, ale w większej części tra-
sy są dużo węższe; czasem nawet 2 m. 
Oczywiście wszystko jest dobrze i często 
oznaczone: dla rowerzystów w obydwu 
kierunkach i osobno dla pieszych. Kolor 
ścieżki dla rowerzystów cały czas czer-
wony, dla pieszych różnie, ale przeważ-
nie kostka beżowa. Jedzie się bardzo 
przyjemnie i jedzie się bezpiecznie. Je-
steśmy na urlopie i nie jest to codzien-
ny pośpiech. Czasem robi się zagęszcze-
nie pieszych i rowerzystów, ale wszy-
scy mijają się z wielką kulturą. Dużo jest 
elektrycznych hulajnóg: na hulajnogach 
jadą wszyscy; chłopcy, dziewczęta, ko-
biety i mężczyźni. Ale też często jadą 
we dwoje. A to chłopak z dziewczyną, 
ojciec lub matka z córką, czasem kole-
żanki. Tam gdzie można jadą szybko, 
wyprzedzają rowerzystów. Ścieżka do 

Ustronia Morskiego jest bardzo atrak-
cyjna, fajne do jazdy zakręty, trochę do 
góry, czasem w dół. Bardzo przydaje się 
przerzutka. Podjeżdżam do góry, zmie-
niam przerzutkę, wyprzedza mnie chło-
pak na hulajnodze. Gdy jechałem do 
Ustronia Morskiego ścieżka praktycznie 
cały czas była zajęta: i rowerzyści, i pie-
si. Powstaje miłe wrażenie uczestnicze-
nia we wspólnej sportowej imprezie. Je-
dziemy razem dla sportu, ale i dla satys-
fakcji, dla zdrowia fizycznego i psychicz-
nego. Raz dzisiaj nastąpiło zagęszczenie 
i pieszych i rowerzystów. Szła grupa pie-
szych, zawsze zajmują więcej szerokości 
niż 1 m, z przeciwnej strony nadjecha-
ła chyba rodzina rowerzystów, za nimi 
inni, z przeciwnej strony następni piesi. 
Ale wszystko potoczyło się dobrze, roz-
jechaliśmy się lepiej niż się spodziewa-
łem. 
Czasem na hulajnodze jedzie jakiś wy-
soki mężczyzna. Nie dość, że wysoki 
to jeszcze stoi na wysokiej hulajnodze. 
Niby nic, a robi dodatkowe wrażenie. 
Po drodze na ścieżce leżą lub stoją pozo-
stawione hulajnogi, ciekawy jestem za-
wsze jaka jest przyczyna ich pozostawie-
nia. I kto, i kiedy je zabiera. Czy skończył 
się czas wypożyczenia, czy skończył się 
prąd w akumulatorze. 
Po 45 minutach wracałem z Ustronia 
Morskiego do Kołobrzegu. Było już póź-
no, godzina 20. W tunelu ścieżki, obro-
śniętym i chronionym drzewami zim-
no, chłód wieczorny. Czuje się to w ko-
szulce z krótkimi rękawami. Czasem tu-
nel drzew się rozrzedza i robi się cieplej, 
a już przed samym Kołobrzegiem jedzie 
się blisko morza, w odległości 15 m od 
wody. Nie ma drzew i zrobiło się wyraź-
nie cieplej. Pięknie zachodziło słońce, 
żeby prawie zaraz „wpaść” do morza. 
Ten odcinek bezpośredniej bliskości do 

morza jest krótki – może 150 m, ale za-
chodzące słońce, ciepło, fale; dzisiaj ła-
godne robią dobre wrażenie. 
Po ścieżce jeżdżą setki, tysiące wczaso-
wiczów, kuracjuszy, którzy przyjeżdża-
ją tu po słońce, ale i po to, by pojeździć 
bezpiecznie na rowerze. Wieziemy ro-
wery setki kilometrów, stoimy z tymi ro-
werami w korkach, ale naprawdę war-
to. Warto, bo przez ten rower stajemy 
się tu - na chwilę - dodatkowo człon-
kiem innej, zorganizowanej społeczno-
ści. Dopasowujemy się do możliwości i 
potrzeb innych. 
Uff! Podróże kształcą. 
Kiedyś chcieliśmy wybudować ścieżkę 
rowerową po ziemi złotoryjskiej. Pew-
nie - to duży wysiłek. Ale przedstawicie-
le samorządów podeszli do sprawy bar-
dzo życzliwie. Ścieżka rowerowa rozsła-
wiłaby ziemię złotoryjską. Przyniosła-
by także konkretne korzyści material-
ne dla wszystkich. Dla instytucji tury-
stycznych, hotelarskich, agroturystycz-
nych. Powstałoby wielkie przedsię-
biorstwo „ścieżki rowerowe”. Że wszy-
scy mają ścieżki? Oczywiście, że mają i 
mają ich coraz więcej. Ale nie ma nikt 
w Polsce, ani w Europie takiej ścieżki, 
która okalałaby trzy siostry – góry ba-
zaltowe. Na Ostrzycy gołoborze, można 
zobaczyć górę w nietkniętym - no pra-
wie nietkniętym - przez człowieka sta-
nie. Na Grodźcu zamek, historia, którą 
opowiadaliby nauczyciele, a przy oka-
zji zamek przeżywałby okres swojej no-
wej świetności. I Wilcza Góra: zlikwido-
wana kopalnia bazaltu, która przyspo-
rzyła krajowi gospodarczych korzyści. 
A może możliwość budowy ścieżki nie 
jest jeszcze zaprzepaszczona? Może pan 
Starosta Wiesław Świerczyński popro-
siłby swoich wójtów i burmistrzów, i lu-
dzi życzliwych ścieżce na spotkanie, aby 
sobie wyobrazić, że budowa ścieżki jest 
i możliwa, i potrzebna, i że przyniesie 
wiele korzyści ziemi złotoryjskiej, a Ci 
którzy rozpoczną jej budowę będą mie-
li duży wkład w rozwój naszej małej oj-
czyzny. Rozpoczną, bo to przedsięwzię-
cie na kilka lat, a efekty będą przez lat 
kilkadziesiąt, zawsze.  Sam wsparłbym 
budowę, jakby tylko powstała, a takich 
zapewne byłoby wielu. 
I to do nas także przyjeżdżałyby setki i 
tysiące turystów. I tu powstałaby nowa 
społeczność rowerowa, życzliwa sobie 
i ziemi złotoryjskiej. A z czasem przyje-
chaliby nie tylko odpocząć na rowerze, 
ale także przywieźliby swój biznes. 
Ziemia złotoryjska jest piękna. Ścieżki 
ukazałyby to piękno setkom i tysiącom 
ludzi. Ziemia złotoryjska pomogła i wy-
promowała wielu z nas. Teraz my zrób-
my coś dla niej, wypromujmy ziemię 
złotoryjską. 

✎  Aleksander Borys

Nowy Kościół dawniej Neukirch, 
a raczej ruiny "starego"  kościoła 
oraz tajemniczy nieczynny ewan-
gelicki przykościelny cmentarz 
przyciągają turystów od dawna... 
Przez wiele lat przejeżdżając w 
kierunku Jeleniej Góry, zastana-
wiałem się, co to za ruiny? Dlacze-
go tam jeszcze nie byłem? Pewne-
go razu nie wytrzymałem, cieka-
wość wygrała! Auto zostawiłem 
pod budynkiem byłej gospody i 
browaru Karla Neumanna, pod-
szedłem dalej pod niewielką górkę 
w stronę kościoła... Jest, jest bra-
ma! Żeby wejść na teren cmenta-
rza trzeba przejść przez bramę z 
dużymi drewnianymi wrotami. Po 
ich otwarciu moim oczom ukazały 
się ruiny kościoła otoczone ziele-
nią oraz starymi nagrobkami. Sta-
re krzyże, płyty nagrobne, zarów-
no w języku polskim jak i niemiec-
kim tworzą niesamowity tajemni-
czy klimat. Wchodząc tam, wsze-
dłem w „ciszę i spokój”. Byłem 
tam potem wielokrotnie i nikogo 
nigdy nie spotkałem, tylko ja „oni” 

i wszechobecna cisza.  Nigdzie się nie 
spieszyłem, chodziłem myślałem, delek-
towałem się ciszą oraz klimatycznym i 
tajemniczym otoczeniem, niesamowite 
miejsce! Wracam tam o różnych porach 
roku i zawsze jest tak samo... spokojnie 
i klimatycznie.
Dużo osób nie wie, że całkiem niedaw-
no, czyli w 2020 roku gmina Świerzawa 
wyremontowała wieżę dawnego XIII-
wiecznego romańskiego kościoła, udo-
stępniając w ten sposób ją jako punkt 
widokowy, z którego można podziwiać 
malowniczą wieś, panoramę Pogórza 
Kaczawskiego oraz dolinę Kaczawy.
Zachęcam do odwiedzenia tego miejsca 
- naprawdę warto... Ja z pewnością tam 
wrócę  jeszcze wiele razy!

GODZINY OTWARCIA:
- od kwietnia do września w godz.: 

08.00 - 19.00,
- od grudnia do lutego od piątku do 

niedzieli w godz.: 09.00 - 16.00,
 poza sezonem czynny po wcześniej-

szym umówieniu telefonicznym.
✎  ◙ Przemysław Markiewicz

13 września w siedzibie TMZZ przy ul. 
Szkolnej otwarto wystawę poświęconą 
35-leciu Chóru Nauczycielskiego „Baca-
larus”. Hol Ośrodka Dokumentowania i 
Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryj-
skiej wypełnili członkowie chóru. Mieli 
okazję spotkać się i powspominać daw-
ne czasy. Wertowali również wystawio-

ne kroniki chóru, które wie-
le lat prowadziła Stanisława 
Chaim. Spotkanie rozpoczę-
to od wręczenia legityma-
cji członkowskich TMZZ no-
woprzyjętym osobom. Zro-
biła to Prezes TMZZ Kazi-
miera Tuchowska. Następ-

nie głos zabrał Aleksander Borys, a po 
nim Alfred Michler – człowiek, od które-
go zaczęła się historia chóru oraz inicja-
tor spotkania chórzystów. Przypomniał, 
że „Bacalarus” jest rówieśnikiem TMZZ. 
Oba powstały w 1987 roku.  Przekazał 
pałeczkę Leonowi Mamczurowi, któ-
ry poprowadził część artystyczną.  Zain-
scenizował próbę chóru, zaśpiewał solo 
niektóre utwory, a do wykonania in-
nych zaprosił przybyłe chórzystki. W mi-
łej, śpiewnej atmosferze okazało się, że 

czas nie ma wpływu na zapał do śpie-
wania. Na koniec spotkania do śpiewu 
włączyli się przybyli goście, w tym Jerzy 
Peszko, który zachwycił zebranych swo-
im mocnym głosem. 

✎ Wioleta Michalczyk

Ścieżka 
rowerowa

Wspominali,
śpiewając

Ja byłem,
a Wy?
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◙ o. Wojciech Piętowski

Siostra Inga Józków. 
◙ o. Wojciech Piętowski

Siostry elżbietanki
◙ Krystyna Rybicka

R. Gorzkowski i T. Kośmider
◙ Krystyna Rybicka

Prezes TMZZ Kazimiera Tuchowska
◙ o. Wojciech Piętowski

Roman Gorzkowski
◙ o. Wojciech Piętowski ☛

Nie mamy naj-
mniejszej wąt-
pliwości, że zło-
toryjanie powin-
ni być wdzięcz-
ni górnikom ko-
palni "Lena". 
Wszystkie arty-
kuły o niej, jakie 
ukazały się na 
łamach "Echa", 
określały ją jako 
niezapomnianą, 
choć  oficjalnie 
zakończyła swo-
ją działalność 
już 31 grudnia 
1973 r.  
Pomnik, ufun-
dowany w 1974 
r. przez górni-
ków nieczynnej 
już kopalni, jest 
nie tylko ostat-
nim jej akor-
dem, ale rów-
nież podzięko-
waniem załogi 
dla miasta. Stąd 
wyryty na tabli-
cy napis: "Gór-
nicy ZG Lena 
– Miastu". Znaj-
dujący się na wysokości około 2 m wó-
zek górniczy wita zarazem wszystkich 
wjeżdzających do miasta od strony Le-

Historycznie rzecz ujmu-
jąc, wszystko rozpoczę-
ło się od artykułu Toma-
sza Kośmidra pt. "Ks. Ro-
bert Urban, proboszcz w 
Złotoryi. Opatrznościo-
wa postać w dziejach 
Zgromadzenia Sióstr Elż-
bietanek", zamieszczo-
nym w "Echu Złotoryi" 
w kwietniu 2008 r. Au-
tor, wcześniej miesz-
kaniec Jerzmanic Zdro-
ju a obecnie Rawicza, 
zainteresował się naj-
pierw dziejami elżbieta-
nek rawickich i w trak-
cie swoich badań do-
tarł do działalności tego 
duchownego, kierują-
cego złotoryjską para-
fią św. Jadwigi w latach 
1848-1862. Jego ogrom-
ne zasługi w opraco-
waniu statutów dla po-
wstającego zakonu i po-
moc w ich zatwierdze-
niu przez biskupa, spo-
wodowały, że w zgod-
nej opinii historyków, ks. 
Robert Urban określany 
jest jako współzałożyciel 
(obok siostry Marii Lu-

izy Merkert) elżbietanek. Z jego inicja-
tywy, we wrześniu 1858 r. pierwsze trzy 
siostry przybyły do Złotoryi. Tomasz Ko-
śmider tak zakończył swój artykuł: "Dzi-
siaj nie ma już w Złotoryi domu zakon-
nego Sióstr Elżbietanek. Czy pamięta się 
o proboszczu ks. Robercie Urbanie?".
Musiało upłynąć jednak ponad pięć 

lat, aby to pyta-
nie, które było za-
razem inspiracją 
dla tutejszych re-
gionalistów, do-
czekało się odpo-
wiedzi. W tym sa-
mym czasopiśmie, 
w grudniu 2013 
r., ukazał się za-
rys dziejów złoto-
ryjskich elżbieta-
nek, nie pomijają-
cy oczywiście syl-
wetki ks. Rober-
ta Urbana. Jesie-
nią 2013 r. pamię-
taliśmy już o 155 
rocznicy powsta-
nia ich placów-
ki w naszym mie-
ście oraz o tym, że 

gnicy i Chojnowa.
Najprawdopodobniej z okazji mi-
strzostw w płukaniu złota w 1993 r. po-
jawiło się na czarnym wózku kolorowe 
logo Polskiego Bractwa Kopaczy Złota, 
złotoryjska flaga i herb.
Na początku 1994 r. skradziono mo-
siężną płytę z inskrypcją. Choć sprawcę 
schwytano w lutym tego samego roku, 
to na nową tablicę złotoryjanie musieli 
poczekać. W 1996 r. "Słowo Polskie" do-
nosiło: "Wózek z urobkiem, symbolizu-
jący kopalnię "Lena", pozbawiono naj-
pierw tablicy pamiątkowej, a następnie 
zdarto także herb Polskiego Bractwa Ko-
paczy Złota. Powstał "pomnik niezna-
nego wózka". Jednak w połowie 1996 
r., jak pisano w "Gazecie Robotniczej",  
radny Rady Miejskiej  Stanisław Korze-
niewski "sam postarał się o kamienną 
płytę i wygrawerowanie na niej napi-
su "Górnicy ZG Lena – Miastu. Po czym 
umieścił ją we właściwym miejscu. Dzi-
siaj górniczy wózek znów [...] jest wizy-
tówką miasta nad Kaczawą". Nowej po-
włoki malarskiej oraz uporządkowania 

otoczenia pomnik doczekał się w 2018 r.
✎ ◙ Roman Gorzkowski

w 2014 r. upłynie 125 lat od przeprowa-
dzenia się sióstr do swojej nowej siedzi-
by (w latach 1858-1889 mieszkały w by-
łym klasztorze franciszkanów) a także 
60 lat od brutalnego wypędzenia przez 
komunistyczne władze. Niżej podpisa-
ny informował jednocześnie czytelni-
ków, że w Towarzystwie Miłośników Zie-
mi Złotoryjskiej narodziła się inicjatywa 
umieszczenia na byłej siedzibie Szarych 
Sióstr przy ul. S. Staszica 22 pamiątko-
wej tablicy. Spodzie-
waliśmy się wtedy, że 
uda się wkrótce tego 
dokonać.
 Choć  rzeczy-
wiście w 2014 r. po-
wstała pierwsza pro-
pozycja napisu na ta-
blicy, różne okoliczno-
ści sprawiły, że dopie-
ro jesienią 2020 r. pra-
ce nabrały tempa, już 
bez przymusu okrą-
głych rocznic, związa-
nych z dziejami sióstr. 
Uzyskaliśmy pomoc 
władz miejskich, z ra-
dością współorgani-
zacji przedsięwzię-
cia podjął się o. Pro-
boszcz Bogdan Ko-
czor OFM, wiedząc, że 
przez ponad trzydzie-
ści lat siedziba sióstr 
znajdowała się w po-
mieszczeniach byłego 
klasztoru franciszka-
nów. Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epide-
miologiczna bardzo 
przychylnie zaplano-
wała różne przedsię-
wzięcia, dotyczące 
np. kapliczki w ogro-
dzie, pamiętającej 
czasy elżbietanek, tak 
aby była ona jak naj-
lepiej widoczna. Na-
wiązaliśmy przyja-
zne kontakty z Do-
mem Prowincjonal-
nym Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety we 
Wrocławiu. W stycz-
niu 2021 r. ukazał się 
w "Echu" artykuł o działalności elżbieta-
nek w Złotoryi w latach 1862-1864.
Uroczystości upamiętniające działal-
ność  Zgromadzenia Sióstr Świętej Elż-
biety w Złotoryi zorganizowały 18 wrze-
śnia 2021 r. Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Złotoryjskiej oraz Parafia św. Ja-
dwigi. Na zaproszeniu  widniał również 
napis: 810 lat Złotoryi 1211-2021.
Swoją obecnością zaszczyciły nas przede 
wszystkim siostry elżbietanki z klaszto-
rów we Wrocławiu, Legnicy i Wleniu, 
na czele z Siostrą Prowincjonalną Pau-
lą Marcinowską – tak licznej, dziesię-
cioosobowej grupy sióstr nie spotkano 
w mieście od 1954 r. Obecni byli przed-

stawiciele władz miasta na czele z bur-
mistrzem, wspomniany wyżej Tomasz 
Kośmider, nauczyciele, katecheci, dzia-
łacze TMZZ oraz innych organizacji re-
gionalnych, dziennikarze lokalnej pra-
sy. Uczestnicy uroczystości wzięli naj-
pierw udział w mszy św. w intencji Zgro-

Wdzięczna  
pamięć 
o siostrach
elżbietankach

Wózek 
górniczych
tradycji
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◙ Google Earth

Ojciec Bogdan Koczor święcący tablicę
◙ o. Wojciech Piętowski

Przy kapliczce
◙ Agnieszka Młyńczak

☛

szej ul. Szpitalnej. Jeszcze jednak pod-
czas II wojny światowej funkcjonował 
tutaj lazaret i w ograniczonym zakresie 
leczono mieszkańców miasta. W szpita-
lu dianonis pracowały również od 1858 
r. złotoryjskie katolickie siostry – elż-
bietanki. Nasze tradycyjne pytanie, ja-
kie zadajemy w tej rubryce, tym razem 
brzmi: gdzie wcześniej (do 1889 r.) funk-
cjonował w Złotoryi szpital?

✎ Roman Gorzkowski 

Pamiętam, jak jeden z utalentowanych 
plastycznie złotoryjan narysował kiedyś 
obrazek, na którym przewodnik, stojąc 
przed walącymi się murami w centrum 
naszego miasta, wyjaśniał zdumionym 
turystom: "Przecież Złotoryja ma prawie 
800 lat, więc nie może po prostu być 

inaczej!". W takim razie pytamy czytel-
ników, czy wciąż straszą może takie wi-
doki? Czy w ogóle istnieją te kamienice? 
Jeśli tak, to co się potem z nimi stało? 
Z chęcią zamieścimy ich (ewentualne) 
współczesne fotografie.

✎ Roman Gorzkowski

Objaśnienie na widokówce nie budzi 
wątpliwości – chodzi o szpital złotoryj-
skich diakonic, czyli zakonnic ewange-
lickich. Powiększając fotografię może-
my nawet przeczytać szyld: Diakonis-
sen Krankenhaus. Szpital miejski przy 
ówczesnej Junkernstraße (dzisiaj M. Ko-
nopnickiej) powstał w 1889 r., dzięki 
staraniom pastora Knönagela i zasadni-
czo funkcjonował do 1938 r., gdy odda-
no do użytku nowy szpital przy dzisiej-

madzenia Sióstr Świętej Elżbiety, a w 
szczególności Sióstr, które pełniły służ-
bę w Złotoryi, którą w kościele św. Ja-
dwigi odprawił o. Bogdan Koczor. W ka-
zaniu podkreślił znaczenie duchowości 
i poświęcenia sióstr, jakie bez wątpie-
nia pozostawiły ślad w dziejach miasta. 
Po mszy św. s. Inga Józków CSSE z Wro-
cławia przypomniała dramatyczne i peł-
ne trudności powstanie Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety i zasługi pierwszych 
sióstr, przede wszystkim Marii Merkert: 
jakże szybko misja zgromadzenia, kładą-
ca największy nacisk na pielęgnowanie 
chorych w domach i szpitalach bez róż-

nicy na wiek, stan społeczny i wyznanie 
okazała się bardzo potrzebna. Następ-
nie niżej podpisany przedstawił  zarys 
historii elżbietanek w Złotoryi w latach 
1858-1954. Pojawiła się nadzieja, że w 
przyszłości powstanie obszerna mono-
grafia, dotycząca tego zagadnienia. Głos 
zabrali również: s. Paula Marcinowska 
i burmistrz Robert Pawłowski. Podczas 
krótkiej przerwy, w sali bibliotecznej 
klasztoru można było zaopatrzyć się w 
wydawnictwa dotyczące zakonu elżbie-
tanek oraz ziemi złotoryjskiej. 
Odsłonięcia tablicy pamiątkowej na bu-

Dzięki dodrukowi wciąż moż-
na nabyć "Przewodnik po kal-
wariach metropolii wrocław-
skiej" księdza Aleksandra Ra-
deckiego, wydany w 2010 r. Nie 
sposób w nim najpierw pomi-
nąć ciekawego wprowadzenia, 
w którym autor omawia moty-
wy zakładania kalwarii, ich typy 
a także inne obiekty, związane 
z ludową pobożnością pasyj-
ną. Wśród 85 zebranych obiek-
tów, siedemnaście (z zapew-
ne najbardziej znaną w Krze-
szowie) znajduje się na terenie 
diecezji legnickiej. Reprezentu-
ją w większości kalwarie przy-
kościelne i plenerowe. Złotory-
janie mają najbliżej do kalwarii 
plenerowej na stokach Górzca 
tuż obok Męcinki oraz kalwa-
rii przykościelnej w Wilkowie. 
Pierwszą założono już w 1740 
r.; tutaj warto wyruszyć już z ko-
ścioła św. Andrzeja Apostoła w 
Męcince. O wiele młodsza jest 
kalwaria przy kościele Niepo-
kalanego Poczęcia NMP w Wil-
kowie, powstała pod koniec lat 
80. XX w. Zachęcamy do wędró-
wek-pielgrzymek z przewodni-
kiem w ręku!

✎ Roman Gorzkowski

dynku byłego domu zakonnego Zgroma-
dzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul. Stani-
sława Staszica 22 (obecnie siedziba PSS
-E) dokonali: burmistrz miasta Robert 
Pawłowski, s. Paula Marcinowska, Kazi-
miera Tuchowska, prezez TMZZ, o. Bog-
dan Koczor oraz Łukasz Łęski, zastęp-
ca dyrektora Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej. Tablicę poświęcił 
o. B. Koczor. Wszyscy obecni zgromadzi-
li się na zakończenie w pobliżu kapliczki.
W latach 1889-1954 budynek ten był 
domem Zgromadzenia
Sióstr św. Elżbiety, zwanych Szarymi 
Siostrami. Przybyły do

Złotoryi w 1858 r., do 
1889 r. zamieszkiwały w 
byłym
klasztorze franciszka-
nów.
Opiekowały się chorymi i 
ubogimi, bez względu na
wyznanie, pracowały w 
szpitalach, działały cha-
rytatywnie,
prowadziły przedszkole. 
Decyzją władz komuni-
stycznych w
1954 r. zostały usunięte z 
miasta
i już nie powróciły.
Burmistrz Miasta Złoto-
ryja ● Towarzystwo Mi-
łośników  Ziemi Złotoryj-
skiej      
Zakon  Braci Mniejszych  
w Złotoryi
Powiatowa Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna 
w Złotoryi
Złotoryja, 18 września 
2021 r.     
Pamiątkową tablicę wy-
konał społecznie pan Sła-
womir Kowalczyk. Z róż-
norodną bezinteresow-
ną pomocą pośpieszyli: 
sekretarz Miasta Andrzej 

Ostrowski, Grzegorz Stafisz, Ewa Cwy-
nar, siostra Ignacja Lamcha, wikaria Pro-
wincji Wrocławskiej,  Marek Sosnowski, 
Łukasz Łęski, Bogusław Cetera, Tomasz 
Nowak, Jarosław Jańta, Andrzej Kowal-
ski,  Marcin Szarata,  Krystyna Rybicka, 
o. Wojciech Piętowski OFM, Józef Bana-
szek, Agnieszka Młyńczak, Dorota Bo-
cheńska, Małgorzata Chmielowska i Ta-
deusz Oleksów. Organizatorzy bardzo 
dziękują za pomoc!

✎ Roman Gorzkowski

17 grudnia 1969 r. odbyło się pierw-
sze posiedzenie Społecznego Komitetu 
Budowy Amfiteatru w Złotoryi. Zebra-
nie prowadziła Maria Pydzik, ówczesna 
przewodnicząca Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej.
W protokole czytamy, że na przewod-
niczącego Komitetu jednogłośnie wy-
brano Zdzisława Płomińskiego, preze-
sa miejskiego oddziału Wojewódzkiej 

Spółdzielni Spo-
żywców, na za-
stępcę Paw-
ła Drzewińskie-
go, dyrekto-
ra Miejskiego 
Przeds ięb ior-
stwa Gospodar-
ki Komunalnej 
i Mieszkanio-
wej. SKBA zo-
stał zobowiąza-
ny do otwarcia 
konta w Banku 
Spółdzielczym 
, na które mia-
ła być przeka-
zana kwota 500 
tys. zł, otrzyma-
na przez miasto 

jako nagroda w Turnieju Miast.
Ustalono następnie, że amfiteatr po-
wstanie poniżej sądu. Propozycję z 1969 
r. kierujemy oczywiście do władz mia-
sta. Nieważne, że w 1972 r. środki finan-
sowe zgromadzone na koncie SKBA zo-
stały przekazane na budowę zalewu.

✎ Roman Gorzkowski

Ruiny - ale co dalej?

Szpital diakonis (i nie tylko)

Amfiteatr 
- dlaczego tak długo czekamy?

Historia jednej fotografiiZapomniane 
- odszukane

Kącik starej widokówkiWarto przeczytać
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Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok
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