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☛

Niedawno, omawiając literaturę wojny 
i okupacji, wiersze Baczyńskiego, prozę 
Borowskiego, usłyszałam pytanie z ust ucznia: 
"Jak to, to oni podczas wojny się żenili?" 
A no tak, żenili się, płodzili dzieci, handlowali, 
jeździli nad wodę, urządzali imprezy, 
bo człowiek to istota zdolna do adaptacji 
w każdych warunkach, więc nawet podczas 
wojny ludzie chcieli żyć prawie normalnie – 
odpowiedziałam.
Tak, człowiek przyzwyczaja się do 
wszystkiego, przypomniałam to sobie wczoraj, 
jadąc na zakupy, gdzie przy kasie wydałam 
prawie dwa razy więcej niż jeszcze kilka 
miesięcy temu za ten sam koszyk produktów 
i zaraz potem, kiedy przejeżdżałam obok stacji 
benzynowej, gdzie wyświetlana kwota za 
litr paliwa już nie zrobiła na mnie wrażenia, 
a jeszcze miesiąc temu przerażała.
Człowiek przyzwyczaja się szybko i do 
dobrego i do złego. Po dwóch latach 
przyzwyczailiśmy się do pandemii na tyle 
mocno, że mentalnie wymazaliśmy ją z listy 
zjawisk, które budzą lęk.  Mało kogo interesują 
statystyki covidowe, choć wciąż umierają 
ludzie i tych śmierci jest więcej, niż gdy 
w panice zamykano lasy, ludzi w domach, 
szkoły…
Po kilku miesiącach przywykliśmy do 
pushbacków na granicy z Białorusią, nie 
robią na nas wrażenia kolejne znalezione 
zwłoki imigrantów, potopione na bagnach, 
nadgryzione przez zwierzęta ciała.
Po miesiącu przywykliśmy do wojny 
u sąsiadów i lecące na ukraińskie miasta bomby 
ucichły w mediach i w naszej  świadomości, 
nasze oczy znieczuliły się na obrazy gruzów 
i ciał zabitych.
Po kilku latach udało nam się znieczulić na 
afery na szczytach władzy, absurdalne pomysły 
rządzących, indolencję, cynizm, chamstwo 
kolejnych polityków stojących na świeczniku 
tak długo, ile dadzą się prowadzić na smyczy 
mocniejszych od siebie.
Uśpiliśmy nasze zmysły na brutalność, głupotę, 
agresję na ulicy i w mediach. Nie przeszkadza 
nam, że karmi się nas papką dla idiotów, że 
serwuje medialny fast food. Przymykamy oczy 
na foliarzy, zwolenników teorii spiskowych, 
a łykamy brednie jasnowidzów.
Tak, człowiek to silne zwierzę, które adaptuje 
się do rozmaitych warunków. Tylko nie wiem, 
czy w gruncie rzeczy to dobrze, czy źle dla 
naszego gatunku?

✎ Iwona Pawłowska

Z Moniką Kaczmarek spotykam się w siedzibie złotoryjskiego Koła 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, która mieści się  przy placu 
Lotników Polskich 3. 
W  zeszłym  roku  obchodziliśmy  stulecie  wynalezienia  insuliny, 
a w tym roku w styczniu minęło sto  lat, od kiedy podano  ją czło-
wiekowi. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków jest najstarszą organi-
zacją w Polsce, która powstała z inicjatywy samych pacjentów. Sto-
warzyszenie pod pierwszą nazwą:  Stowarzyszenie Cukrzyków Pol-
skich  zarejestrowało  się 19 czerwca 1981  r. Obecnie  liczy prawie 
350 oddziałów i kół oraz zrzesza ok. 60 tys. pacjentów. PSD w 2021 
r. obchodziło swoje 40-lecie. Uroczyste obchody tego wyjątkowe-
go  jubileuszu odbyły się w  listopadzie 2021 r., w Złotoryi. Dlacze-
go to właśnie Koło PSD w Złotoryi zostało wybrane na organizato-
ra tak ważnej imprezy? Oddajmy głos złotoryjskiej pani prezes Mo-
nice Kaczmarek:
„Na  samym  początku  to  była  trudna  droga.  Gdy  stowarzyszenie 
się  rodziło,  założyciele  z  Bydgoszczy  jeździli  od miasta do miasta, 
tłumaczyli,  rozmawiali,  namawiali.  Wystarczyło  dwie  –  trzy  oso-

by w danym rejonie i powsta-
wały  lokalne koła. Tak też po-
wstało  koło  w  Złotoryi.  Pol-
skie  Stowarzyszenie  ma  40 
lat, a nasze koło już 35. Praw-
dopodobnie  pierwsza  działal-
ność  diabetyków  ze  Złotoryi 
związana  była  z  zaopatrywa-
niem  członków  w  odpowied-
nie  jedzenie  ze  sprowadza-
nych  z  zagranicy  darów  żyw-
nościowych,  które  rozdawali 
pracownicy  GS.  Dla    chorych 
na  cukrzycę  odpowiednie  je-
dzenie  jest  elementem  klu-
czowym. Nie ma czegoś takie-
go, jak dieta cukrzycowa, jest 
po  prostu  zmiana  sposobu 
odżywiania. W tym czasie nie 
było  też  wielu  diabetologów 
wśród  lekarzy.  Członkowie 
PSD  sami  się  uczyli  i  eduko-
wali osoby chore na cukrzycę, 
a że nie było  internetu, wysy-
łało się listy do zagranicznych 
stowarzyszeń  z  prośbą  o  fa-

chowe  czasopisma  i  sprowadzało  się 
książki. W  całej  swojej  historii  złotoryj-
skie koło miało swoje siedziby w trzech 
lokalizacjach.  Pierwsza  mieściła  się  na 
ul.  Krzywoustego,  potem  gdy  się  spa-
liła, przenieśliśmy się na krótki czas na 
ul.  Szkolną  do  PGKiM.  Od  połowy  lat 
90.  jesteśmy  już  tutaj,  na pl.  Lotników 
Polskich.  Przede  mną  ostatnim,  długo-
letnim  zresztą,  prezesem  był  Jan Woź-
niczak,  ale  nie  przekazał  nam  żadnych 
dobrych tradycji czy  inicjatyw. Moja hi-
storia w PSD zaczyna się w 2014 r., gdy 
w  lutym grupa młodzieży z gimnazjum 
utworzyła  Młodzieżowe  Koło  Diabety-
ków. Doszło do tego, kiedy okazało się, 
że w  szkole  są  dzieci  z  cukrzycą  i  inny-
mi  chorobami.  Młodzież  działała  pod 
opieką szkoły  (gimnazjum)  i  rady rodzi-
ców.  Ich  opiekunką  była  Pani  Bogusła-
wa Bachór, która umożliwiała im próby 
w szkolnej świetlicy. Delikatnie nimi kie-
rowała,  będąc  też  swego  rodzaju  me-

nadżerem.  Komitet  założycielski  MKD 
z oczywistych względów musiał składać 
się  z  osób  dorosłych,  a  więc  to  rodzi-
ce z rady oficjalnie zawiązali koło i dba-
li  o  biurokrację.  Wtedy  też  zostałam 
prezesem �młodzieżowego koła. Ale to 
była ich inicjatywa, która dojrzewała już 
od 2013 r., my jako rodzice nie wtrącali-
śmy się. W staraniach rozwiązania swo-
ich kłopotów ta młodzież odnalazła się 
i otworzyła. Odkryła swoje talenty  i za-
częła  je  wykorzystywać.  Nastawiła  się 
na edukację  teatralną  i  stworzyła  teatr 
„Złoty  Motyl”.  Młodzi  ludzie  pisali  sce-
nariusze,  a  w  swo-
ich  sztukach  poru-
szali  problemy,  które 
ich  dotyczyły.  Przede 
wszystkim  zaburze-
nia  odżywiania,  cu-
krzycy,  anoreksji  i  in-
nych chorób oraz dys-
kryminacji  i  zagrożeń 
związanych  z  interne-
tem. Uświadamiali in-
nych,  że  nie  zawsze 
osoba  szczupła  jest 
zdrowa,  a  osoba  oty-
ła jest chora. Do koła 
należały  także  oso-
by  zdrowe,  które  ro-
zumiały  te  problemy 
i  bardzo  integrowały 
się  z  naszym  środo-
wiskiem.  Teatr  rozpo-
czynał  wszystkie  na-
sze  spotkania  eduka-
cyjne  i  akademie  w  ZOKiR,  w  Zagrod-
nie, wszędzie tam, gdzie ich zapraszano. 
Młodzież z koła służyła sceną, śpiewem 
lub pomocą wolontariacką, bo ona  już 
czuła  się  bardzo  potrzebna.  W  czerw-
cu 2014 r. tak się zadziało, że Jan Woźni-
czak został odwołany. Wtedy my, człon-
kowie zarządu MKD, weszliśmy jako za-
rząd  komisaryczny  do  PSD  Koło w  Zło-
toryi i mieliśmy 3 miesiące na uporząd-
kowanie naszej działalności statutowej. 
We wrześniu  odbyły  się wybory  i  koło 

młodzieżowe  zostało  połączone  z  tym 
„zwykłym”. Nasza młodzież działała, do-
póki  nie  wyjechała  na  studia.  Ale  jak 
przyjeżdża,  to czasem się spotyka  i cią-
gle nam pomaga. Byłam i jestem z tych 
młodych  ludzi  bardzo  dumna.  Pomi-
mo że krótko działali, zostali zauważeni 
i wyróżnieni w Polsce. Już w listopadzie 
2014 r. znaleźli się w składzie delegacji, 
która  uczestniczyła  w  międzynarodo-
wej wymianie młodzieży z cukrzycą na 
Sardynii. Wyjazd był finansowany przez 
Federację  Włoską.  Opiekunem  delega-
cji była Malwina Durachta a pielęgniar-

ką Jana Kałuża. Młodzi uczestnicy to Ka-
rolina  Kaczmarek,  Andżelika  Król, Mar-
celin Matecki  i  Dawid Dudek.  Informa-
cje,  które  stamtąd    przywieźli,  to  szok. 
Przede  wszystkim  tam  jest  inny  sys-
tem  zdrowia  i  inne  rzeczy  są  refundo-
wane. U nas na przykład,  jest cukrzyca 
typu 1, 2, insulinooporność, a Włosi nie 
do  końca  rozumieli,  co  to  jest  i  twier-
dzili,  że  jak  jest  cukrzyca,  to wszystkie 
leki z nią związane podlegają refundacji. 
W następnym  roku  już większa delega-
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☛ Kiedy pierwszy raz miał się odbyć, zasta-
nawiałam się, jak uczestnicy zareagują? 
Przecież  to nie  jest  taka prosta sprawa, 
żeby  taki  temat  zobrazować.  Jak  moja 
prelegentka go przedstawi? Jakie slajdy 
pokaże? Ale nasza Mariola Wozowczyk 
poradziła  sobie  naprawdę  super.  Mia-
ła  sto osób na widowni  i wszystkie  sie-
działy cicho, słuchały z zaciekawieniem. 
Po  spotkaniu  wszyscy  nam  gra-
tulowali,  potem  przez  cały  mie-
siąc dostawałam telefony o tym, 
jakie  to  było  super  spotkanie 
i  temat.  Wiele  osób  spostrze-
gło analogię do swoich przypad-
ków i każdy coś tam odnalazł  in-
teresującego. Odzew był taki, że 
postanowiliśmy  zrobić  następ-
ną prezentację. W 2020 r. miały 
się  odbyć  u  nas  ogólnokrajowe 
obchody  Światowego  Dnia  Cu-
krzycy, ale ze względu na pande-
mię zostały przeniesione na 2021 
r.  Pojawiła  się wtedy  już  trochę 
inna publiczność, bo nie tylko ta 
regionalna,  ale  także  z  całej Pol-
ski.  I  znowu po  spotkaniu  otrzy-
maliśmy  mnóstwo  danych  do  kontak-
tu  i  zapytania,  czy  pani  prelegent  nie 
mogłaby  przyjechać  i  u  nich  na  miej-
scu omówić ten temat. Mogę się tu po-
chwalić, że my w złotoryjskim stowarzy-
szeniu  mamy  bardzo  dobrych  specjali-
stów.  Oprócz  Marioli  mamy  Martę  Le-
śnik,  najlepszą  specjalistkę  w  dziedzi-
nie pielęgniarstwa  i  stopy  cukrzycowej. 
Wyszkoliła  już dużo nowych gabinetów 
w  Polsce.  Mamy  doktor  Marię  Dziurę 
i  doktor  Barbarę  Soróbkę. W  ogóle  tu-
taj w regionie my diabetycy jesteśmy już 
tak  wyedukowani,  że  lekarze  zastana-
wiają się, jaki temat jeszcze zrealizować, 
którego nie było. Mieliśmy  już napraw-
dę  wszystko:  i  stopa  cukrzycowa,  i  sa-
mokontrola,  i  aktywność,  i  motywacja 
połączona z psychoterapią, i zęby, i seks, 
krążenie,  miażdżycę,  i  europatię.  Ale 
wszystko się zmienia i organizujemy też 
spotkania w miarę potrzeb (średnio 10 
w roku) i nie czekamy z wykładami na to 
jedno duże wydarzenie. W 2016 zostali-
śmy oddziałem regionalnym i objęliśmy 
naszą  strukturą  koła w  Świerzawie,  Za-
grodnie, w Wilkowie, a nawet w Legni-
cy, i w Nowej Rudzie. Działacze sami wy-
bierają region, do którego chcą należeć, 
a my, nie chwaląc się, mamy taką reno-
mę, że współpracują z nami koła nie tyl-
ko  z  naszego  powiatu.  Pracując  razem, 
poznajemy ich rejon, a oni nasz. Zajmu-
jemy  się  nie  tylko  edukacją,  ale mamy 
mieć z takich kontaktów także przyjem-
ność.  Organizujemy  zatem  różne  wy-

cieczki,  spacery,  ogniska.  Stąd  w  2015 
r.  narodziło  się  płukanie  złota  diabe-
tyków.  To  się  spodobało.  W  2021  zro-
biliśmy  jedno  płukanie  złota  w  Złoto-
ryi, a ze względu na obostrzenia drugie 
było  zorganizowane dla naszych przyja-
ciół w Dąbrowie Górniczej. Uczestniczy-
ło łącznie ok 200 osób. Przez nasze koło 
przewinęło się wiele osób z całej Polski, 

które  zauroczyły  się  naszym  miastem 
i  regionem.  Po  ostatnich  obchodach 
Dnia Cukrzycy mamy już zapowiedzianą 
wycieczkę z Łodzi i z innych miast. Mie-
liśmy  gości  ze  Szczecina  i  z  Działdowa. 
Jesteśmy na tyle doceniani, że z naszej 
młodzieży dwa razy wytypowani zostali 
uczestnicy międzynarodowego młodzie-
żowego campusu IDF (International Dia-
betic Federation). To prestiżowa świato-
wa  impreza,  organizowana  przez  Mię-
dzynarodową  Federację  Diabetologicz-
ną. Z każdego kraju może w niej uczest-

niczyć tylko jeden przedstawiciel w wie-
ku od 18 do 30  lat. Nawet,  kiedy  zgło-
szonych zostaje kilku kandydatów, prze-
prowadzane  są  specjalne  eliminacje 
oraz testy i to nie w Polsce, ale w Bruk-
seli.  Testy  oczywiście  są  po  angielsku. 
W 2017 r.  i w 2018 r. mieliśmy właśnie 
polskich reprezentantów tego Campusu 
ze Złotoryi. Te obozy miały wtedy miej-
sce w Rumunii i Czechach. Kolejny odbył 
się w Turcji. O zorganizowanie tych wy-
darzeń  stara  się wiele państw na  świe-
cie stowarzyszonych w  IDF.  I  tu niespo-
dzianka! W tym roku, organizację Cam-
pusu wygrała Polska. Mało tego, zrobili-
śmy tak dobre wrażenie, że na jego miej-
sce wybrano… Złotoryję! Campus odbę-
dzie się w lipcu od 10 do 17. Internatio-
nal Diabetic Federation to bardzo duża 
organizacja i spodziewamy się 40 osób. 
To  jest  ogromne wyróżnienie,  że  odby-
wa się ono w naszym kraju, a dodatko-
wo dla  Złotoryi  napisaliśmy bardzo do-
bry projekt. Prezentował on walory na-
szego  regionu,  zaplecza  noclegowego, 
medycznego,  miejsc  spotkań  młodzie-
ży  i masę atrakcji. Ale  cała organizacja 
tego Campusu nie  jest  taka prosta. Bę-
dziemy w  końcu  gościć  liderów  z  całe-
go  świata,  wyselekcjonowanych  i  kom-
petentnych.  Nie  mogliśmy  wcześniej 
uchylić rąbka tajemnicy, bo tak napraw-
dę ten Campus miał się odbyć w 2020 
r.  no  i  ze względu na wirusa  został  od-
wołany.  Wszystko  stracone  –  pomyśle-
liśmy.  Zrobią  nowy  konkurs  i  w  nowej 
sytuacji  wybiorą  inną  lokalizację,  cała 
nasza  praca  poszła  na marne.  Ale  oka-
zało się, że nie, że  federacja utrzymała 
decyzję  i  nie  zmieniła  miejsca  Campu-
su pomimo tego, że i ceny się zmieniły. 
Na szczęście cały pobyt, w tym noclegi, 
wyżywienie  i  loty  uczestników  finansu-
je IDF. My jako organizatorzy zapewnia-
my tylko  transport z lotniska i na lotni-
sko,  lokalne  atrakcje,  jednodniową wy-
cieczkę  turystyczną  i  aktywność  fizycz-
ną.  Od  rana  planowane  są  warsztaty 
wymiany  doświadczeń,  ale  czas  popo-
łudniowy  poświęcimy  na  zaprezento-
wanie naszej pięknej krainy. Będzie też 
oczywiście  okolicznościowe  spotkanie 
z uczestnikami. 
No  niestety  na  zaufanie  trzeba  było 
ciężko zapracować. Przez te kilka lat Zło-
toryja zrobiła się w naszym środowisku 
tak głośna, że  jak mówię, że  jestem ze 
Złotoryi,  to  słyszę:  Aaa..  to  z  Tej  Złoto-
ryi?”.
Z podziwem wysłuchał

✎ Jarosław Jańta

cja, bo 20-osobowa, przyleciała do nas 
z Włoch. Tu ważne było wsparcie z Urzę-
du Miejskiego, bo bez niego nie mogła-
by się ta wymiana odbyć. Razem z wło-
ską  delegacją  do  Złotoryi  przyjechała 
też grupa młodzieży z Polski. Gościliśmy 
wszystkich przez tydzień. Robili warszta-
ty,  zwiedzali  Złotoryję,  mieli  spotkanie 
z  burmistrzem,  z  naszą  służbą  zdrowia 

i naukę płukania złota. Do tej pory utrzy-
mujemy z nimi kontakt. W 2015 r. naro-
dziły się u nas Złotoryjskie Konferencje 
dla Diabetyków. Do tej pory zawsze na 
takie szkolenia jeździliśmy do Warszawy 
czy  gdzieś  tam.  Któregoś  razu,  wraca-
jąc z takiej konferencji, Mariola Wozow-
czyk, Marta  Leśnik  i  ja,  stwierdziłyśmy, 
czemu  nie  zorganizować  takiego  szko-
lenia tutaj. Tak też się stało. Chcieliśmy 
mieć swoją nazwę i tak powstały Złoto-
ryjskie Spotkania dla Diabetyków „Złoto 
Naszym  Dobrem, Wiedza  Bogactwem”. 
Okazało się, że miejsce to nie problem, 
naszą  pierwszą  konferencję  zorganizo-
waliśmy na auli w LO i w mniejszej sali, 
następną w „Sali Bankietowej”, a resztę 
już w ZOKiR. Najpierw jest część ogólna, 
a potem są specjalne sekcje edukacyjne 
dla pielęgniarek i lekarzy. Organizujemy 
je raz w roku na wiosnę.” 
Naszą  rozmowę  przerwało  pojawienie 
się pani, która do siedziby koła przyszła 
po glukometr dla swojej mamy. Wraz ze 
sprzętem  dostaje  od  pani  prezes mnó-
stwo porad. 
„Wiecie – mówi Monika –  że w te dwa 
palce  się  nie  kłujemy?  Pokazuje  kciuk 
i  wskazujący.  Tak  samo  nie  wbijamy 
igły  w  środek  palca,  tylko  z  boku. Wy-
korzystujemy  wszystkie  palce  oprócz 
tych  dwóch,  których  używamy  najczę-
ściej.  Możemy  kłuć  palec  raz  z  jednej 
raz z drugiej strony, potem następny, aż 

do małego palca. Potem druga ręka. Cu-
krzycy  muszą  się  czasem  badać  (kłuć) 
3  –  4  razy  dziennie,  więc  bardzo  waż-
na  jest  technika,  która  pozwala  na  go-
jenie się ran. Dlatego racjonalnie trzeba 
wykorzystywać dostępną przestrzeń na 
wkłucia. Ktoś, kto kłuje się  tylko w  jed-
no miejsce, niepotrzebnie cierpi. Ważna 
jest też wymiana igieł. Teraz, dzięki mię-

dzy  innymi  działalno-
ści  Polskiego  Stowa-
rzyszenia  Diabetyków, 
igły  są  już  refundo-
wane od 01.01.2022 r. 
Pacjentowi  należy  się 
400  igieł  na  rok.  Igły 
trzeba  zmieniać  przy-
najmniej  raz  dziennie. 
Po  sześciu  ukłuciach 
z  igły  robi  się  szydło, 
chociaż  tego  nie  wi-
dać.  Dalej.  Nie  dziel-
my  się  glukometrem 
w  rodzinie.  Jeżeli  pój-
dziemy  z nim do  leka-
rza, a on sobie go pod-
łączy  do  komputera, 
bo może, to wtedy wy-

chodzi piękny wykres naszych wyników, 
a skąd będzie wiadomo, które są czyje? 
Następnie.  Jest  taka  rubryka  „uwagi”, 
to wpisujcie w nią,  co miało wpływ na 
wasz wynik, na przykład, że byłem wte-
dy  po  imprezie. Najgorzej  jest  nie wpi-
sać wyniku, a przecież różne są sytuacje, 
Dzień Babci, urodziny, a diabetyk może 
normalnie  funkcjonować  pod  warun-
kiem, że cukrzyca  jest prawidłowo kon-
trolowana  i wyrównana, a do tego mu-
simy być ze sobą szczerzy. Diabetyk nie 
żyje tylko cukrzycą. A ja jestem przykła-
dem  tego,  że  naprawdę  można.  Mam 
swoje słabości, lubię kawę słodzoną i co 
mam zrobić, ale pani doktor szanuje to, 
że jestem z nią szczera.” 
Po wyjściu gościni Monika wraca do te-
matu: 
„Na tych konferencjach, na które zapra-
szamy różnych lekarzy i znanych specja-
listów z całej Polski, poruszamy nie tylko 
temat  cukrzycy. Mamy wiele  rzeczy do 
omówienia, na przykład o samokontroli, 
o  układach  krążenie,  miażdżycy,  moty-
wacji, higienie jamy ustnej, rehabilitacji. 
Mamy  też  członków,  którzy  pod  swoją 
opieką mają osoby  z niepełnosprawno-
ścią i uczymy je, jak  należy postępować 
w tej opiece, ale tak, żeby sobie nie zro-
bić  krzywdy. Nie ma  tematów  tabu  na 
tych spotkaniach. Mieliśmy taki wykład, 
który  odbił  się  szerokim  echem w  śro-
dowisku.  O  zaburzeniach  seksualnych. 

31.03.  Cezary  Przybylski,  marszałek  woje-
wództwa dolnośląskiego, odwiedził Złotoryję.
31.03.-1.04.  w  Zespole  Szkół  Zawodowych 
w Złotoryi odbyły się „drzwi otwarte”.
1.04. Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi zor-
ganizowało „drzwi otwarte”.
2.04. w Rynku w Złotoryi odbyła się 7. edycja 
Wiosennego Jarmarku Świątecznego.
3.04. w Zagrodnie odbyło się nieważne refe-
rendum  w  sprawie  odwołania  wójt  Karoliny 
Bardowskiej.
7.04. Złotoryjscy policjanci przeprowadzili  ak-
cję profilaktyczną „Na drodze – patrz i słuchaj”.
7.04. w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Złotoryi 
obchodzono Międzynarodowy Dzień Sportu.
9-10.04. w Zamku Grodziec odbyło się „Świę-
to Kwitnącej Przylaszczki i Zawilca”.
12.04. w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 
Pawła II w Złotoryi odbył się wykład profesora 
Politechniki Wrocławskiej  Piotra Wrzecionia-
rza na temat rozwoju naukki i biznesu na Dlo-
nym Śląsku.
13.04. w Złotoryi odbyła się 67. edycja Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 
18.04. w kościele św. Jadwigi odbyła się msza 
święta poświęcona pamięci ofiar zbrodni ka-
tyńskiej oraz osób deportowanych na Sybir.
19.04. na cmentarzu komunalnym w Złotoryi 
Towarzystwo  Miłośników  Ziemi  Złotoryjskiej 
zorganizowało uroczyste odsłonięcie Obelisku 
Ludzkiego Przemijania. 
20.04.  Świerzawę  odwiedzili  przedstawicie-
le partnerskiego miasta Chrastava w  ramach 
spotkania  roboczego  związanego  z  realizacją 
przyszłych projektów międzynarodowych.
22.04. w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra 
Henryka  Sucharskiego  w  Złotoryi  odbył  się 
turniej  badmintona  dla  szkół  podstawowych 
z całego powiatu o Puchar Dyrektora Szkoły.
22.04. 12-letni Piotr Łoziński został mistrzem 
sportu Złotoryi 2021 roku.
22-23.04. w Złotoryi odbyły się Klubowe Mi-
strzostwa Polski w Biegu na Orientację.
22.04.  w  Wałbrzychu  pracownicy  wydziału 
spraw społecznych UM  i Centrum  Informacji 
Turystycznej,  a  także  Koło  Diabetyków  oraz 
Polskie  Bractwo  Kopaczy  Złota  wzięli  udział 
w  otwarciu  tegorocznego  sezonu  turystycz-
nego.
25.04.–16.05  Fundacja  „Animus”  zorganizo-
wała  konkurs  plastyczny  pt.  „Siła  pomaga-
nia!”.
28.04.–19.05  Biblioteka  Publiczna  w  Złoto-
ryi zorganizowała otwarty konkurs „Maria Ko-
nopnicka – życie i twórczość”.

✎ Opracował Jarosław Jańta
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Decyzję o  zarejestrowaniu naszej gru-
py  podjęłyśmy w  styczniu  2020  roku. 
Kilkanaście  kobiet,  które  połączy-
ła  chęć  spotykania  się,  oderwania  się 
od codziennej rutyny i realizowania na 
różnych płaszczyznach. Łączy nas wie-

le  – większość  z  nas  jest  aktywna  za-
wodowo  i  posiadająca  dzieci.  Miesz-
kamy w jednej miejscowości, jesteśmy 
sąsiadkami  i  koleżankami. W  ten  spo-
sób  ustaliłyśmy  najważniejsze  zasady 
współdziałania – „nic na siłę”  i  „więk-

szość spotkań 
w s p ó l -
nie  z  dzieć-
mi”.  Włącza-
nie  najmłod-
szych  w  na-
sze  działania 
jest  dla  nas 
bardzo ważne 
i  przynosi  ko-
rzyści  –  dzie-
ci  socjalizują 
się i nasiąkają 
potrzebą  ak-
tywności spo-
łecznej.  Naj-
trudniej  było 
nam  wymy-
ślić  nazwę.  
Ostatecznie 
wybór  padł 
na  „LEJDIS”, 
pod  wpły-
wem  zna-
nego  filmu. 
Może  uda 
nam  się  kie-
dyś  zorgani-
zować  sylwe-
stra  w  sierp-
niu…

Początek  naszej  działalno-
ści  zakłóciła  pandemia.  Uda-
ło  nam  się  spotkać  z  okazji 
Dnia  Kobiet,  a  potem  długo, 
długo  nic…Wbrew  ogranicze-
niom, latem 2020 roku zreali-
zowałyśmy projekt pn.:  „Mo-
bilne  centrum  rozrywki”.  Po-
legał  na  stworzeniu  z  dostar-
czonych  materiałów  wielkich 
gier  planszowych  wewnątrz 
rodzin uczestniczących w pro-
jekcie.  Na  zakończenie  pro-
jektu wszyscy przynieśli  swo-
je  dzieła  i  po  przetestowa-
niu  zgromadziliśmy  w  wóz-
ku, który nazwaliśmy właśnie 
„Mobilnym  centrum  rozryw-

ki”. Dzięki środkom finansowym z Gmi-
ny  Pielgrzymka  zakupiłyśmy  jednoli-
te stroje. Wzbogaciłyśmy się o maszy-
ny – do waty cukrowej oraz popcornu, 
które stały się naszym atrybutem.
  Rok  2021  okazał  się  pasmem  sukce-
sów  dla  naszego  KGW.  Zorganizowa-
łyśmy  Rajd  Turystyczny  z  okazji    Dnia 
Dziecka.  Zrealizowałyśmy  dwie  Wy-
przedaże Garażowe w ramach projektu 
„Nie wyrzucaj! Podaj dalej” ze środków 
programu Działaj Lokalnie,  innowacyj-
ny  na  naszym  terenie,  dlatego  jeste-
śmy zadowolone, że wzbudził tak duże 
zainteresowanie. Na pewno będziemy 
to kontynuować… Podczas XXVI Biesia-
dy  Zespołów Kresowych w Pielgrzym-
ce  po  raz  pierwszy  prezentowałyśmy 
nasze  kulinarne  zdolności.  Udowod-
niłyśmy sobie  i  innym, że „Lejdis” po-
trafią dobrze  gotować. No  i  nasz  suk-
ces  -  zwycięstwo w  konkursie  na  naj-

lepszą nalewkę. Zorganizowałyśmy wy-
cieczkę – do Złotego Stoku. Dla wszyst-
kich mieszkańców wsi. Wspaniałe wra-
żenia!!!   Sierpień to był bardzo  inten-
sywnie spędzony czas – wyplatałyśmy 
wieniec dożynkowy. Podczas pracy ko-
biet  przy  wieńcu,  nasze  dzieci  uczy-
ły  się  piosenek  dożynkowych.  Efekty 
wspólnej  pracy  pokazaliśmy  na  Mszy 
Dożynkowej oraz na Dożynkach Gmin-
nych w Jastrzębniku, gdzie zdobyłyśmy 
pierwsze miejsce w  Pierwszym Gmin-
nym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich. 
Podczas Święta Pieczonego Ziemniaka 
w Wojcieszynie  częstowałyśmy miesz-
kańców  watą  i  popcornem.  Brałyśmy 
udział w konkursie na najlepsze placki 
ziemniaczane. Uczestniczyłyśmy w ak-

cji  „W  kościołach 
wielkie  kolędowa-
nie”,  śpiewając  ko-
lędy  w  naszym  pa-
rafialnym kościele. 
W  roku  2022 
uczestniczyłyśmy 
już w jarmarku wiel-
kanocnym  w  Piel-
grzymce i  prezenta-
cji tradycyjnych sto-
łów  wielkanocnych 
w  Jeleniej  Górze. 
Podjęłyśmy  wyzwa-
nie,  żeby  współor-
ganizować  i przygo-
tować posiłki na za-
bawę  taneczną.  Już 
jesteśmy  na  etapie 
załatwiania  kolej-
nego  rajdu  z  okazji 

Dnia  Dziecka,  którego  organizację  za-
inicjował, wspierający nas zawsze, soł-
tys…
Pragniemy, aby nic nie  zakłócało  i nie 
ograniczało naszych działań, a będzie-
my  się  sukcesywnie  rozwijać,  dbając 
w  ten  sposób  o  naszą małą  ojczyznę, 
relacje  sąsiedzkie  i  o  zrównoważony 
rozwój  naszych  dzieci.  Nie  jest  łatwo 
działać społecznie. Trzeba wielu wyrze-
czeń  i dużo czasu, ale warto, bo dzię-
ki  temu  nie  zamykamy  się  na  innych 
ludzi,  czerpiąc  z  siebie nawzajem naj-
piękniejsze  wartości. Możemy  na  sie-
bie liczyć i nic nie jest w stanie nas za-
trzymać,  bo  „żadna  dama  nie  będzie 
tańczyć  sama,  gdy  sióstr  tyle ma,  gdy 
jest pośród nas…”. Zapraszamy do ob-
serwowania  naszego  profilu  na  Face-
booku.

✎ Katarzyna Urbańczyk

Warto, wchodząc na cmentarz złotoryj-
ski, zatrzymać się na chwilę przy Obeli-
sku Ludzkiego Przemijania, który został 
odsłonięty - ku pamięci przyszłych poko-
leń 19 kwietnia.  Odtworzenie skradzio-
nego przed  laty pomnika było możliwe 
dzięki  inicjatywie członków TMZZ   oraz 
środkom  z    Funduszu  Obywatelskiego 
i własnym Towarzystwa. Nad projektem 
pracowali: Bogusław Cetera, Alfred Mi-
chler, Jan Wolski, Józef Banaszek i Jerzy 
Gryszkiewicz, a obelisk wyrzeźbił Paweł 
Zatwardnicki.  Uroczystość  odsłonięcia 

uświetnili swoim śpiewem członkowie 
chóru „Bacalarus”, a obelisk   poświę-
cił o. Bogdan Koczor. Za realizację  ca-
łości  podziękowali  Prezes  TMZZ Kazi-
miera  Tuchowska  i  Burmistrz  Robert 
Pawłowski. 
Cztery  głowy  na  obelisku  symbolizu-
ją  dzieciństwo, młodość,  wiek  dojrzały 
i śmierć Pozwólmy sobie zatem na chwi-
lę zadumy i zastanowienia się nad  nie-
zmiennością  cyklu przemijania ludzkie-
go życia.

✎ Wioleta Michalczyk

Czas leci bardzo szybko, szczególnie jeśli 
oprócz życia prywatnego i zawodowego 
robi  się  coś  więcej  –  działa  na  rzecz 
społeczności  lokalnej.    Minęła  kolejna 
kadencja zarządu TMZZ , więc 24 marca 
członkowie  Towarzystwa  spotkali  się 

na  zebraniu  sprawozdawczo-
wyborczym.  Zebrani 
wysłuchali  sprawozdania 
z  działalności  za  lata  2019-
2021,  które  przedstawiła 
Kazimiera  Tuchowska. 
Okazało  się,  że  pomimo 
pandemii zrealizowano szereg 
ciekawych  i  wartościowych 
inicjatyw.  Ukazała  się  m.in. 
nowa  publikacja  w  ramach 
Biblioteczki  TMZZ,  powstały 
dwa  filmy  w  ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa, 
odbyły się rajdy Jadwiżańskie 
-  2019  i  2021,  Powiatowy 
Dzień Regionalisty w 2019 r. 

Obecny  Zarząd  TMZZ  to: 
prezes  Kazimiera  Tuchowska, 
wiceprezes  Aleksander 
Borys,  sekretarz  Małgorzata 
Pokrywka,  skarbnik 
Włodzimierz  Bajoński  oraz 
Wioleta  Michalczyk,  Maria 
Leśna  i  Marcin  Szarata.  
Gratulujemy  serdecznie 
i  życzymy  wielu  owocnych 
działań na  rzecz  społeczności 

lokalnej.

✎ Wioleta Michalczyk

Lejdis 
z Pielgrzymki

Miejsce zadumy

Minęły 
trzy lata

6 7Kwiecień 2022

TMZZWOKÓŁ NAS



eksploduje  Czarnobyl,  a  ja  zamiast  się 
uczyć, ruszam na podbój blond-piękno-
ści  z  pierwszej  klasy.  A  wiosna  piękna 
była  tego  roku... Więc  zamiast  ślęczeć 
nad książkami   podziwiałem samowtór 
okolice Złotoryi.
Do ostatniej chwili oczekiwaliśmy prze-
cieków z komisji egzaminacyjnej - jakie 
tematy będą na języku polskim. I nawet 
coś  ponoć  wypłynęło  wieczorem  dnia 
poprzedzającego, ale ni w ząb, nie po-
twierdziło się na maturze. Więc trzeba 
było  improwizować. Niestety moja  im-
prowizacja nie była na tyle dobra, żeby 
pani prof. Kopczak chciała mnie zwolnić 
z  egzaminu  ustnego.  Na  szczęście  ko-
misja  na  ustnym  była mocno  rozgada-
na i miałem wrażenie, że w ogóle  mnie 
nie słuchała. 
Matura pisemna z matematyki była na-
der  nudna.  Po  godzinie  mogłem  już 
w zasadzie pójść sobie do domu, jednak 
miny  moich  koleżanek  i  kolegów  były 
mocno  zatroskane,  więc  wykorzystu-
jąc  udawaną, jak sądzę nieuwagę komi-
sji, skoncentrowałem się na humanitar-
nej pomocy potrzebującym. Przez kilka-
dziesiąt już lat wiele faktów mi umknę-
ło. Ale czasem ktoś mi przypomina,  że 
dzięki  mnie  zdał  matematykę.  W  tym 
gronie  jest  nawet  jeden  duszpasterz, 
który  parę  lat  temu  odprawiając mszę 
w  jednym  ze  złotoryjskich  kościołów, 
publicznie wyznał, że pomogłem mu na 
maturze z matematyki.
Summa summarum z ustnej matematy-

ki zostałem zwolniony. 
Pozostał jeszcze język niemiecki.
Na  egzamin  wszedłem  razem  z  kolegą 
Mieczysławem, który miał wówczas ta-
kie pojęcie o niemieckim, jak większość 
z nas o chińskim.
Zaopatrzył  się  więc  w  ściągi.  Jedna 
z nich, gdy siadał przy stoliku, żeby się 
przygotować,  wypadła  mu  zza  pazu-
chy.  Charakterystyczne plaśnięcie upa-
dającego grubego tomu ani na moment 
nie  zmieszała  abiturienta,  który powo-
li  wstał  z  miejsca,  schylił  się  po  ksiąz-
kę  i  położył  ją  ostentacyjnie  na  stoliku 
przed sobą. Komisja zaś udała, że nic nie 
widziała i nic nie słyszała.
Ostatecznie wszyscy  zdaliśmy  niemiec-

ki,  a  Mieczysław  dzisiaj  posługuje  się 
tym językiem  nader biegle.
To się już nie wróci i dzisiaj matury wy-
glądają całkiem inaczej, tracąc zapewne 
z  tej  aury  tajemniczości.  Natomiast  ja 
co roku przeżywam ten czas za sprawą 
blond-piękności, która okazała się osta-
tecznie  szatynką  i  przygotowuje  kolej-
ne roczniki młodych ludzi do egzaminu 
dojrzałości, z potem przeżywa ten czas, 
jakby sama zdawała maturę.

*
Jak widać matura, niezależnie od 
czasu, jaki od niej upłynął, mocno tkwi 
w pamięci zdających. Oby zawsze to 
były miłe wspomnienia, czego życzy

Iwona Pawłowska

się mylić ☺. Z ustnego polskiego pamię-
tam tylko fragment do analizy "Rozdzio-
bią  nas  kruki, wrony." Oceny  z matury 
miałem nieciekawe, bo głównie czwór-
ki.
Ale tak ogólnie, to radziłbym dzisiejszym 

maturzystom mniej się stresować, bo na 
studiach taka matura jest co pół roku ☺.

Karolina Bardowska
Rok mojej matury to rok 2004. Zdawa-
łam ją w Liceum w Złotoryi. Pamiętam, 
że nigdy wcześniej z takim strachem nie 
obserwowałam  kasztanowców,  bo  każ-
dy wiedział, że matura zbiega się z okre-
sem  kwitnienia  tych  monumentalnych 
drzew. Podekscytowanie było w każdym 
z nas, wszak matura to „egzamin życia”. 
Mało  kto  zdawał  sobie  sprawę  z  tego, 
że prawdziwy życiowy egzamin dopiero 
przed  nami.  Na  tamten  czas  to  jednak 
matura  była  życiowym  osiągnięciem, 

Na razie kwitną jabłonie, ale za chwilę 
pojawią się kwiaty na kasztanowcach, 
a to niechybny znak, że czas na matu-
rę. Egzamin dojrzałości zawsze budzi 
żywe emocje, nie tylko wśród zdającej 
go młodzieży, ale również jej rodziców 
i nauczycieli. To przeżycie, które na 
długo zostaje w pamięci, bo to pierw-
szy dorosły egzamin, sprawdzian, który 
może dać przepustkę do realizacji dale-
kosiężnych planów.
Ściągi, maturalne przesądy, przecie-
ki… kto z nas o tym nie rozmawiał tuż 
przed matura? A z jakimi emocjami 
czekało się potem na ogłoszenie wy-
ników?! Jak świętowało się zdany eg-
zamin! – każdy z nas pewnie miałby tu 
coś do powiedzenia. Ja jednak zapyta-
łam o maturalne wspomnienia włoda-
rzy z naszego powiatu. O swojej matu-
rze opowiedzieli burmistrzowie: pan 
Paweł Kisowski, Robert Pawłowski 
oraz wójtowie: pani Karolina Bardow-
ska i pan Tomasz Sybis.

Paweł Kisowski
Maturę  pisałem  w  1998  roku  w  ILO 
w Jeleniej Górze im. Stefana Żeromskie-
go.  Pisemna  z matematyki  i  polskiego, 
ustna z tych samych przedmiotów plus 
angielski.  Z  perspektywy  wielu  innych 
egzaminów w późniejszym czasie matu-
ra wydaje się teraz niczym szczególnym. 
Jednak przed nią denerwowałem się jak 
większość. Przygotowania do niej miały 
być solidne i długie, a w rzeczywistości 
skróciły się do dwóch tygodni przed. Po 
prawie ćwierćwieczu nie pamiętam już 
tematów maturalnych poza jednym za-
daniem z matematyki, z geometrii, któ-
re  miało  błędne  dane  nieistniejącego 
trapezu, co zmarnowało wiele czasu pi-
szącym, bo wtedy jeszcze wierzyłem, że 
układający zadania maturalne nie mogą 

po  którym później miało  być  już  tylko 
z  górki. W  przygotowaniach  do matu-
ry  ogromną  rolę  odgrywa wychowaw-
ca. Jeśli Pani dyrektor Barbara Mendo-
cha  to przeczyta,  niech przyjmie moje 
serdeczne pozdrowienia  i  ukłony.  Cała 
moja klasa przeszła przez egzaminy bez 
szwanku  i  po  wszystkim  okazało  się, 
że  strach na wielkie oczy. Muszę przy-
znać, że mój lęk przed maturą był lekko 
uśpiony, gdyż dzięki Bogu nie musiałam 
zdawać egzaminu z matematyki. Przed-
mioty ścisłe to moja pięta achillesowa, 
zawsze  lepsza  była  ze mnie  humanist-
ka.  Na  żadnym  egzaminie  nie  ściąga-
łam. Nie umiałabym.  Każdy od razu by 
poznał. Poza tym zawsze uważałam, że 
szkoda czasu na misterne pisanie macz-
kiem na linijce, szybciej się tego po pro-
stu nauczyć. Matura to ważny egzamin 
z wiedzy i z życia. Uczy pokory, podsu-
mowuje nasze starania  i daje poczucie 
tego,  że nie  zmarnowaliśmy  tych kilku 
lat.  Z  silnym  poczuciem  wartości  wy-
puszcza  w  świat  głowy  pełne  marzeń 
i  pomysłów.  I  z  taką  głową  wypuściło 
mnie w świat LO w Złotoryi. Korzystam 
z tego najlepiej, jak potrafię.

Tomasz Sybis
Maturę  zdawałem w  1993  r w  Zespo-
le  Szkół  Samochodowych  w  Legnicy. 
Był  to  egzamin,  który przeszedł  do hi-
storii z powodu strajku nauczycieli. Gdy 
przyszliśmy do  szkoły, profesor powie-
dział nam, byśmy wracali do domu, bo 
matury nie będzie. W konsekwencji od-
była się tydzień później od planowane-
go  terminu.  Przygotowania  przebiega-
ły w sposób  typowy:  zajęcia przygoto-
wawcze w szkole, nadrabianie zaległo-
ści, nauka w domu oraz dyskusje z ko-
legami na temat tzw. przecieków doty-
czących tematów.
Maturę  pisemną  zdawałem  z  języka 
polskiego oraz z historii. Tematu z języ-
ka polskiego nie pamiętam, ale na pew-
no  dotyczył  romantyzmu.  Natomiast 
z  historii  pisałem  na  temat:  „Przyczy-
ny osamotnienia i upadku Państwa Pol-
skiego we wrześniu 1939 roku.” 
Nie miałem ze sobą żadnej ściągi, zresz-
tą  nigdy  nie  ściągałem.  Zamiast  przy-
gotować  ściągę,  wolałem  się  nauczyć, 
było szybciej.
Matura  zarówno pisemna,  jak  i  ustna, 
przebiegały  w  przyjaznej  atmosferze. 
Nauczyciele  starali  się  rozładowywać 
stres, który  jak wiadomo zawsze zwią-
zany jest z tak ważnym egzaminem.
Wynik  egzaminu  był  pozytywny,  co 
otworzyło mi drogę na studia.

Robert Pawłowski
Kwiecień  1986.  Kończymy  szkołę  i  tyl-
ko  jeszcze  zdać  maturę.  Ale  co  to  za 
zmartwienie?  Zostały  jeszcze  przecież 
trzy długie  tygodnie. A  tu 26  kwietnia 

W życiu każdego ucznia nadchodzi czas 
sprawdzenia jego wiedzy. Zazwyczaj po-
przez kartkówki, sprawdziany, odpowie-
dzi  ustne  oraz  egzaminy.  Ten  najważ-
niejszy  egzamin  dojrzałości    -  matura 
- z każdym dniem powoduje coraz więk-
szy  stres  u  uczniów  klas  maturalnych. 
Wszyscy,  którzy  mają  już  za  sobą  ten 
egzamin, doskonale wiedzą, z jaką pre-
sją oraz  stresem musi  się  zmierzyć  ab-
solwent szkoły średniej. Najbliższym mi 
środowiskiem, które zmierzy się z tego-
roczną maturą są moi koledzy z Liceum 
Ogólnokształcącego w Złotoryi. 
Kiedy ktoś myśli o zdaniu matury na wy-
sokim  poziomie,  skazany  jest  na  dłu-
gie ,,randki” z repetytoriami i nie tylko. 
Sama  staram  się  poświęcać  możliwie 
jak  najwięcej  czasu  na  przygotowanie. 
W dzisiejszych czasach możliwości przy-
gotowania  do matury  są  nieograniczo-
ne. Zaczynając od licznych książek prze-
różnych wydawców, filmików na YouTu-
b-ie, aplikacjach na telefon, kończąc na 
kursach, na których wykładowcy przed-

stawiają  niezbędną  wiedzę  potrzebną 
do matury. Moi znajomi niechętnie ko-
rzystają  z  kursów  grupowych.  Częściej 
uczęszczają  na  korepetycje  indywidu-
alne.  Zdecydowanie  dominującą  for-
mą przygotowania wśród moich znajo-
mych  jest  wykonywanie  arkuszy  z  po-
przednich lat, dotyczy to zwłaszcza ma-
tematyki. Przedmioty rozszerzone, któ-
rymi  najczęściej  są  biologia, WOS oraz 
historia  najbardziej  stresują  zdających. 
Maturzysta  musi  również  czytać  dużo 
książek,  a  w  szczególności  lektur,  któ-
rych  znajomość  pozwala  nam na napi-
sanie wyczerpującej rozprawki - najważ-
niejszej części matury z polskiego. Wiele 
osób obawia się popełnienia błędu rze-
czowego  tzw.  ,,kardynała’’,  gdyż  skut-
kuje  on  wyzerowaniem matury  z  języ-
ka polskiego i tym samym oblaniem jej.
Niektóre uczelnie wymagają od aplikan-
ta  zdania  egzaminów  wstępnych,  któ-
re  są ważniejsze  od matury. Mój  kole-
ga  składający  podanie  na  kierunek  ar-
chitektoniczny musi zdać  test polegają-

cy na wykonaniu rysunku technicznego. 
Na jego podstawie egzaminatorzy będą 
mogli ocenić jego zdolności techniczne, 
które są niezbędne podczas studiów na 
tym kierunku.  Zdecydowana większość 
z nas wybiera się na studia. Jedni myślą 
o  przeprowadzce  do  większych  miast, 
np. Wrocławia, Warszawy, Krakowa. Są 
wśród nas osoby, które znalazły intere-
sujące kierunki w Legnicy albo decydu-
ją się na zrobienie sobie  roku przerwy, 
by znaleźć pracę i uzbierać pieniądze na 
studia. 
Pomimo  wielu  godzin  spędzonych  na 
powtórkach stres i tak będzie zżerał każ-
dego  zdającego,  ponieważ  matura  to 
najważniejszy egzamin w naszym życiu. 
Niektórzy z nas maja wprawę w zdawa-
niu egzaminów w stresie – wystarczy so-
bie przypomnieć egzamin na prawo jaz-
dy. Są tacy, co twierdzą, że bardziej się 
nim stresowali niż maturą. 
Już  niedługo  sama  się  przekonam,  czy 
rzeczywiście  tak  jest  i  czy  moje  przy-
gotowanie  do  matury  było  skuteczne. 
Trzymajcie kciuki!

✎ Julia Jędrysiak LO
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Lawendowy  Taras  to  kolejne  ustronne 
i  klimatyczne miejsce dla  turystów od-
wiedzających  Krainę  Wygasłych  Wul-
kanów.  Kolejne  -  i  to  nie  przypadek 
– w Dobkowie, w wsi, która wydaje się 
końcem świata, gdzie nie ma wysokich 

gór, tras narciarskich, klubów, dyskotek 
ani nawet marketu.
Kiedy Magdalena Figa i Artur Madej szu-
kali  pomysłu na biznes,  z  pewną  suge-
stią wyszedł Krzysiek Rozpędowski z Vil-
la Greta. „Macie piękną działkę, dlacze-

go  nie  chce-
cie  tego  wy-
ko r z y s t a ć . 
Wybudujcie 
bazę  dla  tu-
rystów” – po-
radził.  I  tak 
Magda  z  Ar-
turem  poszli 
za  radą  są-
siada,  któ-
ry  w  sezo-
nie  wakacyj-
nym  bory-

kał się z problemem, gdzie ulokować 
gości  chętnych do  spędzenia urlopu 
w  tej  zacisznej wsi.  Postanowili  wy-
karczować działkę i postawić domek. 
Pomysł  był  spontaniczny  i  tak  samo 
spontanicznie przystąpili do jego wy-
konania. Magda mówi, że gdyby wte-
dy wiedzieli, z czym przyjdzie się  im 
mierzyć,  być  może  nie  byłoby  dziś 
Lawendowego  Tarasu.  Jednak  wte-
dy, w 2018  roku, wszystko wydawa-
ło się proste. „Weźmiemy dotację na 
rozkręcenie biznesu, kupimy u górali 
domek, na który nie 
trzeba  pozwolenia 
na  budowę,  posta-
wimy  go  i  zacznie-
my  przyjmować  tu-
rystów” – snuli pla-
ny.  Jednak  dota-
cja  okazała  się  kro-
plą  w  morzu  po-
trzeb,  a  postawie-
nie  domku  wyma-
gało  wielu  formal-
ności, bo – owszem 

pozwolenia  na  budo-
wę nie  trzeba,  gdy  się 
stawia parterówkę, ale 
nie domek z mieszkal-
nym  poddaszem.  Za-
tem  zaczęły  się  scho-
dy,  przede  wszystkim 
administracyjne.  Ale 
jak  się  czegoś  bardzo 
chce  i  idzie  do  celu, 
to  i  schody  niestrasz-
ne.  Magda  Artur  kon-
sekwentnie parli do przodu, przy okazji 
oglądając i zapisując każdą wydaną zło-
tówkę.  Po  ukończeniu  budowy  pierw-
szego z domków zaczęli się zastanawiać, 
jak to im się udało. Jednak nie na przy-
padków. Magda  bardzo  dobrze  zna  się 
na  pisaniu  projektów,  a  Artur  to  „zło-

ta  rączka”,  więc  urządzaniem  wnętrz, 
aranżacją  ogrodu,  drewnianą  architek-
turą zajął się sam. Jak sam mówi – gdy-
by zatrudnili firmę, kosztowałoby ich to 
wszystko dwa razy więcej. Po dwóch la-
tach od pierwszej inwestycji pojawił się 
drugi  –  bliźniaczy  domek.  Tym  razem 
Magda pozyskała środki dla osób fizycz-
nych  z  LGD Partnerstwa  Kaczawskiego. 
Wymagało  do  zmierzenia  się  z  rozbu-
dowaną biurokracją, ale przyniosło po-
żądany efekt. Artur mówi, że podziwiał 
Magdę, która cały wolny czas poświęca-

ła  na  tworzenie  ster-
ty dokumentów, by  je 
przedstawić przed ko-
misją konkursową. On 
nie miałby  takiej  cier-
pliwości.  Za  to  miał 
cierpliwość  do  budo-
wania  ławek,  stołów, 
altanek a nawet ścież-
ki wśród  drzew,  gdzie 
każde  z  nich  zostało 
opisane.  Dziś  Lawen-
dowy  Taras  to  dwa 
drewniane  przestron-
ne  domki  z  salonem, 
aneksem  kuchennym 
i  łazienką  na  parte-
rze  oraz  dwoma  sy-
pialniami na pięterku. 
Przestrzeń jest na tyle 
pojemna,  że  zmieści 
się  tam  6  osób.  Każ-
dy z domków ma swój 
klimat.  Ten  starszy, 
któremu  agroturysty-

ka  zawdzięcza  nazwę,  urządzony  jest 
w  stylu  prowansalskim,  przestrzeń  koi 
oczy  pastelowymi  kolorami  wyposaże-
nia. Domek otoczony jest lawendowym 
ogrodem, który własnoręcznie i w pocie 
czoła  urządzała  Magda,  nosząc  ciężkie 
kamienie na skalniak. Między domkami 
u podnóża skarpy stoją otwarte drzwi 
do lasu, które Artur dostał od sąsiadki 
i wkomponował w otwartą przestrzeń.
Przestrzeń drugiego z domków zaaran-
żowana  jest  w  stylu  retro.  Lodówka, 
kuchenka mikrofalowa,  a  nawet  czaj-
nik  stylizowane  są na  lata 60.  Podob-
nie jak i geometria mebli z postarzony-
mi frontami.
Magda  mówi,  że  goście  bardzo  lubią 
wyrazisty styl miejsca, do którego przy-
jeżdżają. Pomysł, by stworzyć  tak  róż-
ne propozycje,  ale wewnętrznie  spój-
ne, przypadł do gustu turystom i teraz 
chętnie wracają do Lawendowego Ta-
rasu.
Miejsce, które stworzyli Magda z Artu-

rem  podoba  się  naj-
bardziej  turystom 
z  wielkich  miast.  Tu, 
w Dobkowie życie pły-
nie  wolniej.  Jest  ci-
cho,  spokojnie,  blisko 
natury. Magda mówi, 
że są tacy goście, któ-
rym wystarcza domek 
i  taras.  Potrafią  przez 
cały  pobyt  siedzieć 
w tym miejscu, nie ru-
szając się nawet z Do-
bkowa.
Rzeczywiście,  jeże-
li  ktoś  chce  poznać 
smak  życia  w  rytmie 
slow,  to  miejsce  dla 
niego.  Dużą  atrak-
cją  Dobkowa  jest  też 
oferta  zorganizowana 
przez lokalną społecz-
ność – Kaczawska Sieć 
Współpracy.  I  oferta 
tego miejsca  się  uzu-
pełnia – mówi Magda 
– dla tych co chcą coś 
dobrego zjeść, jest re-
stauracja,  dla  tych  co 
chcą  spróbować  swo-
ich sił w lepieniu z gli-
ny – są warsztaty, dla 
miłośników  kamie-
ni – nieopodal zajęcia 
z  poszukiwania  aga-
tów,  dla  złaknionych 
wiedzy  –  otwarta  Su-
decka  Zagroda.  Nie-
którzy  goście  wyjeż-
dżają  z  Dobkowa  po 
tygodniu  i  twierdzą, 
że  muszą  tu  wrócić, 
bo  wszystkiego  nie 
udało im się zobaczyć 
– dodaje Magda.
Dobków  oraz  okolicz-
ne miejscowości dzię-
ki  swoim  mieszkań-
com,  ludziom  kre-
atywnym,  otwartym 
i  obdarzonym  pasją 
mają do zaoferowania 
wiele.  Hasło  Kraina 
Wygasłych  Wulkanów  już  nie  jest  pu-
stym sloganem. Wulkany, a w  zasadzie 
ich pozostałości można teraz atrakcyjnie 
eksplorować, wejść na wieże widokowe, 
pokręcić się po singletrackach, zobaczyć 
wulkany świata podczas zajęć w Zagro-
dzie… To naprawdę przyciąga  turystów 
i dlatego takie  inwestycje, na  jaką zde-
cydowali  się Magda  i  Artur  mają  swój 

sens i swoja przyszłość. Na razie jednak 
nie odcinają kuponów od inwestycji. Ar-
tur wziął na  siebie prowadzenie bizne-
su,  nieustannie  doskonaląc  przestrzeń 
Lawendowego  Tarasu,  a Magda  pracu-
je  w mieście,  bo  przyjdzie  jeszcze  tro-
chę poczekać, zanim biznes rozkręci się 
na tyle, że będzie jedynym ich źródłem 
utrzymania.

✎ Iwona Pawłowska

Na Lawendowym
Tarasie
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Oczywiście w tytule jest sporo przesady, 
jednak  gdyby  wziąć  pod  uwagę,  że  ten 
prowadzony jest w pojedynkę, w tym sa-
mym  lokalu,  to  o miejsce w  księdze  re-
kordów  Guinnessa  można  by  się  upo-
mnieć.  Trudno  uwierzyć,  ale  Pan  Jerzy 
Beni swój sklep przy ul. Ignacego Krasic-
kiego prowadzi nieprzerwanie od 42 lat. 
W tym czasie krajem rządziło 22 premie-
rów, a miastem – 13 naczelników i burmi-
strzów. 
Tak o swojej pracy opowiada sam właści-
ciel: „Zaczynałem w październiku 1980 r., 
to było  jeszcze za czasów Edwarda Gier-
ka.  To  były  trudne  czasy  dla  tych,  któ-
rzy chcieli prowadzić własny  interes, ale 
mnie  coś  ciągle  mówiło,  że  muszę.  Nie 
nadawałem  się  do  pracy  za  biurkiem. 
Owszem – próbowałem. Przez 2 lata pra-
cowałem w legnickiej Ceramice Budowla-
nej, w biurze Głównego Mechanika.  Fir-
mie tej podlegały okoliczne cegielnie.  Ja 
jednak nie widziałem w tej pracy większe-
go  sensu.  Zresztą w  gospodarce  PRL  ni-
gdzie go chyba nie było. Pierwsze większe 
pieniądze zarobiłem na prywatnym han-
dlu,  jak wielu wówczas  rodaków.  Jeździ-
łem do Węgier, Austrii i Jugosławii. Zresz-
tą, w tym – rządzonym jeszcze przez Tito 
– kraju robiło się wyjątkowo dobre inte-
resy. To były tak zwane wyjazdy turystycz-
ne, ale z pełnym bagażnikiem. W czasach 
późnego  Gierka  dało  się  kupić  pościel, 

kilometrów, a na mnie napierają spodnie 
i  sukienki.  Po  takiej  podróży  czułem  się 
jak wykręcony przez wyżymaczkę. Z kolei 
po buty jeździłem do Warszawy i okolicz-
nych miejscowości, takich jak Legionowo 
czy Marki. Tam także musiałem objechać 
okolicę,  żeby  zebrać wystarczającą  ilość. 
Na  szczęście  byłem  wówczas  młodszy, 
bo dziś sobie takich eskapad nie wyobra-
żam. Po jakimś czasie kupiłem fiata 125p 
i mój komfort znacznie się poprawił. Dziś 
mówi się o tym jak o kolejnym wydarze-
niu, a tak prozaiczna rzecz, jak kupno sa-
mochodu, także nie była łatwa. Mały fiat 
to nie był mój wybór,  po prostu była  to 
jedyna  opcja.  Jednak  te  pionierskie  cza-
sy kierowały się swoją logiką i miały swój 
koloryt. Niemało przedsiębiorców, którzy 
wtedy zaczynali, dorobiło się dużych pie-
niędzy,  często w  krótkim  czasie.  Ale  pa-
radoksem  jest,  że wielu  z nich nie pora-
dziło sobie w warunkach wolnego rynku. 
Bo  kiedy  ten  się pojawił,  to był  to prze-
łomowy moment,  również dla mnie.  Jak 
grzyby po deszczu zaczęły powstawać sie-
ciówki, a  towar z Azji  zalał nasze sklepy. 
Jeans to odrębny rozdział w mojej histo-
rii.  Żaden  butik  nie  mógł  sobie  pozwo-
lić, by nim nie handlować. To był po pro-
stu asortyment obowiązkowy. Na począt-

ku, dostawcy zaopatrywali się w materiał 
w punkcie Polskiej Kasy Opieki przy Oław-
skiej  we  Wrocławiu,  gdzie  można  było 
kupować wyłącznie za słynne bony PKO. 
Później powstał Pewex i przejął ten asor-
tyment. Dlatego ostateczna cena spodni 
czy  spódnicy  była  niemała.  Początkowo 
krawcy kupowali bele materiału, kroili go 
i szyli. Później chyba bardziej opłacało się 
kupować gotowe wyroby poprzez Pewex. 
Z tego między  innymi powodu, Wrocław 
stał się moim kolejnym celem wyjazdów. 

ręczniki,  czy  radiomagnetofony  Grun-
dig, a nawet małe przenośne  telewizory 
od Rosjan. Panowała zasada, że im trud-
niej coś było dostać  tutaj,  tym  lepiej  się 
na  tym  zarabiało  tam. Wspominam  ten 
okres  bardzo  dobrze.  Również  dlatego, 
że  dzięki w  ten  sposób  zarobionym pie-
niądzom mogłem myśleć o czymś stabil-
niejszym. Serce podpowiadało mi, że po-
winienem zająć się handlem, co – jak czas 
pokazał – było bardzo dobrym wyborem. 
Pierwsze kroki w tym interesie stawiałem 
bardzo  ostrożnie.  Mieszkam  w  Legnicy 
i tam poznałem kilka osób, które się tym 
zajmowały i były skłonne służyć mi radą. 
Trzeba pamiętać, że handel był wówczas 
domeną państwa i nie można było tak po 
prostu pojechać sobie do hurtowni  i  za-
kupić towar. Przez pierwsze 15 lat moim 
głównym miejscem zaopatrzenia był Po-
znań. Tamtejsi rzemieślnicy mieli kontak-
ty na zachodzie, skąd sprowadzali dobry 
jakościowo  materiał.  Nierzadko  pocho-
dził on z USA i Kanady. Inną sprawą była 
ich ambicja, by to, co robią, robić w naj-
wyższej jakości, a robili wszystko, od kroju 
począwszy. Pod tym względem bili na gło-
wę łódzkich krawców. Dziś trudno to so-
bie wyobrazić, ale w tamtych czasach nie 
było czegoś takiego jak giełda odzieżowa, 
czy  inne  tego  typu  miejsce.  Produkcja 
była skromna, prowadzona w warunkach 
rzemieślniczych manufaktur.  Przy  każdej 

Z czasem zaczął się pojawiać polski jeans 
i  trzeba przyznać, że  legnickie ELPO pro-
dukowało go już w całkiem niezłej jakości.  
Obecnie nie wyobrażam sobie innego sty-
lu życia – sądzę, że do tego jestem stwo-
rzony.  Myślę,  że  gdybym  zamknął  sklep 
i zasiadł w domowym fotelu, szybko bym 
skapcaniał, bardzo by mi brakowało mo-
jej pracy. To oczywiście ma swoje koszty: 
mój urlop na ogół nie trwa dłużej niż ty-
dzień i mogę sobie na niego pozwolić co 
najwyżej raz w roku. Własny interes pole-
ga na tym, że ile utarguję, tyle zarobię. To 
nie posada ze stałą pensją, która co mie-
siąc wpływa na konto. Nikt nie zapłaci mi 
za urlop, nikt nie da premii. Na szczęście, 
od blisko dwóch lat mam prawo do eme-
rytury   i to daje mi pewien komfort psy-
chiczny. Niemniej uważam, że nie można 
zostawić sklepu nawet na krótko, żeby nie 
zawieść klientów. Wciąż ktoś na coś cze-
ka,  trzeba przywieźć, zawieźć, wymienić. 
Interesu należy pilnować, nawet kosztem 
życia  prywatnego.  Miesięcznie  pracu-
ję na pewno ponad 200 godzin. Ale gdy-
bym tego nie lubił, to bym tego nie robił. 
Z  jednej  strony  chciałbym  już  odpocząć, 
ale z drugiej – trochę się tego dnia boję. 
Nigdy nie zatrudniałem pracowników, za-
wsze stałem za ladą sam. Przez te 42 lata 

nie  byłem  ani  jednego  dnia  na  zwolnie-
niu lekarskim, z konieczności leczyłem się 
sam  i  chcąc  nie  chcąc  przyjeżdżałem do 
pracy. Z tego też powodu mam wiele nie-
zrealizowanych marzeń. Nigdy nie byłem 
w Bieszczadach, czy na Mazurach, ale to 
jest koszt mojej działalności. Porównując 
różne okresy myślę, że mimo wszystko le-
piej żyło mi się w latach osiemdziesiątych 
niż  dziś.  Obecne  warunki  mają  niewie-
le wspólnego z wolnym rynkiem. W tam-
tych czasach pieniądz  jakoś  łatwiej przy-

takiej eskapadzie 
przejeżdżałem 
po  mieście  nie 
mniej niż 140 ki-
lometrów. U jed-
nego  zaopatry-
wałem  się w  kil-
ka sukienek, u in-
nego w kilka par 
spodni.  Zaczy-
nałem  od  Pusz-
czykowa,  miej-
scowości  znanej 
z  tego,  że miesz-
kał  tam  Arkady 
Fiedler. Tam mel-
dowałem się nie-
raz  o  piątej  czy 
szóstej  rano. Na-
stępny  był  Lu-
boń,  a  dopiero 
potem  Poznań. 
I  tu  zaczynała 
się  najtrudniej-
sza  część.  Jeden 
z  dostawców 
miał warsztat  na 
Winogradach , 
inny  na  Starym 
Mieście,  trze-

ci  gdzieś  przy  trasie  wylotowej  do  Swa-
rzędza.  Wielokrotnie  musiałem  wracać 
do tych pierwszych, bo kiedy przyjeżdża-
łem rano, nie mieli jeszcze tyle towaru, ile 
chciałem kupić. Prawie nigdy nie udawa-
ło mi się wyjeżdżać z Poznania przed dzie-
więtnastą. A przede mną było jeszcze 200 
kilometrów  drogi  do  domu.  Dziś  to,  co 
mówię, wydaje się dość proste, ale to nie 
było tak, że przyjeżdżało się do producen-
ta i dostawało się ilość, jakiej się potrze-
buje.  Chętnych  było  wielu,  a  produkcja 
bardzo ograniczona i skrupulatnie dzielo-
na pomiędzy odbiorców. Trzeba było so-
bie wyrobić znajomości i pewną – powie-
działbym – dozę zaufania. Najlepiej,  gdy 
ktoś  zaufany  mnie  polecił.  Krawcy  mie-
li  swoich  odbiorców,  gotowych  kupić  na 
pniu  każdą  ilość  towaru.  Trzeba było  się 
w tym gąszczu konkurencji przebijać. Zda-
rzało się, że aby kupić towar od któregoś 
krawca trzeba było go kilka  razy bezsku-
tecznie  odwiedzić,  ale  upór  na  ogół  się 
opłacał.  Zawsze  miałem  dobry  towar. 
Klienci mnie chwalili  i do dziś staram się 
utrzymać wysoki poziom jakości. Dziś wy-
daje  się  to  niewiarygodne,  ale  pierwszy 
samochód, jakim jeździłem po zaopatrze-
nie,  to  stary,  poczciwy  maluch.  Wykrę-
ciłem  z  niego  przednie  prawe  siedzenie 
i upychałem produkty, aż po dach. Proszę 
sobie wyobrazić,  jak wyglądała  taka  po-
dróż z Poznania czy Łodzi. W sumie to 500 

chodził  i miał nieco  inną wartość, mimo 
że nam, „prywaciarzom”, niczego nie uła-
twiano.  W  każdym  razie,  ciężka  praca 
owocowała  dużymi  pieniędzmi,  co  teraz 
wcale nie jest takie oczywiste. W czasach, 
kiedy na półkach królował ocet, to oprócz 
zysków  była  jeszcze  satysfakcja  z  tego, 
że  moja  praca  jest  bardzo  pożyteczna. 
Na  szczęście  nie  dotykały mnie  represje 
ze strony skarbówki. Sądzę, że w tej ma-
łej  złotoryjskiej  społeczności o  takie  rze-
czy było trudniej. Zresztą,  ja zawsze sza-
nowałem ludzi  i mam nadzieję, że mogę 
to  samo  powiedzieć  o  drugiej  stronie. 
Oczywiście  –  miałem  świadomość,  że 
taka działalność, jak moja, może być solą 
w oku władzy  ludowej. Działały przecież 
w milicji  wydziały  przestępczości  gospo-
darczej i trzeba przyznać, że niejednemu 
przedsiębiorcy napsuli nerwów. Mnie na 
szczęście  to  omijało,  ale  z  drugiej  stro-
ny urzędnicy  i  funkcjonariusze  także po-
trzebowali spodni czy marynarek, a gdzie 
by je kupowali, gdyby nie mój sklep? Nie-
co  łatwiej  zrobiło się po wejściu w życie 
ustawy Wilczka, w 1988 r. Ludzie masowo 
wzięli się za handel. Na przykładzie Złoto-
ryi i handlu butami było to dobrze widać. 
Nawet dzisiejszy potentat Dariusz Miłek, 
założyciel  CCC,  zaczynał  od  złotoryjskich 

butów.  W  środowisku  mówi-
ło  się,  że  z  sentymentu  chciał 
zainwestować  w  Złotoryję,  ale 
ówczesne władze niekoniecznie 
były  tym  zainteresowane.  Na-
tomiast dziś jest za dużo obcią-
żeń, a za mało satysfakcji. Gdy-
by dziś brakowało mi 20 lat do 
emerytury, to nie wiem, czy nie 
zmieniłbym  zawodu.  Na  szczę-
ście, dziś  jestem na  takim eta-
pie, że już nic nie muszę.
Jeśli  prowadzi  się  działalność 
od  tylu  lat  w  jednym  miej-
scu, i w dodatku taką, w której 
wciąż mam kontakt z ludźmi, to 
nie  sposób nie  lubić  tego mia-
sta. Mimo,  że  jestem  legnicza-
ninem, to czuję się związany ze 
Złotoryją.  To miasto  coś w  so-

bie ma.  Fascynuje mnie  jego  bogata  hi-
storia,  ale  dzień  dzisiejszy  również  jest 
ciekawy. W każdym razie, w Złotoryi czu-
ję się lepiej niż w Legnicy. Znam tu o wiele 
więcej osób, niż w moim rodzinnym mie-
ście.  Poznałem  tu wielu wspaniałych  lu-
dzi i wiem, że warto było choćby dla nich 
podjąć  ten  trud.  Gdyby  było  inaczej  nie 
przejeżdżałbym tylu kilometrów, żeby tu-
taj  pracować.  A w  przybliżeniu  na  same 
dojazdy zeszło mi ich ponad pół miliona”.

 ✎ Andrzej Wojciechowski

Najstarszy
butik
na świecie



☛

Leży  przede mną  pożółkła  kartka  urzę-
dowego dokumentu. To „akt zejścia” Jó-
zefy  Walerii  Jaklińskiej  z  domu  Dudaj-
kowskiej.  Do  Złotoryi  przyjechała  do 
swojej bratowej –  siostry  jej nieżyjące-
go od kilkunastu lat męża.
Z dokumentu można się dowiedzieć, że 
Józefa Waleria urodziła się w 1894 roku 
w  Przemyślu.  Zgon  nastąpił  o  godzi-
nie 19.30 12 października 1954 przy ul. 
Basztowej 21. Nie miała zawodu, praw-
dopodobnie  nie  pracowała.  Jej  rodzice 
już  nie  żyli.  Nie  zachowało  się  jej  żad-
ne  zdjęcie. A może  się  zachowało,  lecz 
nikt  dzisiaj  nie  jest w  stanie  jej  rozpo-
znać  wśród  innych.  Miała  syna,  który 
urodził  się  już  po  śmierci  męża.  Praw-
dopodobnie  została  pochowana  w  By-
tomiu. To tak niewiele, jak na sześćdzie-
sięcioletnie  czyjeś  życie.  A  przecież  do 
wojny wiodła dostatnie życie przy ul. Ły-
czakowskiej 107 we Lwowie. Miała do-
brze  sytuowanego  męża,  prawdopo-
dobnie wzorem  innych  Jaklińskich pro-
wadziła dom otwarty. Wojna, a przede 
wszystkim wkroczenie do miasta Sowie-
tów wszystko zmieniło. Dotychczasowy 
świat  zawalił  się,  a  ze  zgliszcz  nie  dało 
się już nic odbudować. 
Jej mąż, Leszek Jakliński – lekarz, dyrek-
tor  szpitala,  kapitan  rezerwy,  bohater 
walk w obronie Lwowa w 1919 r. i woj-
ny 1920 r., kawaler orderu Virtuti Milita-
ri – na pewno zajmował poczesne miej-
sce na liście proskrypcyjnej okupanta.
Leszek  Jakliński  urodził  się  18  czerw-
ca  1895  r.  w  Komarnie  powiat  Rudki, 
nieopodal  Lwowa.  Był  synem  znanego 

w Galicji i Lodomerii lekarza i polityka 
Leona  Jaklińskiego. Miał pięciu braci 
i dwie siostry. 
W  1910  r.  zmarł  ojciec.  Starszy 
brat  studiował  wówczas  medycy-
nę na Uniwersytecie Lwowskim,  jed-
na z sióstr,  ta która wiele  lat później 
przybyła  do  Złotoryi, wyszła właśnie 
za  mąż,  pozostali  bracia  uczyli  się. 
On  uczęszczał  do  Gimnazjum  Głów-
nego w  Samborze  –  kilkadziesiąt  ki-
lometrów  od  rodzinnego  Komarna. 
W  1913  r.  zdał  egzamin  dojrzałości, 
co  zbiegło  się  z  uzyskaniem  stopnia 
doktora wszechnauk lekarskich przez 
brata  Henryka.  Rok  później  wybu-
chła wojna światowa. On w tym cza-
sie idąc w ślady ojca i brata rozpoczął 
studia medyczne we Lwowie.
Służba wojskowa i wojna nie ominę-
ła  go,  tych  doświadczył  jednak  już 
jako żołnierz niepodległej Polski. Jako 
młody podporucznik i lekarz trafił do 
składu  Lwowskiego  Pociągu  Pancer-
nego Wojska Polskiego zwanego „Pe-
petrójką”, a później „Lis-Kulą". Czy to 
tam, czy też w wojnie 1920 r. zasłużył 
na  jedno  z  najwyższych wojskowych 
odznaczeń  –  order  Virtuti  Militari, 
które  wręczył  mu  osobiście  generał 

broni Tadeusz Rozwadowski 17 kwietnia 
1921  r.  pod  pomnikiem  Ada-
ma Mickiewicza we Lwowie? 
W  dokumentach  z  tam-
tych  czasów  można  trafić  na 
wzmianki  o  Leszku  Jaklińskim 
i w kontekście obrony  Lwowa 
w 1919 r., i wojny polsko-rosyj-
skiej 1920 r.
22  lutego 1919 r. pociąg pan-
cerny  „Pepetrójka”  kursował 
na  linii  Lwów-Przemyśl  i  brał 
udział  w  ataku  na  wzgórza 
w  okolicach  Bratkowic. W  bi-
twie załoga poniosła duże stra-
ty. 
Ppor.  Zbigniew  Belohlawek 
podpisujący się  jako Zbigniew 
Orwicz  tak opisał  te wydarze-
nia: 
„Resztkami sił chcę szturmem zdoby-
wać pozycje wroga, daję znaki w stronę 
mego kulomiotu, by strzelał… Lecz cóż 
to?  Z pięciu ludzi został tylko jeden,…
Ogniem naszych rozziajanych karabi-
nów chcemy przygłuszyć głuchy ryk co 
ku nam leci:
- Hurra!...
Lecz przygłuszył go inny głos, szept ci-
chy, lękliwy, jakby skarga rzewna, mel-
dunek moich żołnierzy:
- Amunicji brak! Jesteśmy otoczeni! Pięt-
nastu rannych!
…Widzę, że nie wytrwamy… Zarządzam 
więc odwrót, zabierając rannych… Co-
fam się z resztkami…

Sklep odzieżowy z modą męską przy ul. 
Adama  Mickiewicza  26  w  Złotoryi  nie 
wyróżnia się za bardzo w zwartej zabu-
dowie  stuletnich  kamieniczek.  Charak-
teryzuje go coś  zupełnie  innego,  czego 
nie widać na pierwszy rzut oka. Miano-
wicie  jest  prowadzony  nieprzerwanie, 
w tym samym miejscu, od piętnastu lat 
przez tego samego właściciela.
Władysław  Lesiak  na  początku  swoje-
go  życia  zawodowego  był  sportowcem 
i  nauczycielem.  Po  ukończeniu  Akade-
mii Wychowania Fizycznego, gdzie uzy-
skał  dyplom  trenera  II  klasy  piłki  ręcz-
nej, podjął pracę jako nauczyciel wycho-
wania  fizycznego w  Zasadniczej  Szkole 
Górniczej w Złotoryi. Wtedy założył sek-
cję piłki ręcznej przy KS „Górnik” Złoto-
ryja. Potem kontynuował pra-
cę nauczyciela w Zespole Szkół 
Zawodowych  w  Złotoryi  zwa-
nym potocznie Zawodówką.
Złotoryjscy piłkarze ręczni pod 
kierunkiem  trenera  Włady-
sława  Lesiaka  odnosili  sukce-
sy.  Najpierw  awansowali  do 
ligi okręgowej, potem do trze-
ciej ligi. Jak na takie małe mia-
sto  było  to  duże  osiągnięcie. 
Niestety  wtedy  właśnie  tre-
ner i nauczyciel musiał podjąć 
ważną  życiową  decyzję.  Jego 
dwójka  dzieci  wybierała  się 
na studia, a pensja nauczyciel-
ska była zbyt skromna, aby im 
zapewnić  godne  utrzymanie 

w dużym akademickim mieście.  Posta-
nowił zająć się handlem.
– Nie wziąłem jednak zupełnego rozbra-
tu z piłką ręczną. Zrezygnowałem jedy-
nie z trenowania seniorów i zająłem się 
juniorami, którzy po części byli wycho-
wankami naszej Zawodówki – wspomi-
na pan Władysław.
Początkowo  przy  ul.  Adama  Mickie-
wicza,  na  samym  dole,  funkcjonowa-
ły  dwa  sklepiki.  Jeden  z  modą  dam-
ską  prowadzony  przez  Ryszarda  Pęka-
łę, a drugi – z koszulami męskimi – pro-
wadził  Władysław  Lesiak.  Po  kilku  la-
tach  ten  pierwszy  odszedł  do  Legni-
cy,  aby  tam  prowadzić  biznesy. Wtedy 
pan Władysław odkupił lokal od szewca 
dwie  kamienice  wyżej,  wyremontował 

go i w tym właśnie miejscu sklep 
z  koszulami  funkcjonuje  do  dnia 
dzisiejszego. 
– Wstrzeliłem się w te męskie ko-
szule  –  opowiada  o  początkach 
właściciel. – Wtedy w Złotoryi nie 
było  takiego  klasycznego  sklepu 
dla mężczyzn. 
Najpierw w  sprzedaży  były  tylko 
koszule  męskie,  lecz  stopniowo 
wachlarz  produktów  rozszerza-
no.  Obecnie  sklep  pana  Włady-
sława oferuje koszule we wszyst-
kich  rozmiarach,  różnych  kolo-
rów;  gładkie  i we wzorek,  garni-
tury, spodnie, swetry, nawet kra-
waty,  muszki  i  skarpetki,  dodat-
ki  typu paski  czy  szelki,  które od 
razu można  dopasować  do  resz-
ty  stroju.  Właściciel  szczyci  się 
tym,  że  cały  asortyment  to  wy-
roby  wyłącznie  polskich  produ-
centów, chińszczyzny brak. Wszak 
wszyscy wiedzą,  że mimo  iż  pol-
skie są droższe od chińskich, to na 
pewno są jakościowo o niebo lep-
sze. Taka jest opinia kobiet, które 

tu przychodzą ze swoimi mężczyznami. 
Wybór jest duży, a ceny nie odstraszają.
Mimo, że sklep pana Władysława oferu-
je odzież wyłącznie męską, to przycho-
dzi  tu wiele  kobiet.  Czasem  same,  gdy 
ich  mężczyznom  nie  chce  się  wycho-
dzić  z  domu,  czasem parami,  gdy  trze-
ba  dopilnować  partnera,  aby  nie wziął 
pierwszej  lepszej koszuli,  lecz starannie 
wybrał. Gdy panowie przychodzą sami, 
to  decyzję  o  kupnie  podejmują  bardzo 
szybko i tej decyzji nie zmieniają. „Ta ko-
szula mi się podoba, proszę zapakować” 
– mówią. 
Władysław Lesiak jest w wieku siedem-
dziesiąt  plus,  ma  emeryturę  z  tytułu 
pracy nauczycielskiej, a jednak od 15 lat 

wstaje  codziennie  rano,  goli 
się,  wyszykowuje  i  wychodzi 
do  pracy  w  swoim  sklepie. 
Mimo  że  dużych  pieniędzy 
z  tego nie ma,  to nie potrafi 
wyobrazić sobie innego życia. 
– Gdyby mi to teraz zabrano, 
to  jakby  ucięto  jedną  rękę. 
Całe swoje życie pracowałem 
i  póki będą mnie nogi nosić, 
to będę prowadził mój  sklep 
–  wyznaje  pan  Władysław, 
trener  piłki  ręcznej  drugiej 
klasy, były nauczyciel. – Pasu-
je mi takie życie.
✎ ◙ Agnieszka Młyńczak

Pozostał mi jeszcze tylko jeden oficer 
ppor. Leszek Jakliński i kilku, kilku zale-
dwie żołnierzy…
Cofamy się się ku dawnym pozycjom, 
strzelając na wsze strony, a każda kula 
dobija celu, nie marnujemy ładunków…
I znów jęk… Leszek pada w pierś ranny! 
Ha… ha… ha.. Klasyczną mamy trage-
dię… Teraz więc kolej na mnie.”
Z  kolei  na  stronie  Lwow1918.pl  odno-
towany  jest  udział  Leszka  Jaklińskiego, 
jako  żołnierza  detachementu  R.  Abra-
hama:
„Ostatnim, niezwykle ważnym fragmen-
tem Małopolskiej Armii Ochotniczej był 
wspomniany już detachement R. Abra-
hama. Jego żołnierze stali się nieśmier-
telnymi bohaterami starcia, które w du-
żej mierze przyczyniło się do zwycięstwa 
w sierpniowej Bitwie Warszawskiej na 
podwarszawskich polach Radzymina 
i Ossowa. Należy pokrótce wyjaśnić zna-
czenie określenia detachement. W ter-
minologii wojskowej (z j. francuskiego) 
to oddział, rodzaj grupy operacyjnej od-
komenderowanej do zadań specjalnych 
wynikających z rozkazów o charakterze 
poufnym i najczęściej taktycznym. De-
tachement Abrahama składał się z od-
działów piechoty, konnicy i baonu ka-
rabinów maszynowych. Pierwszym ba-

onem piechoty dowodzili: kpt. Bolesław 
Zajączkowski, por. Krzysztof Obertyński 
(syn Maryli Wolskiej i brat Beaty Obe-
rtyńskiej – dwu wspaniałych poetek) 
i por. Jan Demeter. Baonem karabinów 
maszynowych – por. Dawidowicz, a za-
stępowali go ppor. Lischke, ppor. Łucz-
kiewicz oraz sierż. Albin(?) Baran. Pozo-
stali oficerowie oddziału to porucznicy: 
Jerzy Kempner, Stanisław(?) Ługowski, 
Jan Śliwa (w cywilu profesor gimnazjal-
ny) oraz dr Leszek Jakliński i rtm. Stani-
sław Sapieha (dowódca szwadronu jaz-
dy). ”
W dwudziestoleciu międzywojennym dr 
Jakliński poświęcił się medycynie. A po-
nieważ miał  również smykałkę do  inte-

Póki nogi noszą

Nagroda
za godne
życie

Oficerowie "Pepetrójki" 
Czy jest wśród nich Leszek Jakliński?
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Pewnego razu poszedłem sprawdzić do-
kąd  wiedzie  droga  oznaczona  symbo-
lem muszli. Okazuje się, że nasze miasto 
Złotoryja leży na trasie jednego z trzech 
głównych,  pieszych  szlaków  pielgrzym-
kowych  średniowiecznej  Europy.  Pro-
wadzą one do Ziemi Świętej, do Stolicy 
Apostolskiej oraz do miejsca, w którym 
pochowano doczesne szczątki św. Jaku-
ba  apostoła  -  do  hiszpańskiego miasta 
Santiago de Compostela.
W przeszłości  ludzie  pielgrzymowali  aż 
na  północno-zachodni  kraniec  Hiszpa-
nii zwykle żeby odkupić swe winy, zaak-
centować koniec jakiegoś etapu w swo-
im życiu i zacząć następny, albo po pro-
stu żeby przeżyć przygodę życia. Pokut-
ny  charakter  pielgrzymki  do  grobu  św. 
Jakuba w dzisiejszych czasach jest mniej 
popularny. Dziś zapewne większość ludzi 
wyrusza w tę podróż bez religijnej mo-
tywacji. Chcą przeżyć 
coś wspaniałego, po-
znać  ciekawych  lu-
dzi,  swoje  ogranicze-
nia,  a  nawet  przesu-
nąć  ich  granice,  wy-
kazać  się  wytrwało-
ścią  i  hartem  ducha. 
Niektórzy  decydują 
się wyruszyć w tę nie-
zwykłą drogę po stra-
cie  kogoś  bliskiego, 
inni  chcą  po  prostu 
zrobić  dużo  fajnych 
zdjęć. Niezależnie  od 
motywów,  droga  ta 
każdego z nich czegoś uczy.
     Moją inspiracją było przeczytanie kil-
ka lat wcześniej książki Paolo Coelho pt.: 
"Pielgrzym". Była najdziwniejszą książką 
jaką przeczytałem i sprawiła, że marze-
nie o wybraniu się w taką drogę wraca-
ło do mnie co jakiś czas, aż w końcu je 
zrealizowałem. Wcześniej nigdy nie sze-
dłem dłużej niż jeden dzień. Poziom mo-
jego przygotowania też był marny, żad-
nych map,  za  dużo  rzeczy.  Bardziej  na 

żywioł, ale tak  lubiłem robić, wcześniej 
mniej  więcej  tak  podróżowałem  auto-
stopem. 
5 dzień października, 2016 roku, Złoto-
ryja.  Próg własnego  domu.  O wiele  za 
ciężki plecak i ja. I deszcz. Nad zalewem 
zrobiłem pierwszy przystanek  i pojawi-
ły  się  pierwsze  wątpliwości.  Co  ja  ro-
bię? Po  co  to wszystko? Co będzie da-
lej?  Czy  znowu wpadłem  na  jakiś  irra-
cjonalny  pomysł  mający  mało  wspól-
nego  z  "normalnymi  pomysłami  nor-
malnych ludzi"? Czułem, że mogłem le-
piej się przygotować do drogi, poczytać 
może trochę więcej. Akurat  to, co było 
najmniej przydatne wtedy, wciąż i wciąż 
wpadało  do  głowy  -  "plecak  nie  powi-
nien  przekraczać  10%  wagi  twojego 
ciała".  Ile ważył mój nie powiem -  roz-
mowy  o  ciężarze  plecaka  były  wbrew 
"etykiecie"  pielgrzyma.  Każdy  dźwigał 

tyle  ile  dźwigał  i  już.  Poszedłem  dalej. 
Pierwszy  i największy kryzys  tej podró-
ży przyszedł w  lasku  za  Lwówkiem Ślą-
skim, w nocy po pierwszym dniu.  Jako 
absolutnie  niedoświadczony,  długody-
stansowy piechur wymyśliłem sobie, że 
spać będę w hamaku. Można, ale trzeba 
umieć spać na plecach  i  z  izolacją, a  ja 
takiej nie miałem. To znaczy miałem (ka-
rimatę), ale nie wpadłem na to, żeby jej 
użyć. Było mi bardzo zimno. Ale zimno 
to nic. Najgorsze, co się działo w mojej 

resów stał się właścicielem sanatorium. 
Udzielał  się  również  społecznie,  za  co 
w październiku 1938  r. otrzymał Srebr-
ny Krzyż Zasługi.
Gdy wybuchła  II wojna  światowa,  jako 
kapitan rezerwy znalazł się w kadrze za-
pasowej 6 Szpitalka Okręgowego Armii 
Karpaty.
Ostatni,  tragiczny  etap  życia  Leszka  Ja-
klińskiego  wiernie  oddała  w  swojej 
książce  „Przeżyłam…  Lwów-Warszawa 
1939-1946”  Wanda  Ossowska  –  pielę-
gniarka i sanitariuszka,  w czasie II wojny 
była kurierka Komendy Głównej AK, na-
stępnie  więźniarka  hitlerowskich  obo-
zów:
„W sanatorium z całego przedwojen-
nego personelu pielęgniarskiego zo-

stałam sama. [...] Atmosfera w mieście 
stawała się nie do wytrzymania i wte-
dy właśnie, jak grom z jasnego nieba, 
spadła na mnie wiadomość o areszto-
waniu dyrektora sanatorium, dr. Lesz-
ka Jaklińskiego. Wezwany nagle na od-
dział w godzinach popołudniowych po-
szedł i więcej nie wrócił. O szarym świ-
cie zbudziło mnie pukanie w szybę. Ze-
rwałam się, otworzyłam drzwi przerażo-
nej starej gosposi, która płacząc i trzę-
sąc się jak w febrze opowiadała o rewi-
zji w mieszkaniu dyrektora i wielokrot-
nym dopytywaniu się o mnie.
Pani dyrektorowa (Józefa Jaklińska – 
przypisek autora) taka zdenerwowana, 
zemdlała, bo choć oni mówią, że to nic, 
ale przecież pani wie, że pan doktor nie 
wróci.[…] 
[…] Pobiegłam do pracy. Zdążyłam się 
przebrać w ubranie szpitalne, gdy we-
zwano mnie do komisarza. [...] Komen-
dant szpitala-sanatorium przyjął mnie 
zdecydowanie wrogo. Zadawane mi py-
tania były pozornie bez sensu.
- Czy znasz i skąd znasz dyrektora Jakliń-
skiego?
- Oczywiście, że znam, a może wy py-
tacie o kogoś innego, bo przecież z dy-
rektorem Jaklińskim pracuję od czterech 

lat, wczoraj był w pracy i teraz już pew-
no jest, więc jak go mogę nie znać - uda-
wałam zdziwioną.
- Co on robił w 1920 r.? 
- A ja skąd mogę wiedzieć. W 1920 r. 
miałam osiem lat i bawiłam się w pia-
sku - usiłowałam się śmiać.
- Ty sobie nie żartuj, jeszcze raz pytam, 
co robił dyrektor Jakliński, jak była woj-
na w 1920 r.?
- Nie wiem, nie znałam w tym czasie dy-
rektora Jaklińskiego.
- Jakie miał odznaczenia wojskowe i kie-
dy je dostał?
- Nie wiem o jego odznaczeniach, znam 
go jako lekarza cywilnego.
- Będziesz ty jeszcze wszystko wiedzia-

ła, tylko cię inaczej pytać 
będę […]
[…] Pracowałam nadal 
w szpitalu, a wolny czas 
poświęcałam żonie dyr. Ja-
klińskiego, zupełnie wy-
czerpanej nerwowo po 
aresztowaniu męża. Zno-
wu zaczęłam wędrówkę po 
urzędach i prokuraturach, 
aby uzyskać zezwolenie na 
podanie paczki, co było je-
dynym sposobem nawiąza-
nia kontaktu z więźniem.
[…]
[…] Byłam bliska obłędu, 
gdy załatwiałam te spra-
wy, a bliska płaczu, gdy na-

gle dostałam bumaszkę pełną pieczątek 
i stempli, zezwalającą na podanie pacz-
ki ubraniowej i odebranie brudnej bieli-
zny więźnia.
Szykowanie paczki zajęło nam kolejne 
dni. Z każdego drobiazgu dyrektor miał 
zrozumieć, co myślimy, jak się niepo-
koimy i ile robimy starań, aby go zwol-
nić. A gdy wreszcie szarym świtem usta-
wiłam się w kolejce przed więzieniem, 
w dniu gdy przyjmowano paczki na literę 
,J", okazało się, że cała moja paczka jest 
zła. Źle zapakowana, bo co do tego były 
specjalne przepisy, nigdzie nie poda-
ne, ale obowiązujące i na szczęście zna-
ne rodzinom więźniów już dłużej siedzą-
cych. Ilość i jakość bielizny oraz ubrania 
też była określona.[...] Nie wolno żad-
nych tasiemek, guzików, gum ani sprzą-
czek, ręczniki nie dłuższe niż pół metra. 
Jeśli podaje się sweter, to już nie wol-
no marynarki i wiele innych obostrzeń. 
A jeśli choć jedna rzecz nie odpowiada 
przepisom, cała paczka zostaje odrzu-
cona i trzeba czekać cały miesiąc do na-
stępnego terminu. Byłam zdruzgotana, 
w mojej paczce wszystko było nieprzepi-
sowo. Dobre kobiety złączone tą samą 
niedolą radziły biec do domu i przepa-
kować wszystko; do otwarcia więzienia 
było jeszcze dwie godziny, obiecały zająć 

kolejkę. Posłuchałam tej rady. Wpadłam 
do domu bez tchu.
Rozrywając sznurki i papier tłumaczy-
łam dyrektorowej, co musimy zrobić, 
aby paczka została przyjęta.
- Jak on będzie nosił ubranie bez guzi-
ków, jak to możliwe.
- Wszystko jest możliwe w więzieniu, 
niech pani nie płacze, trzeba prędko zro-
bić guziki z tasiemki i przyszyć, koszula 
może być bez zapięcia. Nie zdążymy zro-
bić tylu guzików, podwiązki nie przejdą, 
z podkolanówek trzeba wypruć gumki, 
sweter zostanie, marynarka precz, ręcz-
niki przetnę na pół, drugą połowę zeszy-
jemy na worek, w papierze paczek po-
dawać nie wolno.
Patrzyła na mnie przerażonym wzro-
kiem, ale widząc moje gorączkowe 
przygotowania opanowała się i zaczę-
ła mi pomagać. Jeszcze podpis na wor-
ku, imię, nazwisko i otczestwo dyrekto-
ra. Byłam gotowa. Wybiegłam z domu 
obiecując, że wszystko opowiem, gdy 
wrócę. Ludzie w kolejce przyjęli mnie 
z westchnieniem ulgi. [...] Napiętą at-
mosferę przepojoną cichymi modłami - 
oby się tylko udało - rozdarły krzyki kra-
snoarmiejców i ludzi z punktu wyrzuca-
nych. Dlaczego? Co to się dzieje? Ledwie 
dosłyszalnym szeptem, wprost do ucha 
pouczała mnie starsza kobieta, matka, 
od wielu miesięcy odwiedzająca tu cór-
kę:
Jak kogo wywiozą, to paczki nie przyj-
mą, ale powiedzieć nie chcą, to samo 
jak umrze albo jak ma karę, człowiek 
wariuje z niepokoju, przychodzi na dru-
gi miesiąc, bo się łudzi, że to kara, a ten 
ktoś najbliższy już dawno nie żyje albo 
jeszcze gorzej, bo wywieziony.
Paczkę przyjęto. Teraz trzeba przejść na 
drugą stronę podwórza, aby odebrać 
brudną bieliznę więźnia. Tu znowu tłu-
mione szlochy słychać było dookoła. Bie-
lizna więźniów wyglądała rozpaczliwie. 
Brudna po miesiącu noszenia, ze śla-
dami krwi, ropy i odchodów, rojąca się 
wszami. Nieszczęsne rodziny nie mogły 
pojąć, jak ich najbliżsi, ludzie pedantycz-
nie czyści, wytrzymują w takich warun-
kach. Chwyciłam moją paczkę, nie chcia-
łam oglądać, wyobrażałam sobie moje-
go podopiecznego zawsze tak przesad-
nie dbającego o czystość.
Zwinięty tobołek wsunęłam pod pachę.
Co pani robi? Wszy, wszy! - usłyszałam 
szept. To moja przewodniczka, której już 
tak dużo zawdzięczałam, i teraz zwróciła 
moją uwagę na insekty, które za chwilę 
oblazłyby mnie. Co z tym zrobić? Rozglą-
dałam się bezradnie. Wyrzucić nie moż-
na. W tym czasie już nikt z nas nie miał 
za wiele bielizny, a poza tym to były je-
dyne dowody dla żony, że dyrektor żyje. 
Ktoś podał mi kawałek papieru, zwinę-
łam twardo odrażające szmaty i niosąc 

je daleko od siebie ruszyłam do domu.
[...] Pani dyrektorowa powitała mnie 
łzami: Dlaczego tak długo? Dlaczego nie 
wzięłam całej paczki? Przerwałam te 
żale, sama byłam u kresu sił.
Następnym razem pójdzie pani sama, 
wtedy zobaczymy, kiedy i z czym pani 
wróci. W tej chwili uważam, że i tak 
świetnie nam się wszystko udało.
Tu zobaczyła przyniesiony przeze mnie 
tobołek Chwyciła i przytuliła do sie-
bie. Krzyknęłam podobnie jak do mnie 
krzyknięto pod więzieniem:
Wszy, wszy! Spojrzała z wyrzutem.
Leszek miałby wszy, co ty mówisz. Ale 
za chwilę zdała sobie sprawę, jak nie-
poważne było jej oburzenie. Płakała ser-
decznie, a i ja byłam tego bliska, oglą-
dając te przesiąknięte krwią i ropą strzę-
py. One mówiły o męce ludzi, których 
całą winą był fakt, że istnieli.
Z następnymi paczkami chodziłam znów 
sama, bo dyrek-torowa bała się każdego 
spotkanego żołnierza, a cóż dopiero roz-
mowy z nimi. Choć poznałam już wiele 
tajników i sposobów, żeby coś przemy-
cić, to jednak każda z tych eskapad na-
suwała nowe emocje. O śmierci dyr. Ja-
klińskiego dowiedziałam się w wie-
le miesięcy potem. Umarł podobno na 
gruźlicę jelit. Zwolniony więzień, któ-
ry przyniósł te wiadomości, opowiadał 
tak przerażająco o więzieniu, że nikt wy-
obrazić sobie tego nie mógł. Z czasem 
gdy coraz większy krąg osób przeżywał 
to bezpośrednio, nie było już złudzeń ani 
wątpliwości, że tak jest naprawdę.”
Dużo  pisze  się  i  mówi  o  zamordowa-
nych  w  Katyniu,  Miednoje,  Charko-
wie,  Bykowni,  o  wywiezionych  bez-
powrotnie na Sybir.   Zapomina się czę-
sto  o  tych  uśmierconych,  zakatowa-
nych w licznych sowieckich więzieniach. 
O  ludziach,  którzy walcząc o  niepodle-
głą Polskę i potem pracując na jej rzecz 
wiele  lat,  nie  przypuszczali  nawet,  że 
tym, samym podpisują na siebie wyrok 
śmierci. O polskiej inteligencji zdziesiąt-
kowanej bezlitośnie przez niemców i so-
wietów, tej inteligencji, której tak brako-
wało w powojennej Polsce. Jeden i dru-
gi  agresor  doskonale  wiedzieli,  że  siła 
państwa polskiego tkwi w umysłach elit, 
dlatego z taką zaciekłością poddawano 
je planowej eksterminacji.
Po Leszku Jaklińskim pozostało kilka fo-
tografii, wiele notatek i powoli umiera-
jąca pamięć rodziny - również tej prze-
gnanej ze Lwowa do Złotoryi. 
Tu na złotoryjskim cmentarzu leży jego 
brat - Jan Jakliński (1901-1957), siostra - 
Wanda Błocka z Jaklińskich (1886-1970) 
oraz  szwagier  -  Bolesław Błocki  (1875-
1962),  z  którym  tak  lubił  pływać  łódką 
po Dniestrze.

✎ Robert Pawłowski

Droga do 
miasta gwiazd
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kowałem, spojrzałem daleko w niknący 
zarys  linii brzegowej  i poszedłem.  Jesz-
cze po chwili jakaś dziewczyna do mnie 
podbiegła  i  spytała dokąd  idę, a  ja  tyl-
ko  pokazałem  ręką  w  dal  i  powiedzia-
łem: tam. Szedłem w nocy, szło się su-
per. Około 2:00-3:00 godziny zatrzyma-
łem się na nocleg nad samym oceanem, 
wśród skał znalazłem płaskie, porośnię-
te  trawą  miejsce  do  spania.  Gwiazdy, 
szum fal, ciepło. To były piękne chwile.
Do  granicy  francusko-hiszpańskiej, 
do  miasta  Irun,  skąd  oficjalnie  zaczy-
na  się  szlak północny  (wcześniej  droga 
też  jest  oznakowana  muszlami)  dotar-
łem w towarzystwie dwóch starszych Ir-
landczyków.  Był  dzień,  poszliśmy  jesz-
cze na piwo, potem oni mi pomogli zna-
leźć drogę wychodzącą z miasta, bo tak 

chcieli,  i  szedłem  dalej,  już 
w Hiszpanii. Ci dwaj panowie 
byli  jednymi  z  tych  pielgrzy-
mów,  którzy  drogę  do  San-
tiago  de  Compostela  dzielą 
na etapy. Im akurat na więcej 
nie  pozwalały  żony,  ale  też 
zdrowie z racji wieku.
Pierwszy  tydzień  był  piękny. 
Szlak był piękny, choć trudny. 
Bardzo często opadał i wzno-
sił  się.  W  odległości  około 
jednego  dnia  drogi  od  Irun, 
czyli około 25 km (bo tyle się 
średnio  pokonywało  dystan-
su  w  trakcie  jednego  dnia), 
znajdowało  się  absolutnie 
przepiękne  miasto  Dono-
stia/San  Sebastian.  Szło  się 
do  niego  nadmorskimi  klifa-
mi,  lasami,  przez punkty wi-
dokowe. Pamiętam, że w  le-
sie  trochę  zszedłem  z  trasy, 
żeby  rozpalić  ognisko  i  zjeść 
jadalne  kasztany,  które  na-
zbierałem  po  drodze,  a  któ-
re polecili mi miejscowi. Gdy 
rozpaliłem  ognisko  przecho-
dziły  tamtędy  dwie  kobiety, 
które  mi  powiedziały,  żeby 
tego nie robić. Po chwili przy-
szedł  bardzo  ciekawy  star-
szy mężczyzna. Wędrował on 
aż  z  Santiago  de  Composte-
la,  ale  w  kierunku  przeciw-
nym. Był on Amerykaninem, 
więc mogliśmy dłużej poroz-
mawiać  (po  angielsku  mó-
wię,  w  przeciwieństwie  do 
hiszpańskiego).  Powiedział 
mi, żebym w ogóle nie przej-
mował  się  tym,  że  nie moż-
na rozpalać ognisk, co bardzo 
mi  się  spodobało  i  zachęci-
ło do dalszej rozmowy. Czło-
wiek ten praktycznie nie miał 
żadnych  rzeczy,  jedynie  lek-
ki  śpiwór,  koszulkę  na  zmia-
nę,  majtki  i  skarpety.  Oraz 

Iphona  i  kartę  kredytową.  Nie  trzymał 
się  sztywno  szlaku,  po  prostu  szedł  ja-
kimiś  drogami w pożądanym kierunku. 
Miał  pieniądze,  więc  jedzenie  i  spanie 
nie stanowiło problemu. Co innego gdy-
by był na jakimś odludziu, ale to była Eu-
ropa, maksymalnie dzień drogi od cywi-
lizacji. Pamiętam, że poczułem, że czło-
wiek ten ma jakąś taką swobodę, idzie, 
nie boi się. 
Nie miałem  dużo  pieniędzy, myślałem, 
że  może  znajdę  jakąś  pracę  po  dro-
dze na dzień lub dwa. Generalnie z pie-
niędzmi jakoś tak wyszło, że wystarczy-
ło, ale też musiałem oszczędzać. W su-
mie średnio co trzeci, czwarty dzień spa-
łem pod dachem za nieduże pieniądze, 
jeden  ciepły  posiłek  dziennie,  paczka 
papierosów  i  w  sumie  nie  wychodziło 
tego aż tak dużo. Ale jednak te 20 euro 
na dzień trzeba było mieć. Chociaż przy-
puszczam,  że  gdybym  kogokolwiek  po-
prosił o jedzenie, to też by się dało. No 
ale nie musiałem. Jeżeli chodzi o spanie 
w domach pielgrzyma, tzw. albergue, to 
było  ich mnóstwo po drodze. Nie  trze-
ba  było  szczególnie  tego  planować.  Ja 
mogłem spać wszędzie, bo  już się tego 
nauczyłem, więc dało mi  to dużą  swo-
bodę.  Jest  wielu  pielgrzymów,  którzy 
już rano wiedzą dokąd chcą dotrzeć da-
nego  dnia  i  mają  zarezerwowany  noc-
leg. Można i tak. Każdy odnajduje swój 
styl w trakcie drogi. Każdy jest inny. Nie-
którzy wstają wcześnie rano  i  idą szyb-
kim tempem - po ośmiu godzinach mają 
25  km  zrobione,  nocleg  zarezerwowa-
ny  i dalej  relaks w miasteczku, książka, 
dobre jedzenie, lekki spacer. Ja budzika 
nie  nastawiałem,  i  generalnie  szedłem 
cały dzień, ale z wieloma przystankami 
i dość długimi przerwami, nawet drzem-
kami.  Lubiłem  też  chodzić  wieczorem. 
Wtedy  jeszcze  szedłem  sam  i  nie  spo-
tykałem zbyt wielu ludzi po drodze. By-
łem dość uparty, żeby wędrować same-
mu  -  gdy  kogoś  spotkałem  chwilę  roz-
mawialiśmy,  po  czym  oznajmiałem,  że 
wolę iść sam. 
Trzy, cztery pierwsze dni wyglądały tak, 
że  co  pół  dnia  schodziło  się  w  dół  do 
miasta/miasteczka,  przechodziło  się, 
albo nawet przepływało promem przez 
położoną na poziomie oceanu rzekę, po 
czym znowu szło się w górę na poziom 
klifów.  Nie  miałem  mapy,  szedłem  po 
muszlach, do Santiago. W pewnym mo-
mencie  podążając  szlakiem  czułem,  że 
którąś  z  kolei  godzinę  oddalam  się  od 
Oceanu.  Zaczęło  się  ściemniać,  droga 
wiodła wyżej i wyżej w terenie leśnym, 
poczułem  lekki  niepokój.  Zauważyłem, 
że  z  naprzeciwka  zbliża  się  samochód 
terenowy strażników leśnych. Zatrzyma-
łem ich i zapytałem czy jest tu bezpiecz-
nie, czy nie ma jakichś dzikich zwierząt. 
Powiedzieli,  że  tak,  że  nie  ma  niebez-
piecznych zwierząt. Uspokojony, po ko-

lejnej godzinie czy dwóch marszu, prze-
spałem się pod wspaniale rozgwieżdżo-
nym niebem. Pogoda, a był to paździer-
nik, była cudowna i taka miała być przez 
następne  półtora  miesiąca.  Dosłownie 
było może z pięć dni i to niecałych, gdy 
padało. Po tygodniu wędrówki po kraju 
Basków, (którzy jeszcze całkiem niedaw-
no, bo w latach sześćdziesiątych XX wie-
ku zbrojnie przeciwstawiali się dyktatu-
rze generała Francisco Franco, postulu-
jąc  autonomiczność  regionu)  dotarłem 
do stolicy regionu - miasta Bilbao.  
Po  następnym  tygodniu  doszedłem  do 
miasta Santander i trochę dalej. Wysze-
dłem z kraju Basków i wszedłem do re-
gionu  zwanego  Kantabrią.  Były  plaże, 
miasteczka,  szło  się  też  lasami  i droga-
mi  polnymi,  również  asfaltami.  Pamię-
tam, że czułem się dobrze. Miałem swo-
je  papierosy,  które  sobie  paliłem w  co 
ładniejszych miejscach na przystankach. 
Co  jakiś  czas  spotykałem  innych  piel-
grzymów,  ale  raczej  wolałem  iść  sam. 
Spałem  na  dziko,  więc  w  albergue  też 
nie bywałem. Każdego dnia przychodzi-
ły momenty szczęścia, nie wiadomo kie-
dy i skąd. Dzięki temu zapamiętałem so-
bie i pamiętam do dziś, żeby robić swo-
je a te fajne chwile przyjdą, kiedy mają 
przyjść, żeby nie uganiać się za nimi na 
siłę. Plecak robił się coraz lżejszy, a ja co-
raz silniejszy i pewny swojej drogi. Było 
naprawdę fajnie.
Podczas  etapu  "kantabryjskiego",  czyli 
najbardziej oceanicznego ze wszystkich 
spotkałem  pewną  rodzinę  za  Stanów 
Zjednoczonych,  również  pielgrzymują-
cych  do  Santiago  de  Compostela.  Ro-
dzina składała się z mamy oraz z jej pię-
ciorga dzieci. Najmłodsza córka miała 9 
lat, najstarszy syn lat 17. Bardzo podzi-
wiałem sposób w jaki byli zorganizowa-
ni. Otóż gdy idzie się w więcej osób, każ-
da osoba bierze jakąś jedną rzecz wspól-
nego użytku i w ten sposób można mieć 
wiele użytecznych rzeczy. Oni zdaje się, 
że mieli  wszystko,  a  przy  tym  absolut-
nie nie wyglądali na przeciążonych, a już 
na pewno nie narzekali na nic. Byli  su-
per szczęśliwi i spontaniczni. Szliśmy ra-
zem dwa albo  trzy dni, po czym zosta-
łem jednak zamęczony przez dzieci i zła-
pała  mnie  dwudniowa  gorączka,  którą 
wyleczyłem w albergue. 
Asturia  jest dumną krainą. Niegdyś  ist-
niało Królestwo Asturii, potem Księstwo 
Asturii.  Rzeczywiście,  odczułem pewną 
historyczną głębię tej krainy. Asturia jest 
w  większości  górzysta,  z  najwyższym 
szczytem Torre de Cerredo o wysokości 
2648 m  n.p.m.  (dla  porównania wyso-
kość Śnieżki to 1603 m.n.p.m.). Charak-
terystycznym elementem zantropogeni-
zowanych obszarów Asturii jest kwadra-
towy dom, którego powierzchnia miesz-
kalna znajduje się na piętrze usytuowa-
nym na czterech kolumnach, a parter to 

głowie. Biłem się z myślami czy zawró-
cić, byłem jeszcze przecież blisko domu. 
Długo nie  spałem, bałem się. W końcu 
usnąłem, a rano jakoś poszedłem dalej. 
Potem już było tylko lepiej.
Drugiego dnia, w drodze między Lwów-
kiem  Śląskim  a  Lubaniem,  umyłem  się 
w  strumyku.  Cóż  to  było  za  odkrycie! 
Poczułem się znakomicie, cieszyłem się, 
że potrafię zadbać o siebie. Potem wiele 
razy wypranie i wysuszenie swoich rze-
czy  oraz  dokładne  umycie  ciała  powo-
dowały ogromny wzrost samopoczucia. 
Podobnie miałem z plecakiem, codzien-
nie  rano  przed  wyruszeniem  w  dalszą 
drogę starałem się go jeszcze lepiej spa-
kować. Najlepiej się go nosiło, gdy kon-
centracja  ciężaru była  jak najbliżej ple-
ców.  Inna  sprawa,  że  wiele  rzeczy  po 
drodze uznałem za zbędne i je zostawi-
łem.  I  jeszcze  dodam  jako  ciekawostkę 
- co do tematu plecaka - że pod koniec 
wędrówki  tak bardzo  lubiłem czuć ple-
cak na  sobie,  że bez niego było mi go-
rzej. W  Lubaniu  wynająłem  pokój.  Po-
szedłem na pizzę, poznałem  jakichś  lu-
dzi...  Przed  pizzerią  starszy  mężczyzna 
poprosił mnie, żebym pomógł mu pchać 
wózek. Dopchaliśmy go razem do jakiejś 
piwnicy, porozmawialiśmy jeszcze z go-
dzinę,  poprosił mnie  na  koniec  o  parę 
złotych, dałem mu je, wróciłem do po-
koju i poszedłem spać.
Ostatni  etap wędrówki w  Polsce,  z  Lu-
bania do Zgorzelca, był nijaki. Prowadził 
wzdłuż asfaltowej drogi, trochę padało. 
Trzeba było  iść więc szedłem. Tak zwa-
ny dzień przejściowy. Wieczorem dosze-
dłem do  stacji  benzynowej,  skąd auto-
stopem chciałem dostać się aż do Irun, 
hiszpańskiego miasta leżącego na grani-
cy hiszpańsko-francuskiej nad Oceanem 
Atlantyckim.  Camino  del  Norte,  dro-
ga północna, zaczyna się w Irun, a koń-
czy w Santiago de Compostela. Prowa-
dzi w znacznej części wzdłuż wybrzeża, 
ale to nie znaczy, że idzie się plażą przez 
800 km! Krajobraz jest bardzo zróżnico-
wany, często odbija od oceanu na dzień, 
dwa, albo parę dni drogi. Klify, miasta, 
miasteczka, kościoły, kościółki i katedry, 
lasy, plaże, góry. Żaden  inny szlak, któ-
rym  szedłem,  a  już  parę  przeszedłem 
(piszę to 5 lat po opisywanych wydarze-
niach), nie był tak piękny jak ten. Islandz-
ki był, okej. Ale było naprawdę pięknie. 
Camino  del  Norte  na  zawsze  pozosta-
nie  w  moim  sercu.  Przespałem  się  na 
stacji,  rano  złapałem  stopa  aż  do  Stut-
tgartu. Potem jakoś bez większych przy-
gód przez Szwajcarię i byłem we Francji. 
We  Francji  zaczęło  się  robić  ciekawie. 
          Spanie. Najpierw we Francji oswo-
iłem  spanie. Wcześniej  bałem  się  spa-
nia, nie wiedziałem gdzie będę spał, jak 
mi będzie, czy będzie mi tak źle jak pod-
czas pierwszej nocy. Zdarzyło się, że je-
chałem z kimś pomocnym na stopa i już 

jakoś pod wieczór znalazłem się na sta-
cji  benzynowej  obok  autostrady.  Obok 
była  łąka,  na  której  postanowiłem  roz-
łożyć  karimatę,  wejść  w  śpiwór  i  jesz-
cze w wodoodporny pokrowiec na śpi-
wór i spać. Nigdy nie zapomnę, gdy po 
dobrze  przespanej  nocy  obudziłem  się 
rano, patrzyłem w rozjaśniające się nie-
bo, obok na trawie był szron, a mi było 
rozkosznie ciepło. Od tej nocy nie bałem 
się spania. Mogłem spać wszędzie i spa-
łem wszędzie.
Następnego  dnia  już  popołudniu  spo-
tkałem na którejś kolejnej stacji benzy-
nowej  paru  autostopowiczów.  Belgij-
sko-czeską  i  polsko-włoską  parę.  Polka 
i Włoch mieli zamiar zwiedzić cały świat 
na stopa. Nie wiem czy im się udało, ale 
takie odważne pomysły zwykle są owoc-
ne,  chociaż  nie  zawsze  owocują w  do-
kładnie pożądany sposób. W każdym ra-
zie  myślę,  że  dali  radę.  Postanowiłem 
spać na  tej  stacji benzynowej. Rozłoży-
łem tarpa (płachtę biwakową) 3 m x 3 m 
nad drewnianymi ławeczkami na jakimś 
prowizorycznym  stelażu,  bo  zbliżał  się 
deszcz i usnąłem. Straszna noc. Wszyst-
ko zamokło, deszcz lał a wiatr... a wiatr 
też wiał. Mocno. Płachtę zerwało. Kuli-
łem  się w  śpiworze  czekając  na pierw-
sze  oznaki  wilgoci,  a  sprzęt  poddałem 
na zmoknięcie. Przyjechała nawet poli-
cja spytać czy wszystko ok. Mój mocno 
przekłamany uśmiech od ucha do ucha 
sprawił,  że  pojechali  dalej,  zarażeni 
szczęściem (naprawdę się śmiali!). W ta-
kich chwilach najtrudniej jest podjąć de-
cyzję z rana, że czas wstawać. Wszystko 
było  mokre.  Po  jakiejś  godzinie  złapa-
łem stopa  i pojechałem dalej. Mój wy-
bawca (bo ta godzina była straszna oraz 
bo  był  wybawcą)  okazał  się  być  mło-
dym  kucharzem  z  Paryża,  który  jechał 
do  znajomych  do  Tuluzy.  W  samocho-
dzie  zaproponował  mi  papierosa,  któ-
rego  zapaliłem.  Papieros  ten  sprawił, 
że pojawiło się ogromne poczucie winy, 
bo  ja oczywiście znowu rzucałem pale-
nie i nie paliłem od początku wyprawy. 
Wraz  z  poczuciem  winy  obleciał  mnie 
strach. Jechało się źle i dojechaliśmy na 
przedmieścia  Tuluzy,  gdzie mnie wysa-
dził. Zawsze gdy znajdowałem się w sy-
tuacji,  że ktoś wysadza mnie na przed-
mieściach dużego miasta, miałem  spo-
sób  jak  z  tego  wybrnąć.  Bo  najlepiej 
trzymać  się  stacji  benzynowych,  ale 
nie  zawsze  się  da.  Odpalałem  specjal-
ną stronę  internetową (hitchwiki), czyli 
wikipedię dla autostopowiczów i spraw-
dzałem, jak dostać się na dobre miejsce 
do łapania stopa na wylotówce z duże-
go miasta. Do centrum zawsze się dało 
dotrzeć bez wskazówek, a na tzw. spota 
-  korzystając  z  tej  pomocy. Wieczorem 
jeszcze  tam  spałem,  ale  już  przy wylo-
tówce. Wciąż miałem wszystko mokre. 
Rano złapałem stopa jakieś 100 km da-

lej i nagle proszę! - widać było Pireneje!
Na stacji benzynowej z widokiem na Pi-
reneje  wyszło  słońce,  a  ja  postanowi-
łem  sobie  pomóc  i  zadbałem  o  siebie. 
Była  to duża  stacja,  z osobnym budyn-
kiem  i  parkingiem  i  nawet  pagórkiem 
na środku, wcale niezatłoczona. Spędzi-
łem tam parę godzin piorąc i susząc rze-
czy, dokładnie się myjąc i nawet pospa-
łem  trochę  na  pagórku  obok  rozłożo-
nych ubrań.  Znowu czułem się dobrze. 
Stamtąd  złapałem  stopa  z  parą  jadącą 
z  Tuluzy  aż  nad  Ocean  Atlantycki!  Po-
jechaliśmy na samą plażę bo oni akurat 
jechali  odebrać  nową  deskę  surfingo-
wą  od  miejscowego  rzemieślnika-arty-
sty. Odebraliśmy, posiedzieliśmy na pla-
ży jeszcze trochę i gdy słońce chyliło się 
już ku wodom oceanu wstałem, podzię-
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☛ po prostu zadaszona powierzchnia użyt-
kowa. W Asturii Camino del Norte droga 
północna  rozgałęzia  się. Można  iść  da-
lej wzdłuż oceanicznego wybrzeża  i tak 
aż  do Galicji,  regionu Hiszpanii, w  któ-
rym znajduje się Santiago de Composte-
la. Do Galicji można dojść również prze-
chodząc przez górzystą część Asturii, od-
wiedzając  po  drodze  historyczną  stoli-
cę Oviedo. Ta droga nazywa się Camino 
Primitivo. Wybrałem tę drogę. 
Jeśli ktoś nie ma 1,5 miesiąca czasu na 
pielgrzymkę,  z  pełną  odpowiedzialno-
ścią  polecam  wystartować  w  Oviedo 
i  stamtąd do miasta gwiazd  i do grobu 
św. Jakuba apostoła, co "powinno" zająć 

ok. dwa tygodnie. Piękne widoki, górzy-
sty  teren,  ścieżki,  drogi  szutrowe,  lasy, 
otwarte  zielone  hale.  Sama  nazwa  Ca-
mino Primitivo bardziej dotyczy nie tyle 
prymitywnego (czy bezludnego) charak-
teru  tej  drogi,  co  pierwotności,  pierw-
szej  drogi  pielgrzymkowej  do  Santia-
go de Compostela,  którą w  IX w. prze-
szedł  król  austriacki  -  Alfons  II  Cnotli-
wy. Cały ten etap przeszedłem razem ze 
wspaniałą  towarzyszką,  Kanadyjką  po-
chodzącą z Rumunii. Dzięki niej też dro-
ga zaczęła mnie uczyć, mówić i wskazy-
wać. Co się nauczyłem to się nauczyłem, 
ale każdy ma swoją własną drogę, dlate-
go tutaj postanawiam się o tym nie roz-
pisywać. Dość powiedzieć, że jeśli tylko 
człowiek otworzy się na "być może cho-
dzi  o  coś więcej w  tym wszystkim",  to 
się dzieją  cuda. Tylko  tyle  i  aż  tyle wy-
starczy. Na początek.
Podczas podróży z Anitą mieliśmy dużo 
szczęścia  do  znajdowania  fajnych  noc-
legów. Raz  spaliśmy w ogrodzie  cygań-
skiego  domu,  a  wieczorem  staliśmy 

wszyscy razem wokół wielkiego ogniska, 
z dziesięć osób. Innym razem udało się 
nam wejść do stodoły, w której nikt nie 
zamknął drzwi, a obok stał dom, w któ-
rym akurat nikogo nie było. Rozpaliliśmy 
ognisko w taczce a Anita zepsuła sobie 
buty, bo chciała je wysuszyć i podstawi-
ła za blisko ognia i guma się odkształci-
ła. Jeszcze innym razem znaleźliśmy szo-
pę z sianem. Poznaliśmy też innych piel-
grzymów  po  drodze  i  nawiązywały  się 
fajne znajomości. Poza tym z samą Ani-
tą rozmawialiśmy o wszystkim.                       
Ostatniego dnia przeszliśmy 55 kilome-
trów,  w  dwadzieścia  godzin.  Mimo  że 
nasze organizmy był już przyzwyczajone 
do wysiłku,  to  jednak  taki dystans  jed-
nego dnia boli. Dwa kilometry przed ka-
tedrą  postanowiliśmy  nocować  na  ja-
kimś blokowisku, w przelocie. Nie mie-
liśmy z tym żadnego problemu, tak bar-
dzo  swobodnie  się  czuliśmy.  Obudzi-
li  nas  przemili  panowie  policjanci  i  po 
krótkiej  rozmowie  poszliśmy  do  kate-
dry.  U  celu  spotkaliśmy  paru  pielgrzy-
mów, których  już znaliśmy, więc  razem 
wszyscy ekipą spędzaliśmy czas. Poszli-
śmy na Mszę Św., na  kolanach do gro-
bu Jakuba apostoła, potem na imprezę. 
Był z nami jeszcze mały kotek znalezio-
ny po drodze, którego oddaliśmy w do-
bre ręce. Też ciekawe, że pewnego dnia 
na  naszych  oczach  mały  kotek  został 
przejechany przez samochód, a tu nagle 
znajdujemy innego. 
Ta  piosenka  towarzyszyła  mi  całą  dro-
gę, to był mój hymn: Sobota x Matheo 
- "Trzy korony" feat. Bonson, Bilon, Ania 
Karwan, Kieru, Wini - serce, wiara i wy-
trwałość. "Pierwsza korona - serce, umy-
słu stan, to najważniejsze, do walki stań, 
a kiedy nie bije Ci w piersi, poddasz się 
pierwszy, choćbyś był najsilniejszy. Wbi-
jam w tytuły, bo gdy spada Ci  z głowy, 
Ty  wciąż  z  głową  do  góry,  odebrać  ją 
gotowy, wstajesz na nogi,  twardo dalej 
kroczysz,  z  drogi  nie  zboczysz,  choćbyś 
krwią broczył.  Tą broń oczyść,  z wszel-
kiego  strachu,  swój  bój  stoczysz,  choć-
byś iść miał do piachu, to nie partia sza-
chów, nie zbiją Cię jak piona, z tym ser-
cem  wiem,  trudności  pokonasz,  z  tym 
sercem  też, w  innych  sercach  zamiesz-
kasz, kibicuję i chcę, iść po Twoich ścież-
kach, z tym sercem wiesz, jesteś w mo-
ich  wierszach,  w  te  wersy  więc,  wkła-
dam kawał serca”.
Uwaga!  Specjalnie  dla  czytelników 
„Echa Złotoryi”! Nie wszyscy o tym wie-
dzą,  a  raczej  niewiele  osób.  Proszę  się 
też dzielić tą informacją rozsądnie i hoj-
nie. Obok katedry w Santiago de Com-
postela  znajduje  się  pięciogwiazdko-
wy hotel. Pierwszych czterech głodnych 
pielgrzymów  każdego  dnia może  liczyć 
na śniadanie....

✎ ◙ Radosław Szebla

jącego w Złotoryi i we wsiach pod mia-
stem. 
Trzeci dokument to szkic przebiegu rze-
ki Kaczawy, będącej linią graniczną pasa 
demarkacyjnego  podczas  rozejmu  na 
Dolnym Śląsku, trwającego od 4 czerw-
ca do 16 sierpnia 1813 r. Dokument ten 
znajduje się w Muzeum Wojny w Luw-
rze.  Udostępnił  go  potomek  żołnierza 
walczącego  w  bitwie  o  Złotoryję  z  23 
sierpnia 1813 r., pan Paul Peeters, który 
odwiedził Złotoryję w 2018 roku. 
W  przypadku  czwartego  dokumentu 
poszukiwania trwały dość długo. Odna-
lazłem go w zbiorach archiwalnych Cor-
respondance de la Grande Armé conse-
rvé à Vincennes. Nie mniej czasu zajęły 
próby  jego odczytania.  Jest nim raport 
generała  Lauristona,  napisany  w  szta-
bie  V  Korpusu  Armii  Bobru  –  karczma 
„Pod Pelikanem”, kierowany do Napole-
ona, z dnia 16 sierpnia 1813 r. Z pomo-
cą  przyszedł  autor  książki  „O  dziejach 
V Korpusu Wielkiej Armii” pan Jacques 
Declercq,  znajomy  z  Facebooka. On  to 
odczytał dokument, którego przetłuma-
czenie na  język polski było przyjemno-
ścią. Z raportu dowiadujemy się, że ge-
nerał Lauriston był doskonale zoriento-
wany  w  sytuacji  militarnej  pod  koniec 
rozejmu. Zadaje to kolejny raz kłam pro-
pagandzie pruskiej, jakoby wojska fran-
cuskie  działały  chaotycznie  i  bez  kon-
taktu ze sobą. Dobitnym dowodem jest 
też wygrana  przez  generała  Lauristona 
bitwa o Złotoryję z 23 sierpnia 1813 r., 
w obecności Napoleona.
Z przyjemnością przedstawiam treść ra-
portu generała Lauristona z 16 sierpnia 

dorf,  pouvant  se  porter  soit  sur  Gold-
berg, soit sur Löwenberg, soit sur Bunt-
zlau. Cette division a  laissé un  fort ba-
taillon à Haynau. Mon grand parc, équ-
ipages etc … sont avec elle. La 6e briga-
de de cavalerie légère faisant partie du 
5e corps est mêlée avec l’infanterie tout 
le long de la ligne. Comme j’ai des pla-
ines  très  considérables  derrière  moi, 
j’ai placé  la division Chastel en soutien 
de ma brigade de cavalerie, afin de po-
uvoir me lier toujours avec le 11e corps. 
J’occupe Goldberg comme poste avancé 
jusqu’à nouvel ordre  ; mais si  l’ennemi 
se porte en force sur la hauteur qui, par 
rapport à moi est au-delà de cette ville, 
cette hauteur  la domine  tellement qu-
’il faudra l’abandonner, et alors, je sera-
is tout-à-fait sur les hauteurs en arrière 
de la Katzbach. Votre Altesse peut juger 
que je serai obligé de suivre les mouve-
ments du 3e corps. Mr le Maréchal prin-
ce  de  la Moskowa m’a  écrit  que,  dans 
le cas où il évacuerait Liegnitz, il pensa-
it que je ferais bien de me poster à Al-
zenau,  sur  la  route  de  Buntzlau,  afin 
de me lier avec sa droite et avec le 11e 
corps.  Je  vois  effectivement  qu’il  n’y 
a pas d’autre parti à prendre. Je corre-
spond fréquemment avec ce prince afin 
d’être  toujours  bien  au  courant  de  sa 
détermination.  Les  rapports  que  j’ava-
is  eu, qui  faisaient mention de  la mar-
che  de  Russes  sur  Neumarck,  se  sont 
trouvés confirmés. Leurs pièces de gros 
calibre  sont  arrivées  effectivement  de 
Schweidnitz sur ce point. Mes rapports 
portaient  que  l’ennemi  supposait  que 
nous  voulions  marcher  sur  Breslau  et 
que  le mouvement qu’ils  faisaient éta-

1813 r.:
„Goldberg,  le  16  août  1813.  Monse-
igneur,  Un  officier  d’état-major  de  Mr 
le Maréchal duc de Raguse m’a remis ce 
soir les dépêches de Votre Altesse con-
tenant les mouvements et positions des 
différents corps d’armée.  Je me trouve 
placé entre le 3e et le 11e corps, et par 
conséquent , dans le cas de coopérer à 
la défense de chacun de ces corps. Mr 
le Maréchal  duc  de  Tarente  m’a  man-
dé que ses patrouilles ont rencontré des 
patrouilles  autrichiennes en dehors de 
la Bohème. S’il était attaqué fortement 
de ce côté,  il ne dérange pas de  le so-
utenir,  mais  alors  je  serais  obligé  d’a-
bandonner  la  position  que  je  tiens  en 
arrière  de  Goldberg  et,  par  suite,  cela 
entraînerait  le  mouvement  rétrogra-
de du 3e corps. D’un autre côté, si le 3e 
corps  est  attaqué  vivement,  je  devra-
is le soutenir également et alors, il fau-
drait  dégarnir  la  position  de  Goldberg 
par laquelle l’ennemi pourrait pénétrer, 
attendu que  le 11e  corps est  trop élo-
igné  et  ne  pourrait  d’ailleurs  dégarnir 
non  plus  sa  position  qui  est  suscepti-
ble d’être attaquée des deux côtés. Vo-
ici  la  position  que  j’occupe  en  ce mo-
ment  ;  j’ai  la  18e  division  sur  les  hau-
teurs  derrière Goldberg,  désignées  sur 
la carte sous le nom de Grunenberg. Elle 
occupe, comme poste avancé, le village 
de Pilgramsdorf qui en est le seul débo-
uché. Elle a aussi des postes à Herms-
dorf tous situés derrière la Katzbach. La 
17e division est sur les hauteurs de Nie-
derau, ayant des postes sur la Katbach, 
qui  se  lient  avec  ceux  du  3e  corps.  La 
19e division  est  en  réserve  à Brocken-

Obecność wojsk napoleońskich w  roku 
1813  na  części  terenu  Dolnego  Śląska 
zakończyła się w drugiej połowie sierp-
nia tamtego roku. Odwrót Armii Bobru 
był na tyle chaotyczny i nagły, że zaowo-
cował przepadkiem wielu dokumentów, 
prowadzonych  bardzo  rzetelnie  przez 
sztaby  korpusów.  Dlatego  odnalezie-
nie dzisiaj dokumentu z  tamtego czasu 
graniczy z cudem. Współczesne techniki 
poszukiwania  bardzo  ułatwiają  prowa-
dzenie kwerendy, pomocne są kontakty 
nawiązywane przy pomocy  Facebooka. 
Digitalizacja  zbiorów  wielu  archiwów 
jest doskonałym ułatwieniem w poszu-
kiwaniach. Udało mi się, stosując te me-
tody,  odnaleźć  już  cztery  złotoryjskie 
dokumenty  wytworzone  przez  admini-
strację i sztaby francuskiej Armii Bobru. 
Pierwszym był akt zgonu generała Mar-
tiala Vachota, który wyjaśnił czas, miej-
sce śmierci i miejsce pochowania gene-
rała,  celowo  błędnie  podawane  przez 
propagandę  pruską.  Dokument  udo-
stępnił pan dr Andrzej Olejniczak. 
Drugim  złotoryjskim  dokumentem  jest 
instrukcja  sztabu  V  Korpusu  Armii  Bo-
bru mieszczącego  się  podczas  rozejmu 
w  złotoryjskiej  karczmie  „Pod  Pelika-
nem”, dzisiaj Rynek 4. Dokument instru-
uje sposób przeprowadzenia Święta Ce-
sarza w oddziałach V Korpusu, stacjonu- ☛

Złotoryjskie
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roku 1813

20 21Kwiecień 2022

PODRÓŻE 1813



…bedą  możli-
we  takie  siel-
skie  sceny  na 
Górnym  Rynku, 
jak  przed  około 
siedemdziesię-
ciu  laty,  a  fon-
tanna  Delfina 
stanie  się  miej-
scem  spotkań 
nie  tylko  zako-
chanych?  Prosi-
my o nadsyłanie 
podobnych  fo-
tografii,  wyko-
nanych  dawno 
lub jeszcze daw-
niej na Rynku.

✎ Roman 
Gorzkowski

dy konieczne byłoby oczyszczenie pozy-
cji Goldberg,  przez  którą wróg mógłby 
przebić się, ponieważ 11. Korpus jest za 
daleko  i nie mógłby pozbawić się swo-
ich pozycji,  która może być atakowana 
z obu stron. Oto stanowisko, które w tej 
chwili  zajmuję;  mam  18.  Dywizję  na 
wzgórzach  za  Goldberg,  oznaczoną  na 
mapie  jako  Grunenberg.  Zajmuję  jako 
wysunięty posterunek wioskę Pilgrams-
dorf,  która  jest  jedynym miejscem po-
bytu. Ma również posterunki w Herms-
dorf, które znajdują się za Katzbach. 17. 
Dywizja znajduje się na wyżynach Nie-
derau, mając  stanowiska  na  Katzbach, 
które łączą się z posterunkami 3. Korpu-
su. 19. Dywizja znajduje się w rezerwie 
w  Brockendorf    i  może  przemieszczać 
się  albo  do  Goldberg,  albo  do  Löwen-
berg, albo do Buntzlau. Dywizja ta pozo-
stawiła pod Haynau silny batalion. Mój 
duży park  [artylerii], ekwipunek  itp. są 
z nią. 6. Brygada Lekkiej Kawalerii, część 
5. Korpusu, jest mieszana z piechotą na 
całej  linii.  Ponieważ mam za  sobą bar-
dzo znaczne równiny, umieściłem dywi-
zję Chastela w celu wsparcia mojej bry-
gady  kawalerii,  aby  móc  zawsze  połą-
czyć się z 11. Korpusem. Zajmuję Gold-
berg  jako  placówkę  do  odwołania;  ale 
jeśli nieprzyjaciel wejdzie siłą na wyso-
kość, która w porównaniu do mnie znaj-
duje się poza tym miastem, ta wysokość 
dominuje nad nim tak bardzo, że trzeba 
go będzie porzucić, a wtedy byłbym cał-
kowicie na wyżynach za Katzbach. Wa-
sza Wysokość może osądzić, że będę zo-
bowiązany podążać  za  ruchami 3.  Kor-
pusu.  Marszałek  książę  de  la  Moskwa 
napisał  do mnie,  że  gdyby  ewakuował 
Legnicę, pomyślał, że dobrze zrobię, je-
śli postawię się w Alzenau, na drodze do 
Buntzlau, aby połączyć się z jego prawą 
stroną i z 11. Korpusem. Właściwie wi-
dzę, że nie ma innej strony do obrania. 
Często  koresponduję  z  tym  księciem, 
aby  być  zawsze  dobrze  poinformowa-
nym  o  jego  determinacji.  Potwierdzi-
ły  się  raporty,  które miałem, mówiące 
o marszu Rosjan na Neumarck. W tym 
momencie ich działa dużego kalibru fak-
tycznie przybyły  ze Schweidnitz. Z mo-
ich raportów wynikało, że nieprzyjaciel 
przypuszczał,  że  chcemy  maszerować 
na Wrocław i że ruch, który wykonywa-
li, miał się temu przeciwstawić. Jednak 
przeprowadzone  wczoraj  rekonesan-
se i demonstracje nieprzyjaciela dowo-
dzą, że on sam chce nas zaatakować na 
naszych pozycjach. To właśnie zobaczy-
my dzisiaj po jego ruchach. Wczoraj do-
konał rekonesansu na linii mojej i księ-
cia de la Moskwa [Ney]; wysłał zwiady; 

it pour s’y opposer. Cependant,  les  re-
connaissances  et  les  démonstrations 
que  l’ennemi  a  faites  hier  prouvera-
ient qu’il a envie lui-même de nous at-
taquer dans nos positions. C’est ce que 
nous  verrons  aujourd’hui  par  ses  mo-
uvements. Hier  il  a  fait  des  reconnais-
sances  sur ma  ligne et  celle  du prince 
de  la Moskowa  ;  il  a  chargé  les  vedet-
tes ; il pourrait y avoir 150 cosaques en 
tout ; le reste se sera porté sur Leignitz 
où ils ont aussi chargé les vedettes. De 
manière que depuis six  jours,  l’ennemi 
ne  respecte  nullement  l’armistice  pu-
isque, non seulement, il est dans le pays 
neutre,  mais  il  vient  encore  attaquer 
nos vedettes. Jusqu’à présent, mes rap-
ports  n’avaient  parlé  que  des  cosaqu-
es et qu’on attendait une division  rus-
se ; hier, ces mêmes rapports prétenda-
ient que la division russe qu’on attenda-
it est arrivée à Schönau, qu’elle est de 
9 mille hommes et forme l’avant-garde 
du comte Wittgenstein. Par sa dépêche 
du 14, Votre Altesse m’ordonne de diri-
ger  sur Buntzlau  les  seigles,  blés,  pail-
les, foin, farines que je pourrais me pro-
curer  ; mais  je  dois  prévenir  Votre Al-
tesse  que  ce  sera  presque  impossible 
par  le manque de voitures,  toutes cel-
les qui restaient dans  le cercle ont été 
occupées par l’évacuation des malades 
et elles ne sont pas revenues. Nous en 
avons  aussi  beaucoup  chargées  de  vi-
vres  qui  nous  sont  venues  de  Dresde, 
que nous n’aurions pu transporter avec 
nos  fourgons.  Je  suis  avec  respect,  de 
Votre Altesse Sérénissime, le très hum-
ble et très obéissant serviteur.”
A oto polskie tłumaczenie:
„Goldberg, 16 sierpnia 1813 r. Mój Pa-
nie. Oficer sztabu marszałka księcia Ra-
gusy  przekazał  mi  dziś  wieczorem  de-
peszę  od  Waszej  Wysokości,  zawiera-
jącą  informacje  o  ruchach  i  pozycjach 
różnych  korpusów  armii.  Znajduję  się 
pomiędzy  3.  a  11.  Korpusem,  a  co  za 
tym  idzie,  w  przypadku  współdziała-
nia w obronie każdego z tych korpusów. 
Pan marszałek  książę  Tarentu  [marsza-
łek  Macdonald],  poinformował  mnie, 
że  jego  patrole  napotkały  patrole  au-
striackie  poza  granicami  Czech.  Gdyby 
został  mocno  zaatakowany  z  tej  stro-
ny, nie miałby nic przeciwko wspieraniu 
go, ale wtedy byłbym zmuszony porzu-
cić  stanowisko,  które  zajmuję  za Gold-
bergiem,  a  co  za  tym  idzie,  pociągało-
by  to  za  sobą  ruch wsteczny 3. Korpu-
su.  Z drugiej  strony,  jeśli  3.  Korpus  zo-
stanie  energicznie  zaatakowany,  powi-
nienem  go  również  wesprzeć,  a  wte-

Kochani  złotoryjscy  strażacy! 
Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Strażaka  z  wdzięcznością  życzy-
my sukcesów zawodowych i oso-
bistych oraz nieustannej satysfak-
cji z wykonywania tak wspaniałe-
go  zawodu!  Jesteśmy  pewni,  że 
przyjmiecie  również  życzenia  od 
nieco  starszych  kolegów,  pozują-
cych  ponad  sto  lat  temu  do  pa-
miątkowego  zdjęcia  (przyznaje-
my jednak, że naszej myśli z nimi 
nie konsultowaliśmy). Takie foto-
grafie wysyłano potem jako wido-
kówki, dzięki  temu, że papier  fo-
tograficzny  posiadał  na  odwro-
cie linie, umożliwiające zaadreso-
wanie  oraz  korespondencję.  Nie 
wiemy  jednak,  gdzie  znajdowała 
się wtedy remiza strażacka ochot-
niczej (freiwillige) straży pożarnej 
-  dosłownie  „Zeughaus”  to  zbro-
jownia. Może wśród  czytelników 
znajdzie  się  znawca przedwojen-
nych mundurów strażackich,  aby 
objaśnić  szczegóły  na  fotografii? 
Chcielibyśmy przy okazji zapytać, 
czy  to prawda,  że pierwsi  powo-
jenni  strażacy mieli  swoją  siedzi-
bę oraz ścianę do ćwiczeń na za-
pleczu  dzisiejszej  Szkoły  Podsta-
wowej nr 1?

✎ Piotr Klimaszewski

w sumie mogło być 150 Kozaków; resz-
ta pójdzie do Leignitz, gdzie również wy-
słano zwiady. Żeby przez sześć dni nie-
przyjaciel  nie  przestrzegał  zawieszenia 
broni,  ponieważ  nie  tylko  jest  w  pasie 
neutralnym, ale wciąż atakuje nasze po-
zycje. Do  tej  pory moje  raporty mówi-
ły tylko o Kozakach i o spodziewanej dy-
wizji rosyjskiej; wczoraj te same donie-
sienia  mówiły,  że  spodziewana  dywi-
zja  rosyjska dotarła  do  Schönau  [Świe-
rzawa],  że  liczy  9000  żołnierzy  i  stano-
wi  awangardę  hrabiego Wittgensteina. 
Waszą depeszą z 14-go [sierpnia] Wasza 
Wysokość  każe mi  wysłać  do  Buntzlau 
żyto, pszenicę, słomę, siano, mąkę, któ-
re mógłbym zdobyć; ale muszę ostrzec 
Waszą  Wysokość,  że  będzie  to  prawie 
niemożliwe  z  powodu  braku  wozów, 
wszystkie,  które  pozostały  w  zasięgu, 
zajęte są ewakuacją chorych  i nie wra-
cają. Załadowaliśmy je również wieloma 
prowiantami,  które  przyjechały  do    nas 
z  Drezna,  których  nie  mogliśmy  prze-
wieźć naszymi wozami. Pozostaję z sza-
cunkiem, Waszej Najjaśniejszej Wysoko-
ści, bardzo skromny  i bardzo posłuszny 
sługa”.
Jest  rzeczą  niesłychaną,  aby  te  i  inne 
zabytki  z  historii  miasta  nie  były  zna-
ne, nie były pokazywane mieszkańcom 
i  turystom.  Złotoryja  ciągle  poszukuje 
atrakcji,  którymi  przyciągnęłaby  tury-
stów, a zapytany złotoryjanin na chodni-
ku nie potrafi wskazać miejsca muzeum 
historii  Złotoryi  –  bo  go  nie  ma.  Były 
przez czas jakiś biwaki historyczne – nik-
czemnie  przepędzone  z miasta. Wyda-
rzenia te, będące jedynym w swoim ro-
dzaju widowiskiem historycznym, które 
w innych miastach są atrakcją turystycz-
ną, w Złotoryi zostały uznane za zbędne 
i marnujące publiczne pieniądze. Znisz-
czono  10  lat  starań  i  społecznej  pracy 
grupy entuzjastów epoki. Czy tak musia-
ło się stać, aby grupa wrogów biwaków 
historycznych  zdecydowała  o  zniszcze-
niu tych wydarzeń, które zaczynały przy-
ciągać turystów z całej Europy?
W  nieodległym  czasie  sporo  się  kopa-
ło  na  terenie  starego miasta  i w okoli-
cy. Co wykopano, co udokumentowano, 
dlaczego ciągle nie ma miejsca, gdzie na 
stałe takie opracowania byłyby pokazy-
wane?  Tylko  muzeum  historii  Złotoryi 
pozwoli w końcu uporządkować i poka-
zać chronologicznie dzieje najstarszego 
miasta w Polsce. 

✎ GRH Cezary Skała

A
może
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Strażacy - strażakom

Historia jednej fotografiiKącik starej 
widokówki
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