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W kalendarzu świąt nietypowych we wrześniu jest Dzień 
Dobrej Wiadomości. Podejrzewam, że niewielu z Was o tym 
wie, a ci, którzy wiedzą, mają z tym problem. Konkretnie z 
tym, jak obchodzić to święto. Skąd wziąć dobre wiadomo-
ści? Na pewno nie z telewizora, radia lub internetu. Tam le-
piej nie zaglądać w taki dzień, a najlepiej w każdy inny rów-
nież omijać media szerokim zakosem, jeśli nie chcemy po-
paść w stan zbliżony do stuporu, katatonii, ewentualnie - w 
najlepszym przypadku – nabawić się rozdrażnienia emocjo-
nalnego. Dobrych wiadomości tam jak na lekarstwo. Najle-
piej ich szukać w prognozie pogody, ale też nie ma gwaran-
cji, że zapowiedź deszczu mimo suszy wszystkich uszczęśli-
wi, bo ktoś mógł zaplanować na ten moment rozwieszanie 
prania w ogrodzie.
Gdzie w takim razie szukać dobrych wiadomości? Może 
w życiu, w tak zwanym realu? Między jednym, dopiero co 
ugaszonym pożarem a kolejnym, który jeszcze nie wybuchł? 
Ktoś powie: to niełatwe, życie jest coraz trudniejsze, ciężko 
jest… 
Mam koleżankę, która ma irytujący z punktu widzenia pesy-
misty i malkontenta zwyczaj rozpoczynania rozmowy pyta-
niem: Co dobrego u ciebie słychać?
Czasem mam ochotę ją udusić, bo akurat, kiedy dzwoni, gło-
wa mi pęka z bólu, Mąż mnie wkurzył maksymalnie, mini-
ster od edukacji znowu sponiewierał nauczycieli, a na konto 
przyszła mi wypłata zaledwie o tysiąc wyższa od minimal-
nej krajowej… więc co mam jej powiedzieć? Najbardziej dy-
plomatyczne byłoby: Stara bieda, ale zaraz usłyszę: Dobrze, 
że nie nowa.
Dlatego, by nie wyjść na smutasa i nie robić za wampira 
energetycznego, uczę się wyłuskiwać z dnia, to, co radosne, 
afirmować miłe chwile i utrwalać w pamięci, po to, aby gdy 
znowu koleżanka do mnie zadzwoni, mieć listę odpowiedzi 
na pytanie: Co dobrego słychać? Na przykład to, że uczeń 
po zajęciach przyszedł do mnie i powiedział: To była cieka-
wa lekcja. Albo koleżanka dziś przyniosła pyszne ciasto do 
pracy. A synowa przysłała mi kolejne cudne zdjęcie wnusi, 
przy którym rozpływam się jak masło w temperaturze poko-
jowej.
To wyłuskiwanie dobrych wiadomości z dni i tygodni jest 
dla niewprawionych żmudną pracą. Szczególnie trudną dla 
ludzi, których łączy pasja do narzekania, ale po tygodniach 
treningów okazuje się, że można polubić nawet poniedział-
ki, kiedy sobie uświadomimy, jak fajnie jest móc przeżyć 
jeszcze jeden dzień z reszty swojego życia. Nawet jeśli jest 
początkiem czterdziestogodzinnego tygodnia pracy. Bo pra-
ca też może dawać satysfakcję. Czasem 😊
Ostatnio na zajęciach integracyjnych z moimi pierwszoklasi-
stami prowadząca zadała im pytanie o samopoczucie. Mie-
li określić, jak się czują tego konkretnego dnia i wyjaśnić, z 
czym to samopoczucie jest związane. Jeden z uczniów odpo-
wiedział. Czuje się dobrze! Dlaczego: bo nie czuję się źle!
Ten młody człowiek dał mi kolejną lekcję życia, bo choć filo-
zofię epikurejską znam z książek, to nie przypuszczałam, że 
naprawdę ktoś ją jeszcze dziś praktykuje. A przecież nie ma 
łatwiejszego przepisu na szczęście, jak cieszyć się brakiem 
nieszczęścia.
A więc, co dobrego u Was słychać?

✎ Iwona Pawłowska

Dariusz Kotala, złotoryjanin, obecnie mieszka i pracuje w 
Cambridge. Wykorzystując urlop, przyjechał do kraju i opo-
wiedział o swojej podróży dookoła świata oraz o planach na 
kolejną, bardziej ekstremalną.
Dlaczego podróż dookoła świata? Co cię do niej zmotywo-
wało? Czy nie ma innych zajęć w twoim życiu?
Owszem, można siedzieć w firmie i zarabiać miliony, a ja po 
prostu lubię podróże rowerowe, biwakowanie, naturę, no i 
oczywiście wyzwania, przygodę. Zacząłem to robić w 2013 
roku. Pierwsza podróż rowerowa była z Anglii do Polski oko-
ło 1900 km, potem w 2015 roku pojechałem rowerem dooko-
ła Polski, niedużo - 1200 km. I po tamtej podróży pomyślałem 
sobie, że nie chce mi się już jeździć krótkich odcinków.
Krótkich, czyli 2000 km? 😊
No tak, jest to względne. Więc postanowiłem raz a dobrze, 
to znaczy wtedy tak myślałem, że to będzie raz a dobrze. A 
wyszło tak, że będzie jeszcze raz i lepiej. Zdecydowałem się 
na podróż dookoła świata. Przy okazji chciałem poznać ludzi 
kultury, zobaczyć rzeczy z bucket list, jak na przykład Mount 
Everest, być w pierwszym obozie, zwiedzić świątynię w Taj-
landii, Nową Zelandię, Australię i Hawaje, które były po dro-
dze do Stanów Zjednoczonych.
To dość ambitny cel. Trochę rewolucji w życiu musiałeś zro-
bić.
Musiałem porzucić pewne rzeczy, które lubię robić, musia-
łem wziąć urlop bezpłatny w pracy, ale z pewnych rzeczy nie 
zrezygnowałem. Lubię sport i wziąłem sobie rakietę do tenisa 
w drogę i nie służyła tylko jako podpórka do roweru. Grałem 
na kortach w 6 krajach, a w 7 kraju uczyłem nawet gry w teni-
sa. Nie wyobrażałem sobie roku bez tenisa.
Ale żeby pojechać w roczną podróż, trzeba mieć też zaple-
cze finansowe, bo nawet jeśli ograniczysz się tylko do biwa-
kowania, to jednak musisz wydać pieniądze na loty, na wizy 
no i z czegoś też trzeba żyć przez ten rok. Jak z tym sobie po-
radziłeś?
Nie miałem sponsorów, poza jedną firmą, która dała mi 30% 
upustu na torby rowerowe, ale po mamie opanowałem sztu-
kę oszczędności (po tacie połknąłem bakcyla podróżowania). 
Była to podróż niskobudżetowa - kosztowała mnie około 10 
000 £ w 2018 roku. To wtedy było około 50 000 zł więc to było 
niedużo. Najdroższe były samoloty, do tego wycieczka 800 $ 

do Tybetu, zwie-
dzanie baz pod 
Mount Everest, 
a nie mogłem 
przecież sam je-
chać rowerem 
do tamtej części 
Tybetu, od stro-
ny chińskiej. To 
było najdroższe, 
no i kilka wiz. Je-
dzenie w niektó-
rych krajach było 
bardzo tanie, na 
przykład w Chi-
nach, więc to się 
jakoś kompenso-
wało. Musiałem 
oczywiście zrobić 
wcześniej drobne 
zakupy: namiot, 

śpiwór, rower już był przetestowany, 
więc nie było problemu.
Rozumiem, że rower był niezawodny?
Był niezawodny, to zwykły rower, ale by-
łem go pewny, że się nie rozwali. Przed-
nie koło miało 10 lat, felga była poobi-
jana, powyginana. Myślę, że z tego koła 
zrobię kiedyś stolik.
Ten rower musiał udźwignąć cały twój 
ekwipunek. Co musiałeś mieć ze sobą, 
ile to ważyło i czy nie utrudniało po-
dróżowania?
Wiadomo - im większy bagaż, tym trud-
niej się podróżuje. Sam rower ważył 20 
kilo, bagaż ważył około 40, ja 85 jak za-
czynałem. Jak kończyłem 82. 😊
Jak się jechało z takim ciężarem?
Nie jechało się łatwo. 
Ile kilometrów dziennie robiłeś? Z jaką 
prędkością jechałeś?
Czasem była to prędkość 60 km/h z gór-
ki z obciążeniem, dość niebezpiecz-
nie oczywiście. Pod górę było powoli, 
ciężko. A byłem bardzo wysoko, nawet 
2750 m w Chinach. Oczywiście wiatr 
albo pomaga albo nie. Najwięcej prze-
jechałem 152 km w ciągu dnia, nieraz 
jechałem tylko 30 km ze względu na po-
godę, na wiatr.
Nie bałeś się jechać sam?
Na ogół się nie boję. Jestem raczej od-
ważną osobą, a odwaga jest ważna nie 
tylko w takich podróżach. Ale oczywi-
ście starałem się uważać, być w odpo-
wiednim miejscu i w odpowiednim cza-
sie, nie szukać problemów i nie stwa-
rzać ich. Byłem bezpieczny. Oczywi-
ście w taką podróż dobrze jest jechać z 
kimś, ale wtedy trzeba iść na kompro-
misy, trzeba się dostosować do tej dru-

giej osoby.
No ale w trudnych sytuacjach musisz li-
czyć sam na siebie.
Niekoniecznie, ludzie są pomocni.
No właśnie, jak z tymi ludźmi, których 
spotykałeś po drodze?
Było bardzo dobrze, zapraszali do domu, 
oferowali pomoc, nawet pieniądze. 😊 W
malutkich wioskach w Chinach czułem 
się jak celebryta. 😊 Ogólnie ludzie byli
bardzo pomocni. A jeśli chodzi o ewen-
tualne usterki, to miałem ze sobą na-
rzędzia, by naprawiać rower. Nie zawsze 
jednak koło mnie byli ludzie, jak na przy-
kład na pustyni w Arizonie, gdzie spę-
dziłem noc, ale miałem świadomość, że 
nieopodal jest droga, którą ciągle jadą 
samochody, więc w razie czego mogłem 
liczyć na ludzi. Wierzyłem, że będzie do-
brze i było.
Interesuje mnie ta cała logistyka po-
dróży, bo musiałeś wyprawę zaplano-
wać w najdrobniejszych szczegółach. 
Przecież jechałeś przez różne strefy kli-
matyczne, polityczne.
Zdecydowałem się w październiku 2016 
roku, chciałem w marcu następnego 
roku już wyjechać, ale pogoda była zła. 
Wyjechałem w kwietniu, trasa z grubsza 
była zaplanowana, oczywiście kierunek 
i które kraje i tyle. Wizy załatwiałem po 
drodze. Wszystko było zorganizowane 
dobrze, ale nie idealnie.
Wziąłeś mapy czy GPS i wyznaczałeś 
kierunek?
Wziąłem Google Map, ale wiadomo, że 
nie wszędzie ona obowiązuje, bo na 
przykład w Chinach nie, a czasami brak 
jest zasięgu, dlatego też korzystałem z 
mapy wbudowanej w telefon. Oczywi-
ście bywały rozbieżności między mapą 
w telefonie a rzeczywistością i na przy-
kład w Chinach miałem tak zwany dzień 
świstaka, bo krążyłem, nie mogąc wy-
dostać się z miejscowości. Dopiero ko-

lejnego dnia udało mi się trafić na wła-
ściwą drogę.
Poznałeś świat na tyle, by czuć się po-
dróżnikiem?
Oczywiście, że nie, było tego za mało, 
życia nie wystarczy, by poznać świat. 
Ja poznałem tylko niedużą cząstkę, ale 
mówi się, że podróże kształcą i to praw-
da – rozwijają.
Czego cię nauczyły, zmieniły cię?
Zanim odpowiem na to pytanie, zazna-
czę, że choruję na chorobę afektywną 
dwubiegunową i okresy depresji, któ-
re zdarzają się podczas tej choroby, łą-
czą się z niską samooceną, lękami, stre-
sem. Dzięki tej podróży moja samooce-
na wzrosła, bo zdałem sobie sprawę, że 
nie jest ze mną tak źle i mogę osiągnąć 
to, co sobie zaplanuję. Nie jestem głupi 
ani słaby fizycznie i to było bardzo waż-
ne. Chyba najważniejsze. Poza tym po-
znałem super ludzi, nacieszyłem oko, a 
tu dodam, że nazwałem tę podróż „Po-
dążając za pięknem” i rzeczywiście tak 
było, bo widziałem piękno w różnej po-
staci. No i nauczyłem się kilku słów po 
chińsku, przypomniałem sobie rosyj-
ski, wyniosłem wiele pozytywnych rze-
czy, ale przede wszystkim świadomość, 
że odważyłem się i zrealizowałem ma-
rzenia.
Przywiozłeś z tej podróży obrazy, robi-
łeś zdjęcia?
Tak, robiłem zdjęcia, ale nie tyle, ile bym 
chciał czy powinienem. Myślę, że nad-
robię to podczas drugiej podróży, która 
będzie o wiele większa i ambitniejsza i 
do której już zacząłem przygotowania.
Czym ona będzie się różnić od pierw-
szej?
Podróż będzie trzy razy większa, jeśli 
chodzi o dystans, w pierwszej zrobiłem 
23 196 km, zwiedziłem 18 krajów. Te-
raz będzie to 29 krajów, będą dwa mo-
rza i dwa oceany oraz lądy do pokona-

Co dobrego słychać?

Do odważnych 
świat należy
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☛ nia. Idea jest taka, by każdy centymetr 
trasy pokonać siłą własnych mięśni, bez 
silnika, bez żagla...
Ale zaraz, zaraz, to ty chcesz przepły-

nąć te oceany sam?
Tak, jeśli uda mi się to przedsięwzięcie, 
to będę drugą osobą na świecie, któ-
rej w pojedynkę taką podróż odbyła. 
Po co mi to? Cholernie lubię obraz Zie-
mi z kosmosu i kiedy wyobrażam sobie 
że ja, taka mała kropeczka jedzie wkoło 
tej Ziemi, pokonuje każdy kilometr i każ-
dy centymetr samodzielnie, to przecho-

dzą mi ciarki po kręgosłupie i mam gę-
sią skórę.
No cóż, zamiar jest imponujący!
I trudny.

Dlatego do tego trzeba się 
przygotować fizycznie…
No właśnie i tutaj jest najwięk-
sze pole do popisu. Choć lu-
dzie mówią, że wyglądam na 
wysportowanego, to jeszcze 
się takim nie czuję. O inne rze-
czy się nie martwię: o pienią-
dze, o sprzęt, wizy, najważniej-
szy w tym wszystkim jestem ja, 
bo muszę polegać na sile wła-
snych mięśni. Dlatego skupiam 
się na fizyczności i rozwiązu-
ję problemy z ciałem. Zrobiłem 
kompleksowe wyniki, sprawdzi-
łem, co jest w środku i już wiem, 
że jest dobrze. Muszę też zdo-
być doświadczenie, którego nie 
mam, a chodzi mi o żeglowanie. 
I choćbym chciał już pojechać 
w tę podróż to wiem, że byłoby 
to piękne samobójstwo. Dlate-
go przygotowania rozciągam w 
czasie, nie pojadę zanim nie do-
stanę zielonego światła od tre-
nerów, którzy mnie będą przy-
gotowywali, i od samego siebie. 
Muszę jeszcze zadbać o sprzęt, 
a konkretnie o łódź. Trzeba ją 
będzie albo wypożyczyć, albo 
zbudować. Ale wie pani, co jest 
najważniejsze w realizacji za-
mierzeń? Głowa. Każda osoba, 
która uprawia maratony, robi 
Iron Mana przyzna tutaj rację. 
Są trzy niezbędne czynniki, aby 
osiągnąć sukces: spanie (rege-
neracja), nastawienie w głowie 
i samodyscyplina. Pani jako na-
uczycielka o tym na pewno wie.  
I ja te rzeczy mam. A w stre-
fie fizyczności muszę poprawić 
wydolność, wytrzymałość. Pra-
cować lubię, kwestia tylko cza-
su. Poza tym ta podróż nie bę-
dzie wyścigiem, będę cieszył 
się widokami, sączył je po dro-
dze. Najtrudniejszym wyzwa-

niem będą oceany. Jestem na początku 
tych przygotowań i wiele osób mówi, że 
pewnie nie dam sobie rady. Pewnie te-
raz jeszcze nie, ale za jakiś czas na pew-
no. Przygotowania opierają się na wyle-
czeniu mięśni pleców, wdrożyłem dietę 
- nie jem nabiału, nie piję mleka, ogra-
niczam produkty przetworzone, pracu-
ję nad siłą. Na pewno zacznę uczyć się 
wiosłowania. Jest tego dużo, ale jestem 

młody.
Chyba lubisz samotność?
Nie, nie lubię samotności, ale się w niej 
odnajduję, poza tym być samym a sa-
motność to są dwie różne rzeczy. Dzi-
siaj, kiedy są telefony komórkowe, czło-
wiek nie jest sam podczas tej podróży. 
Chciałbym mieć też telefon satelitarny, 
aby zrobić relację z Rowu Mariańskiego, 
ewentualnie ze środka Pacyfiku, i to też 
pozwoli mi być w kontakcie.
Jednak fizyczna bliskość to coś innego, 
ona daje oparcie.
Oczywiście, że najlepiej byłoby poje-
chać z kimś, na przykład z dziewczyną. 
Poza tym nie zamykam się na nikogo, je-
śli ktoś chciałby dołączyć do mnie to bę-

dzie fajnie, nawet jeśli miało to by być 
kilka dni przez kilka kilometrów.
Musisz nagłośnić swoją podróż, aby 
znaleźć chętnych.
Tak, i dlatego zaczynam od rodzinnego 
miasta korzystając z urlopu. Wykorzy-
stuję też media społecznościowe, roz-
wijam je, wciąż pracuję nad tym. Chciał-
bym też, aby ta moja podróż czemuś 
się przysłużyła, dlatego chcę promować 
przy jej okazji pozytywne podejście do 
życia i do zdrowia psychicznego, chcę 
podnosić ludzką świadomość na temat 
chorób psychicznych.
Jak ze swoją chorobą odnajdujesz się w 
tak długiej podróży?
Była taka sytuacja w pierwszej podróży. 
Tu trzeba wiedzieć, że depresja - jako je-
den z biegunów mojej choroby - poja-
wia się w momencie, kiedy coś w moim 
życiu wychodzi nie tak, jak chciałbym, 
kiedy coś nie idzie zgodnie z planem. 
Znam już ten mechanizm, więc mogę jej 
zapobiegać, jednak nie zawsze się uda-
je. Tak jak wtedy w Chinach, gdy mia-
łem nocować w hostelu w Hongkongu 
i stamtąd lecieć do Japonii. Okazało się, 

że hostel jest zamknięty. Plan się posy-
pał, musiałem znaleźć inne miejsce, do-
datkowo płacić za transport na lotnisko, 
wybrać inny lot i od razu zaczęły się złe 
myśli, a to napędza epizod depresyjny. 
Na szczęście te epizody mam krótkie.
Czyli musisz panować nad życiem, by 
uniknąć złych myśli i depresji.
Muszę zachowywać dyscyplinę, ale nie 
gnębić się, że czegoś nie zrobiłem, nie 
obwiniać się, nie pastwić nad sobą. 
Mam te narzędzia od psychologa i pra-
cuję nad tym. Ważne jest znać i starać 
się kochać siebie.
Mówiłeś, że jesteś teraz na urlopie. 
Czym na co dzień się zajmujesz, gdzie 
mieszkasz?

Mieszkam w 
Cambridge w 
Anglii i wyko-
nuję trzy prace: 
pomagam oso-
bom dorosłym, 
które mają pro-
blemy w co-
dziennym życiu, 
między inny-
mi uczę je czy-
tać, pisać, poza 
tym opieku-
ję się osobami 
niepełnospraw-
nymi oraz je-
stem trenerem 

tenisa. Jestem zadowolony z tej pracy i 
inni są ze mnie zadowoleni, pozytywnie 
mnie odbierają. Robię to, co kocham.
Mieszkasz w Anglii, więc dobrze znasz 
angielski. Znajomość tego języka na 
pewno pomaga ci w podróżowaniu.
Tak, język angielski jest językiem uni-
wersalnym, a gdzie nie można porozu-
mieć się w tym języku zostaje mowa cia-
ła albo translator.
Podczas całej tej podróży na pewno 
przydarzyły ci się sytuacje zabawne, in-
trygujące, a może dramatyczne. Chciał-
byś o tym opowiedzieć?
O tak, było kilka takich. Opowiem o 
dwóch, najpierw o tej zabawniejszej. 
Wjechałem do Chin od strony zachod-
niej, w jednej z prowincji były zamieszki 
na tle narodowościowym i było bardzo 
dużo policji na ulicach. Mnie, jako obco-
krajowcowi, może nie to przeszkadzało 
tak bardzo, ale pomyślałem sobie, że tak 
mogło być w Polsce w czasie stanu wo-
jennego. Jednak kiedyś chciałem wejść 
do restauracji hotelowej i przy drzwiach 
była bramka z wykrywaczem metali. Zo-
stawiłem rower, wziąłem swoje rzeczy, 

saszetkę z dokumentami i tak przecho-
dzę przez bramkę, ale włącza się alarm.  
Zostawiłem więc rzeczy, wróciłem do 
bramki i okazało się, że dalej brzęczy, sy-
tuacja powtarza się. Ale obok 
bramki stała kobieta z ręcznym 
wykrywaczem metali no i poka-
zuje mi, że to buty rowerowe z 
metalowymi zaczepami wywo-
łują alarm. Mimo że chciałem 
ściągnąć te buty i wejść do re-
stauracji, nie dostałem zezwo-
lenia, bo po trzech próbach nie 
było szansy. Takie przepisy, a na 
nie nic nie można było poradzić. 
Z jednej strony było to irytujące, 
ale z drugiej strony zabawne. 
Nie było dramatu, po prostu 
poszukałem innej restauracji, 
ale było to ciekawe doświad-
czenie, bo pokazało jak działa 
reżim wojskowy. A ta druga hi-
storia jest mniej zabawna, bo 
w niej polała się krew. Byłem 
w Rosji. Sierpień, ładna pogo-
da, gorąco, zjeżdżałem z górki, 
gdzie były „fale Dunaju” czyli 
dość duże nierówności. Jecha-
łem bez kasku, rozpędzony ro-
wer podskakiwał, plecak na ha-
czyku również i w pewnym mo-
mencie oderwał się, poleciał na 
przednie torby, ja zahamowa-
łem przednim hamulcem i wy-
skoczyłem z roweru jak Małysz 
ze skoczni, tylko z innym efek-
tem. W konsekwencji złama-
łem rękę i musiałem wracać sa-
molotem do kraju na sześcio-
tygodniową rekonwalescencję. 
A potem z powrotem do Rosji, 
by kontynuować podróż. Moja 
nieodpowiedzialność i zanie-
dbania kosztowały dużo czasu, 
pieniędzy i bólu. No i tak cza-
sami drobiazgi decydują o tym, 
czy plan się powiedzie. Muszę 
o tym myśleć w drugiej podró-
ży, by nie popełniać błędów za-
niedbania.
Są jakieś stereotypy, z którymi się roz-
prawiłeś podczas swojej wyprawy?
Tak naprawdę nie operuję stereotypami. 
Ponad 90% ludzi odnosiło się do mnie 
bardzo dobrze, nie doświadczyłem ba-
rier kulturowych. Utwierdziłem się w 
przekonaniu, że świat jest otwarty i lu-
dzie wszędzie są podobni. Ale na przy-
kład Stany Zjednoczone pokazały mi 
swoją smutniejszą twarz, gdy zobaczy-
łam skalę bezdomności. Chiny pokaza-
ły, że trzeba respektować zasady. Zoba-

czyłem tam też ludzi, którzy za nic mają 
cierpienie zwierząt i nie szanują natury, 
robiąc śmietnisko z pięknego kanionu. 
Ale to są małe wyjątki.

To kiedy ruszasz w tę podróż życia?
Tak, jak mówiłem – chciałbym już, ale 
daję sobie 3 do 5 lat na przygotowanie. 
Mądra terapeutka powiedziała mi, że jak 
się czegoś nie da zrobić już, to nie zna-
czy, że w ogóle, tylko trzeba mieć cierpli-
wość i dostosować się, bo na pewne rze-
czy nie mamy wpływu. A jestem jeszcze 
młody i mam czas. Chodzi o to, by nie 
żałować niczego i być odważnym, bo do 
odważnych świat należy. 😊

✎ z Dariuszem Kotalą 
rozmawiała Iwona Pawłowska
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psychoterapię dzieci i  młodzieży w na-
szym regionie. Problemów było zawsze 
dużo, a na nie nałożyły się jeszcze skut-
ki pandemii. Izolacja i brak kontaktów 
w grupach rówieśniczych, brak wpływu 
dorosłych i pedagogów, którzy w środo-
wisku szkolnym byli w stanie niwelować 
różne napięcia. Ponadto szybki rozwój 
IT spowodował, że dzieci angażują się 
w świat wirtualny i mają problem z oce-
ną tego, co jest realne a co nie. Czasy są 
dla młodzieży bardzo trudne. Wchodze-
nie w świat wirtualny to ucieczka przed 
realnymi kontaktami z ludźmi. Cywiliza-
cja jest dobrodziejstwem, ale z drugiej 
strony powoduje wiele wykluczeń.
W naszym społeczeństwie jeszcze my-
śli się stereotypami. Ktoś, kto korzysta 
z porad psychologa czy psychiatry, od 
razu jest stygmatyzowany,  ma obawy 
przed napiętnowaniem. A przecież to 
jest pomoc, jak każdego innego specja-
listy, który pomaga w odzyskaniu zdro-
wia. Psycholog i psychiatra pomaga-
ją w powrocie do normalności, wspie-
rają pacjenta w normalnym funkcjono-
waniu.
Nie ukrywam, że długo trwała organi-
zacja tej placówki. Kluczowym elemen-
tem była kwestia rozpisania konkursu 
przez NFZ. Ponieważ przychodnia jest 
publiczna, musieliśmy wejść do kon-
traktu i realizować zadania z niego wy-
nikające. Ponadto duże wsparcie finan-
sowe otrzymaliśmy od Urzędu Miasta 
w Złotoryi. Gdyby nie ta pomoc, to by 
tej poradni nie było. Dzięki funduszom z 
Urzędu Miasta mogliśmy urządzić tę po-
radnię, kupić sprzęt i wyposażenie. Jed-
nak największy problem mieliśmy z po-
zyskaniem kadry, graniczy to obecnie z 
cudem, bo zapotrzebowanie na rynku 

jest bardzo duże. Tylko dwoje specjali-
stów znaleźliśmy w Złotoryi, natomiast 
większość kadry jest dojeżdżająca. 
Najważniejszym celem poradni jest 
skrócenie czasu oczekiwania na dosta-
nie się do specjalisty. W naszym regio-
nie najbliższy oddział psychiatrii dziecię-
cej znajduje się w Bolesławcu. Wiem, że 
Lubin  już ma taki Ośrodek.  Buduje te-
raz szpital z psychiatrią dla dzieci i mło-
dzieży. Cieszymy się, że wszystko się 
udało, mamy bardzo dobrą, wyspecjali-
zowaną kadrę, więc zapraszamy do ko-
rzystania z naszej poradni.
Kierowniczka Poradni – Katarzyna 
Markiewicz:
Obserwujemy wraz zespołem, że naj-
częstszy deklarowany problem wśród 
dzieci i młodzieży to problemy emocjo-
nalne. W większości przypadków nie ma 
potrzeby pilnej konsultacji psychiatrycz-
nej. Wśród młodszej grupy dzieci więk-
szość przypadków związanych jest z za-
burzeniami neurorozwojowymi, czy-
li nadpobudliwością psychoruchową, 
ADHD, zespołem  Aspergera czy z dia-
gnozą autyzmu. Natomiast młodzież 
zgłasza się z objawami lęku, niepoko-
ju, obniżeniem nastroju, niskim poczu-
ciem własnej wartości, wycofaniem się 
z aktywności, utratą zainteresowań, lę-
kiem przed przyszłością czy trudnościa-
mi w funkcjonowaniu w grupie rówie-
śniczej, ale nie tylko. Pojawiają się tak-
że przypadki dzieci z zaburzeniami od-
żywiania, samookaleczeniami, myślami 
samobójczymi i po próbach samobój-
czych. Tu potrzebna jest wówczas pilna 
konsultacja z lekarzem psychiatrą. Są to 
również problemy związane z przemo-
cą rówieśniczą, odmową chodzenia do 
szkoły, lękiem przed oceną ze strony na-
uczycieli czy kolegów z klasy. Nie można 
zapominać także o systemie rodzinnym, 
tu zdarzają się konflikty, czasem nałóg 
rodzica czy trudne warunki materialne 
rodziny. Warto wspomnieć o pandemii, 
która spowodowała izolację, zamknię-
cie dzieciaków w domach, rzadszy kon-
takt z rówieśnikami. Świat przeniósł się 
do sieci. Czasem wystarczy jedno spo-
tkanie z psychologiem, aby zweryfiko-
wać problem i podjąć decyzje co da-
lej, np. czy potrzebna jest psychotera-
pia. Czasem dzieci nie potrafią wyrazić, 
nazwać tego, co z nimi się dzieje. Weź-
my na przykład samookaleczenia. Zda-
rzały się sytuacje, w których dzieci nie 
wiedziały, że nie jest to normalny spo-
sób odreagowywania napięcia. Robiły 
to po kryjomu i tak radziły sobie z emo-
cjami. Dlatego my, specjaliści, pomaga-
my w zdrowy sposób radzić sobie w ta-
kich sytuacjach. 
Aby oswoić dzieci z tematem zdrowia 

psychicznego, organizujemy spotkania 
w szkołach, na których opowiadamy, 
czym się zajmuje nasz Ośrodek. Tłuma-
czymy, kim jest psycholog, psychotera-
peuta, jak przebiega takie spotkanie, co 
mogłoby niepokoić, dlaczego warto za-
pisać się na wizytę. Na szczęście zmie-
nia się myślenie o zdrowiu psychicznym, 
nie jest to powód do strachu czy wsty-
du. Na przykład po takich spotkaniach 
w szkołach mieliśmy sporo zgłoszeń. 
Młodzież przychodzi chętnie i chętnie 
rozmawia o swoich dylematach, proble-
mach.
Na czym polega taka terapia i jak dłu-
go trwa?
Czas trwania psychoterapii zależy od 
problemu. Psychoterapia poprzedzo-
na jest konsultacją. W naszym Ośrodku 
pierwsze spotkanie odbywa się u psy-
chologa, który ocenia, jakiej pomocy 
dziecko potrzebuje i podejmuje decyzje 
o przekazaniu pacjenta do pracy z psy-
choterapeutą. W przypadku osób nie-
pełnoletnich konsultacja odbywa się z 
rodzicem bądź opiekunem młodej oso-
by. Nastolatek po ukończeniu 18. roku 
życia na terapię może zgłosić się samo-
dzielnie. W trakcie konsultacji terapeu-
ta zapoznaje się ze zgłaszanymi proble-
mami i ustala z pacjentem cele pracy 
terapeutycznej. Spotkania odbywają się 
wówczas regularnie. Psychoterapeuci 
pracują w kilku nurtach m.in. poznaw-
czo- behawioralnym, psychodynamicz-
nym oraz Gestalt.
W tych nurtach ważna jest wzajem-
na relacja i wspólna dynamika prze-
żyć. Terapie grupowe to znowu tre-
ning umiejętności społecznych, polega-
jące na pracy z ciałem, jego zrozumie-
nia i jego reakcji na otoczenie. Psycho-
terapia indywidualna dla młodzieży to 
cykl spotkań z psychoterapeutą, pozwa-
lający młodej osobie poznać istotę pro-
blemu, z którym się zgłasza. Motywacją 
do poszukiwania pomocy psychologicz-
nej może być także chęć poznania sie-
bie, aby móc w pełni wykorzystać swoje 
możliwości. Nie zapominajmy o celach 
rozwojowych okresu adolescencji, o 
wsparciu młodzieży w trudnym okresie 
dorastania, tworzenia się w tym okresie 
tożsamości, separacji w relacji z rodzi-
cami, czyli szeroko rozumianej niezależ-
ności, a także wchodzeniu w relacje in-
tymne, osadzeniu siebie w rolach płcio-
wych, umiejscowieniu siebie w społe-
czeństwie, kształtowaniu się systemu 
wartości i ideologii. To wszystko jest 
bardzo ważne w rozwoju nastolatka.
Psychoterapia  nie polega na doradza-
niu pacjentowi. To są błędne oczekiwa-
nia. My możemy pokazać drogę, wy-
bór. Naszą rolą jako terapeutów jest 

1 grudnia 2021 roku w Złotoryi powsta-
ła Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i 
Młodzieży, działająca w ramach Ośrod-
ka Środowiskowej Opieki Psychologicz-
nej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i 
Młodzieży. Po ośmiu miesiącach funk-
cjonowania zainteresowałam się jej 
działalnością. O szczegóły zapytałam ka-
drę kierowniczą placówki.
Kierowniczka  Sekcji Służb Pracowni-
czych - Magdalena Sroka:
Nasza poradnia została stworzona dla 
małych pacjentów oraz młodzieży uczą-
cej się do 21. roku życia.To jest jeden z 
wymogów kontraktu, który podpisali-
śmy z NFZ. Na początku mieściła się przy 
ul. Sienkiewicza 4. Obecnie ze wzglę-
dów ekonomicznych została przeniesio-
na do budynku przy ul. Szpitalnej 16, vis 
a vis głównego wejścia do Wojewódz-
kiego Szpitala Psychiatrycznego w Zło-
toryi. Tutaj nie musimy płacić za wyna-
jem, mamy swoje pomieszczenia. Dys-
ponujemy trzema salami, w których od-
bywają się terapie indywidualne oraz 
jedną salą do terapii grupowej.
W poradni zatrudniamy jednego psy-
chologa i pięcioro psychoterapeutów. 
Naszym nowym nabytkiem jest też spe-
cjalista w dziedzinie seksuologii.
Na razie mamy podpisane porozumie-
nia z przedszkolami i szkołami podsta-
wowymi w Złotoryi, ale jesteśmy rów-
nież otwarci na współpracę z ośrodka-
mi z całego powiatu. Pomocy udziela-
my bezpłatnie i bez skierowania.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psy-
chiatrycznego w Złotoryi - Rafał Koron-
kiewicz:
Poradnia była naprawdę potrzebna. 
Mamy bardzo duże zapotrzebowanie na 

edukowanie, czyli dostarczenie wiedzy 
na temat przyczyn trudności, dawanie 
świadomość sfery konfliktowej pacjen-
ta. Weryfikujemy wiedzę dzieciaków o 
świecie, wyjaśniamy pewne aspekty. 
Wspieramy ich rozwój, bo to są różne 
dylematy związane z okresem dorasta-
nia, wchodzeniem w dorosłość. Nie ma 
głupich tematów czy nieważnych. Jeże-
li coś niepokoi, to trzeba się temu przyj-
rzeć.
Czasami rodzice nie zdają sobie spra-
wy z tego, że coś się zmieniło w zacho-
waniu dziecka. Tłumaczą sobie, ze to 
są problemy wieku dorastania (zmiany 
zachowania i nastroju). 
Ważne jest, czy to zacho-
wanie się zmienia. Trze-
ba obserwować nasto-
latka, inicjować rozmo-
wy, ale bardzo delikat-
nie i nie na siłę. Sztucz-
ną sytuacją jest wypyty-
wanie codziennie: „Co u 
ciebie?”, bo każdy rodzic 
zna swoje dziecko, a waż-
na tu jest relacja między 
nimi. W pewnym okresie 
rodzice się wycofują i klu-
czowa zaczyna być grupa 
rówieśnicza, natomiast 
rodzic dalej jest potrzeb-
ny.
Zauważenie problemu z perspektywy 
nauczyciela w szkole jest o tyle trudne, 
że nie zna on historii dziecka, jego do-
świadczeń. Nie wie, co się dzieje na co 
dzień w jego rodzinie, czy coś się zmie-
niło na gorsze. Pedagodzy szkolni to są 
pierwsze osoby w szkole, mające dobry 
kontakt z młodzieżą i dziećmi, które ini-
cjują poszukiwanie jakiejś pomocy.
Jesteśmy Ośrodkiem Środowiskowej 
Opieki Psychologicznej i Psychotera-
peutycznej jest to nowy model ochro-
ny zdrowia, dlatego warto wspomnieć 
o terapii środowiskowej. Pracujemy w 
środowisku pacjenta, więc nie tylko jest 
to praca gabinetowa z dzieckiem, ale 
mamy wizyty w środowisku. Panie tera-
peutki udają się do środowiska na wy-
wiad i opieką także otaczamy system ro-
dzinny.
W naszej ofercie znajduje się psychote-
rapia rodzinna, a także grupy terapeu-
tyczne dla dzieci i młodzieży. Od paź-
dziernika rusza TUS, czyli trening umie-
jętności społecznych. Będą to grupy li-
czące nie więcej niż ośmioro dzieci. Jed-
na grupa w wieku od 7 do 9 lat, druga 
9-12 lat. Te zajęcia cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. Jeszcze nie zdążyli-
śmy ich ogłosić, a już mamy komplet na 
konsultacje do grup wiekowych. Rekru-
tacja trwa, więc warto jeszcze zgłaszać 

chęć udziału w takiej grupie.
Niedawno zakończyła funkcjonowa-
nie grupa terapeutyczna dla nastolat-
ków. Cieszyła się dużym zainteresowa-
niem, młodzież chętnie uczestniczyła w 
zajęciach. Spotykała się regularnie raz 
w tygodniu i pracowała nad relacjami 
w grupie, radzeniem sobie z emocjami 
i wzmacnianiem poczucia własnej war-
tości. Planujemy ponownie taką grupę 
stworzyć.
Przede wszystkim chcielibyśmy posze-
rzyć naszą współpracę o placówki i oso-
by mające pierwszy kontakt z dziećmi 
i młodzieżą, czyli przedszkola, szkoły z 

całego powiatu złotoryjskiego, domy 
dziecka, pogotowia opiekuńcze, poli-
cję, straż miejską.
Mamy także w planach organizowanie 
„otwartych drzwi” dla mieszkańców i 
szkół, żeby pokazać, co oferujemy, jak 
wygląda nasza poradnia od środka, co 
tutaj się odbywa i w jaki sposób. Dużo 
osób ma opory, żeby skorzystać z pora-
dy specjalisty, więc będziemy przekony-
wać, że jesteśmy przyjaznym miejscem, 
że pomagamy i u nas nic złego się nie 
dzieje. Chcemy przełamać stereotypy 
na temat zdrowia psychicznego. Cały 
czas zmieniamy się, dopracowujemy to, 
co widzimy, że wymaga poprawy.
Wiele osób chciałoby widzieć, jak sobie 
radzić w dzisiejszym, skomplikowanym 
świecie. 
Są ludzie, którzy zamartwiają się bardzo 
odległymi wydarzeniami. Kiedyś byłoby 
nie do pomyślenia, że za granicami na-
szego państwa toczyć się będzie wojna 
czy doświadczenie pandemii. Myślę, że 
stało się to bardziej realne i my już tro-
chę lepiej sobie z tym radzimy. Myślę, że 
należy osadzić się tu i teraz, ograniczyć 
słuchanie informacji płynące z mediów 
oraz nauczyć się je weryfikować.

✎ Beata Jańta

Na ratunek
dzieciom i młodzieży
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Życie na przedmieściu ma niewiele plu-
sów. Właściwie zapamiętałem je jako 
ciągłe marzenie o życiu w mieście. 
Wszędzie było daleko. Do szkoły, do pra-
cy, do ludzi. Najstarsze wspomnienie ja-
kie zachowało mi się w pamięci to pró-
ba samodzielnego opuszczenia łóżecz-
ka. Zapewne nieskuteczna. Czasu, kie-
dy zamieszkaliśmy w tym domu nie pa-
miętam, miałem wówczas 2 lata. Dom, 
wybudowany pod koniec ery Gomuł-
ki był reliktem tej epoki. Kaflowe pie-
ce w pokojach, metalowa kuchnia i to-
aleta na zewnątrz. Uruchamiana dźwi-
gnią pompa zapewniała wprawdzie do-
stęp do wody, ale także ona znajdowa-
ła się poza domem. Wszystko to wymu-
szało inne niż zwykle spotykane sprzę-
ty. Wiadra miały w kuchni swoje spe-
cjalne miejsce, a nawet mebel, na któ-
rym były ustawione. O tym, że nie było 
w nim gazu wspominać chyba nie mu-
szę. Wszystko to oczywiście z czasem 
się zmieniło i gdy byłem nastolatkiem 
mieszkałem już w mieszkaniu wyposa-
żonym we wszystkie dostępne wygo-
dy. Niemniej do dziś nie potrafię zrozu-
mieć, jak to było możliwe, by pod ko-
niec lat sześćdziesiątych oddać do użyt-
ku gołe ściany. Może zatem trzeba bu-
downiczym dziękować za to, że prąd 
jednak był.  
Kaflowe piece to mimo swojej archaicz-
ności miłe wspomnienie. Co dzień rano 
moja Mama rozpalała ogień pod kuch-
nią, bo inaczej nie byłoby nawet możli-
we wypicie ciepłej herbaty. Przed połu-
dniem żar z tego pieca ostrożnie prze-
nosiła na szufelce do każdego z kaflo-
wych pieców, zasypywała węglem i 
szczelnie je zamykała. To wystarczyło, 
by były ciepłe, a nawet gorące do na-
stępnego ranka. Wielu twierdzi do dziś, 

w moim otoczeniu dzielili się na pospo-
litych, czyli takich którzy dumnie nie-
śli nad rzekę dętki samochodowe i na 
arystokrację, posiadającą wielkie trak-
torowe potwory. Ja należałem do tych 
pierwszych, ale dzięki temu łatwo było 
mi sformułować swoje, kto wie czy nie 
pierwsze marzenie. Ech, popływać so-
bie na takiej wielkiej traktorowej dętce 
to by było coś… 
Z żalem wspominam sytuację, gdy omi-
nęła mnie największa 
katastrofa – powódź 
w roku 1977. Wakacje 
spędzałem wówczas 
u siostry i wprawdzie 
miasteczko Wleń zna-
lazło się pod wodą, ale 
to co najciekawsze tuż 
opodal mnie ominęło. 
Kiedy wróciłem woda 
już opadła, i nawet bło-
to zdążyło wyschnąć. 
Jakież było zatem za-
skoczenie, gdy pewne-
go dnia Mama wysła-
ła mnie po ziemniaki 
do piwnicy, a tam woda 
od drugiego schodka w 
dół. Chociaż tyle. Stra-
żacy z motopompą za-
kończyli ten letni epi-
zod. 
W okolicach dzisiej-
szego łowiska, na jed-
nym z otaczających je 
wzgórz spędzałem całą 
niemal zimę. W każdym 
razie od pierwszego 
śniegu do pierwszych 
dni wiosny. Zimy były 
na ogół śnieżne, to po-
zwalało na jednej z le-
śnych dróg tworzyć tor 
saneczkowy. Po kilku 
przejazdach śnieg był 
na tyle ubity, że tworzył 
twarde i śliskie podło-
że, a to z kolei powodo-
wało, że niechętnie się 
topił nawet gdy było już 
całkiem ciepło. To jed-
no z najsympatyczniej-
szych wspomnień. Bez-
troska zabawa, trwa-
jąca każdorazowo tak 
długo, aż las tonął w ciemnościach. 
Rozległe łąki należały niewątpliwie do 
zalet, które w sposób oczywisty stwa-
rzały możliwość budowania boisk. Mó-
wię o zaletach, gdyż w młodości obce 
mi były kolana obdarte na asfaltowej 

że taki piec daje zupełnie inne ciepło 
niż kaloryfer. Wydaje się to absurdal-
nym stwierdzeniem, ale jakieś ziarnko 
prawdy w nim jest. Doświadczałem go 
zwłaszcza, gdy zziębnięty, przemoczony 
przez deszcz i pióropusze wody powo-
dowane przez przejeżdżające ciężarów-
ki docierałem wreszcie ze szkoły. Nic nie 
jest w stanie zrekompensować  uczucia 
błogiego ciepła, jakie ogarniało mnie po 
przytuleniu do takiego pieca. Do kalo-
ryfera nie sposób było się tak przytulić. 
Zatem gdy ktoś w mojej obecności uży-
wa słów „ciepło rodzinnego domu”, to 
ja kojarzę je wręcz dosłownie. 
Kiedy miałem mniej więcej 4 – 5 lat, 
mój świat ograniczony był ogrodzeniem 
podwórka. Wyobraźnię rozpalały tere-
ny położone za drogą. A za drogą była 
łąka przedzielona rowem melioracyj-
nym biegnącym z pobliskiej mleczarni. 
Zatem łąki były dwie. Pierwsza nie ma-
jąca nic ciekawego do zaoferowania, 
ale druga to prawdziwe eldorado. Kie-
dy nieco później mogłem już tam cho-
dzić bez pytania czułem, że to jest moje 
małe królestwo. Przecinał ją strumyk z 
zakolem pełnym wody. Wystarczyło z 
kawałka kory wystrugać kadłub łódki i 
miało się zabawę na niemal cały dzień. 
Tuż obok strumyka rozciągał się tajem-
niczy murek. Nie wiadomo kiedy i w ja-
kim celu powstał. Był od zawsze i stoi 
do dziś. To idealna warownia. Tym bar-
dziej, że od pobliskiego stawu oddzie-
lały go chaszcze śnieguliczki białej. Jej 
owoce, mające postać białych kulek to 
niewyczerpane źródło amunicji na wy-
padek wciąż spodziewanej wojny, je-
śli nie z Niemcami, to chociaż z innym 
podwórkiem. Bo społeczność dziecię-
ca miała to do siebie, że dzieliła się na 
podwórka. Każde z nich toczyło z inny-

nawierzchni. A byłoby to bardzo praw-
dopodobne, gdy letnie popołudnia spę-
dza się na kopaniu piłki aż do zmroku. 
Drużyny miały skład raczej przypadko-
wy, a zawodnicy dość duży przedział 
wiekowy. Nie była to jednak znacząca 
przeszkoda. Ktoś, kto miał ambicje być 
następcą Lubańskiego nie zwracał uwa-
gi na takie szczegóły, podobnie jak na 
nierówne słupki i poprzeczki wyciosane 
z wyciętych w lesie drzew. Zdarzało się, 
że takie słupki wkopane przecież w su-

rową ziemię z czasem wypuszczały zie-
lone odrosty.
Do cyklicznych zdarzeń powracających 
co roku należał majowy „Wyścig Poko-
ju”. Tu chęć zastąpienia w reprezentacji 
Ryszarda Szurkowskiego przybierała ra-

mi jakąś niezrozumiałą wojnę. 
Nazywaliśmy się bandami. Ho-
norem każdej bandy był wła-
sny szałas nazywany bunkrem. 
Możliwości nie zawsze były w 
stanie sprostać wyobraźni, ale 
zwłaszcza w wieku nastoletnim 
budowano konstrukcje o zadzi-
wiającym zaawansowaniu inży-
nierskim. Zastanawiam się dziś 
skąd te militarne naleciałości, 
ale sądzę, że winę za to pono-
si telewizja, która choć skrom-
na, to budowała poczucie obo-
wiązku obrony ojczyzny przed 
nieobliczalnymi imperialista-
mi. Każdy z nas nosił w ser-
cu Czterech Pancernych, a pry-
watnie  czuł się pokrzywdzony 
tym, że to nie jemu powierzo-
no rolę Janka Kosa. W tych oko-

licznościach miałem nawet żal do Janu-
sza Gajosa, że sprzątnął mi sprzed nosa 
plan na życie. W dzieciństwie byłem 
przekonany, że gdy dorosnę będę czoł-
gistą, a w najgorszym wypadku straża-
kiem. W kuchni mieliśmy mebel zwany 
z poznańska „leżanką”. Pod nią urządzi-
łem sobie własny czołg. Każdy pamię-
ta zapewne scenę, kiedy Janek przykle-
ja wewnątrz zdjęcie poległego Olgierda. 
Ja ustawiłem przy ścianie małe lusterko 
ze zdjęciem Janka podświadomie dając 
sobie do zrozumienia, że teraz to ja peł-
nię obowiązki dowódcy. Trzeba zatem 
zrozumieć jakie szaleństwo ogarnęło 
mnie, gdy w pobliskim PGR na podwó-
rzu pewnego dnia pojawił się czołg. Naj-
prawdziwszy T-34, który w ramach eks-
perymentu miał stać się maszyną rolni-
czą. Pozbawiono go wprawdzie lufy, ale 
czołg to czołg. Jeszcze jeden epizod po-
zostawił w mojej pamięci ten piekielny 
pojazd. W 1968 r. byłem świadkiem ko-
lumny czołgów przejeżdżających naszą 
ulicą w drodze do Czechosłowacji. Ba-
wiłem się wówczas w piaskownicy i na 
ich widok wraz z moim rówieśnikiem 
machałem radośnie łopatką. Dziś wiem, 
że byłem nieświadomym świadkiem hi-
storii, ale wówczas po prostu cieszyłem 
się na widok pancernych. 
Kiedy dziś zewsząd słychać zawodzenie 
o basenie, mnie staje przed oczyma rze-
ka. Po cóż było zażywać  kąpieli w chlo-
rowanej zupie, skoro rześki nurt Kacza-
wy był tak kuszący? Aby jednak w peł-
ni docenić jej zalety potrzebna była dęt-
ka. Bez dętki nie ma pływania w wo-
dzie sięgającej ledwie do kolan. Zatem 
kto mógł szukał namiastki pontonu i tu, 
po raz być może pierwszy, poczułem co 
znaczy dobre dojście. Latem rówieśnicy 

czej kameralną formę. Owszem, niemal 
każdy miał jakiś rower (ja swój pierw-
szy dostałem na komunię), ale zorga-
nizowanie prawdziwego wyścigu prze-
rastało nasze możliwości. Organizowa-
liśmy zatem „czasówki” po wytyczonej 
trasie. Nagród, poza splendorem, raczej 
nie było. Wyścig etapowy miał już inną 
formę. Potrzebne były do niego kap-
sle i wyrysowana patykiem trasa. Emo-
cji wcale nie było mniej, a wątły chło-
pak czy dziewczyna mieli całkiem spo-

re szanse na pokonanie 
nawet tych najlepszych 
sportowców. Zresztą 
każde wydarzenie spor-
towe transmitowane 
przez telewizję natych-
miast było w jakiś spo-
sób naśladowane. Swo-
jego dziecka raczej bym 
nie namawiał do sko-
ków o tyczce wykona-
nej z przypadkowej gałę-
zi leszczyny. 
Zmorą, która prześlado-
wała mnie przez całą nie-
mal młodość, był ogród. 
W młodzieńczej wy-
obraźni ten kilkuarowy 
zagon jawił mi się jako 
niekończący obszar po-
rośnięty porzeczkami, ja-
błoniami, śliwami i agre-
stem. W czasach kiedy 
dzieci w sposób oczywi-
sty pomagały w pracach 
domowych, odpracowy-
wałem tam swoją pańsz-
czyznę klnąc na wszyst-
ko, co miało kolor zielo-
ny. Zapewne wówczas 
wyrobiłem w sobie nie-
chęć do wszelkich prac 
polowych, choć dziś pa-
trzę na tę przygodę w zu-
pełnie inny sposób.
Nie należę do ludzi, któ-
rzy swój sentymentalizm 
zamykają w jednym zda-
niu: „Kiedyś było lepiej”. 
Niemniej, gdy wracam 
do czasów swojego dzie-
ciństwa, trudno nie ulec 
pokusie stwierdzenia, 
że kiedyś wszystko było 

jakby bardziej. Lato było latem, a zima 
zimą. Kwiaty na przydomowych rabat-
kach pachniały bardziej, a oranżada z 
pobliskiego kiosku smakowała mocniej. 

✎ Andrzej Wojciechowski

Mój dom
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Po 1935 roku nastąpiło całkowite usu-
nięcie Żydów z branży modowej i odzie-
żowej i absolutnie nie było to przypad-
kowym efektem ubocznym antysemity-
zmu, lecz jego głównym celem, do któ-
rego dążono na drodze szantażu, gróźb, 
sankcji, bojkotu, wymuszania i przymu-
sowej likwidacji. Jedną z najskuteczniej-
szych taktyk podporządkowywania so-
bie Żydów (w tym również goldberge-
rowskich) i ich mienia było odwoływa-
nie się do jakże prymitywnej plemien-
nej mentalności: nieufności wobec ob-
cego i proszę mi wierzyć tu nie działy ha-
sła swój obcy. Poprzez uwypuklanie róż-
nic między Żydami a nie-Żydami (nazy-
wanymi zgodnie z nacjonalistyczną ter-
minologią Aryjczykami) naziści z preme-
dytacją budowali podziały między my 
a oni. Dla podkreślenia jedności własnej 
grupy Niemcy przebiegle wykorzystywa-
li poczucie przynależności do wspólno-
ty, którą akcentowano noszeniem uni-
formu. Niezależnie od tego, czy cho-
dziło o żołnierza oddziału szturmowe-
go, chłopca z  Hitlerjugend, czy nasto-

latkę ze Związku Niemieckich Dziew-
cząt (Bund Deutscher Mädel), czynni-
kiem spajającym zawsze był jednolity 
strój – paramilitarny mundur, który ro-
bił niesamowite wrażenie w czasie wy-
reżyserowanych teatralnych pochodów. 
Uniform zacierał oczywiste różnice mię-
dzy poszczególnymi klasami społeczny-
mi i zapewniał ułudę równości panują-
cej w szeregach jednej grupy etnicznej. 
Na ulicach Goldberg późnych lat 30. XX 
wieku było to czymś całkiem natural-
nym, spotykać tłumy młodych ludzi, we 
wspomnianych strojach. 
Proszę zwrócić uwagę, że nawet bez 
munduru nazistowski symbol – czar-
na swastyka na czerwonym tle – prze-
kształcał zwykłe ubrania w deklarację o 
charakterze światopoglądowym. Przy-
pinano go w klapie marynarki, noszono 
na opasce na ramieniu, były nawet skar-
petki ze wzorem swastyki na wysoko-
ści kostki. Sam wódz A. Hitler był prze-
cież ciągle zasypywany górami podar-
ków od uwielbiających go kobiet, dosta-
wał na przykład poduszki z haftowanymi 

swastykami, a czasem nawet z przysięgą 
„wiecznej wierności”. 
Polityka zdominowała każdy poziom 
branży odzieżowej: krawieckie próbni-
ki młodych mieszkanek Goldberg za-
wierały zwyczajowo alfabet, imię, datę 
i  wyhaftowaną czerwoną nicią swa-
stykę. Także strój ludowy, Trachtenkle-
idung, został zaprzęgnięty do uwypukla-
nia podziału my Niemcy – oni Żydzi, bo 
jako symbol bogatego dziedzictwa naro-
dowego Niemiec był ostentacyjnie wy-
noszony pod niebiosa i prezentowany 
w nacjonalistycznych środkach przeka-
zu, ale niemieckich Żydów obowiązywał 
zakaz jego noszenia, oni nie mogli, nie 
zasługiwali na to, mimo, że płacili podat-
ki, pracowali, ginęli w I wojnie świato-
wej za Niemcy, byli według obowiązują-
cej nomenklatury III Rzeszy podludźmi. 
Przekaz, który wysyłano tej społeczno-
ści, był jasny: nie jesteście nami. 
Kolejne podziały zostały wprowadzo-
ne, gdy naziści z premedytacją zrówna-
li „zagraniczną” modę z żydowskością. 
Ataki na tak zwane upadłe kobiety i pa-
ryski szyk służyły dwóm celom: okazy-
waniu antypatii Francuzom i wzmacnia-
niu antysemityzmu. Przedstawiano to 
tak, jakby winą Żydów było, że Niem-
ki, a co za tym idzie Goldbergerki malo-
wały się „wyzywającą” czerwoną szmin-
ką i niewolniczo podążały za kaprysami 
mody. Społeczna dezaprobata była jed-
nocześnie mizoginistyczna i antysemic-
ka: kobieta, która nie dostosowała się 
do standardów narzucanych przez wła-
dzę w kwestii zachowania i ubioru, au-
tomatycznie podlegała demonizacji jako 
dziwka…
ADEFA to skrót od Arbeitsgemeinschaft 
deutsch-arischer Fabrikanten der Be-
kleidungsindustrie, czyli Federacja Nie-
miecko-Aryjskich Producentów Przemy-
słu Odzieżowego. Przymiotnik „aryjski” 

został specjalnie użyty do podkreślenia, że chodzi oczy-
wiście o Niemców, nie Żydów. ADEFA była grupą lob-
bystyczną, której celem było oczywiście zastraszanie 
i wypchnięcie Żydów – postrzeganych jako konkurencja 
– z rynku. Organizacja zapewniała niemiecką kliente-
lę – zarówno na polu handlu detalicznego, jak i zamó-
wień publicznych – że żaden etap wytwarzania odzieży 
nie został skażony przez żydowskie dłonie. Metka ADE-
FA była dodawana do „czystych” aryjskich ubrań, cza-
sem litery stylizowano, nadając im kształt orła, symbo-
lu Rzeszy, czasem pisano pełną nazwę i oddawano jesz-
cze: Deutsches Erzeugnis (produkt niemiecki), żeby nie 
było wątpliwości co do ścisłego związku między termi-
nami „niemiecki” i „aryjski”. Z perspektywy handlowej 
i artystycznej ADEFA okazała się porażką. Ubrania sy-
gnowane tym znakiem niczym się nie wyróżniały. Ja-
kość projektów oraz sieć dystrybucji uległy osłabie-
niu na skutek utraty żydowskich kontrahentów, któ-
rzy w proces produkcyjny wnosili nie tylko umiejętno-
ści, lecz również rozwinięte kontakty handlowe. Poka-
zy mody zarówno w Goldberg jak i całych Niemczech 
ADEFA nie cieszyły się popularnością mimo szeroko za-
krojonych kampanii reklamowych i dodawania do ha-
seł promocyjnych na ulotkach szorstkiego pozdrowie-
nia Heil Hitler. Głównym jednak zyskiem z perspektywy 
narodowego socjalizmu było przejście na kolejny sto-
pień legitymizacji zabiegów pozwalających Aryjczykom 
na bezkarne wykorzystywanie Żydów. ADEFA zosta-
ła zlikwidowana w sierpniu 1939 roku, gdyż swoje już 
„zrobiła”. Jej strategie handlowe wydają się stosunko-
wo niewinne w porównaniu z brutalnymi aktami prze-
mocy z listopada 1938 roku…
c.d.n.

✎ Tomasz Szymaniak
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20.08 w Zamku Grodziec odbył się spektakl teatralny „Pan Tadeusz z M3”.
27.08 nad złotoryjskim zalewem odbyła się kolejna edycja „Wulkanów” 
zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking.
27-28.08 w Złotoryi odbyła się 6. edycja Ogólnopolskich Mistrzostw w Płu-
kaniu Złota Diabetyków.
1.09 pod pomnikiem Niepodległości odbyła się uroczystość związana z 
rocznicą wybuchu II wojny światowej.
1.09 na złotoryjskim cmentarzu nastąpiło uroczyste uhonorowanie grobu 
Władysława Patulskiego tabliczką „Grób weterana”.
1-30.09 złotoryjscy policjanci oraz Straż Miejska prowadzili działania pre-
wencyjne pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”.
2.09 w Złotoryi odbył się złotoryjski spacer z historią, wycieczka pn. „Zło-
toryja – najstarsze miasto w Polsce”.
3.09 na koniec wakacji, nad zalewem odbył się „Złotoryjski Festiwal Muzyczny”.
3.09 w Rynku w Złotoryi odbyła się 11. edycja ogólnopolskiej akcji Naro-
dowego Czytania.
3.09 działkowcy Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Lena” w Złotoryi ob-
chodzili swoje dożynki.
3.09 w Sokołowcu zorganizowano dożynki sołeckie.
3.09 w Wilkowie odbyły się dożynki gminne.
4.09 w Pielgrzymce zorganizowano dożynki gminne.
3-5.09 Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe zorganizowało 12. Ogólnopol-
ski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów memoriał Jerzego Szmajdzińskiego.
6.09 w złotoryjskim ratuszu odbyło się, zorganizowane przez Stowarzysze-
nie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, drugie spotkanie 
zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Part-
nerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027.
9.09 w Złotoryi odbył się złotoryjski spacer z historią, wycieczka pn. „Ta-
jemnice alei Miłej”.
16.09 w Złotoryi odbył się pierwszy złotoryjski spacer z cyklu „Jak działa 
miasto – oczyszczalnia ścieków”.
17.09 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Połączeni 
dziedzictwem”, w Szkole Podstawowej nr 3 odbyło się spotkanie promu-
jące wydanie książki „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” (zbiór wspomnień z cza-
sów II wojny światowej i PRL-u).
17.09 w Kopaczu zorganizowano festyn „Święto Konia”.
17.09 w Lubiatowie zorganizowano 3. Edycja biegu „Szalona 7”.
17.09 na złotoryjskich kortach tenisowych odbyły się uroczyste obchody 
50-lecia powstania klubu „ZAJAKS”.
�18.09 w Złotoryi odbyły się uroczystości związane z Dniem Sybiraka oraz 
83. rocznicą wkroczenia wojsk radzieckich do Polski.
19.09 w Hali Sportowej Tęcza rozpoczęły się zajęcia ruchowe dla osób po 
przebyciu choroby Covid-19.
20.09 w Liceum Ogólnokształcącym w Złotoryi odbyły się warsztaty zorga-
nizowane w ramach Kaczawskiego Forum Młodzieży.
20.09 w złotoryjskich przedszkolach obchodzony był „Dzień Przedszkola-
ka”.
24.09 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi odbyło się spotkanie 
„Klubu Gier Planszowych”.
24.09 w Wysocku odbył się Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Staro-
sty Złotoryjskiego.
26.09 w Pielgrzymce zorganizowano spotkanie konsultacyjne dotyczące 
Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-
2027.
28.09 w Rokitnicy zorganizowano spotkanie konsultacyjne dotyczące Lo-
kalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027.

✎ Opracował Jarosław Jańta
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Mierzenie drzew

Mural na restauracji „Przy Miłej”

☛

Przy alei Miłej średniowiecze podaje rękę 
epoce nowożytnej. To właśnie tutaj śre-
dniowieczne mury zostały rozebrane, w 
wyniku czego utworzono ciąg spacerowy, 
który po wielu latach został nazwany aleją 
Miłą. Te i inne powody zdecydowały o po-
prowadzeniu kolejnego Złotoryjskiego Spa-
ceru pod nazwą „Tajemnice alei Miłej”. 
I tak w drugi piątek września 2022 roku przy 
pomniku Władysława Reymonta zaczęli się 
zbierać złotoryjanie, żądni wiedzy o rze-
czonych tajemnicach. Organizatorka Nata-
lia Widomska rozdała słuchawki, pamiątko-
we plakietki oraz zestawy rycin. Na miejscu 
zbiórki stawił się też, z kosturem w ręku, za-
kapturzony osobnik o dźwięcznym imieniu 
Manfred, który – jak sam twierdził – pocho-
dzi ze średniowiecznego Goldbergu. Ponoć 
został odkopany z lodu w czeluściach kopal-

leżało wzmocnić obronę miasta, zbudowa-
no drugi pierścień murów. Pomiędzy nimi 
powstała przestrzeń, którą ówcześni miesz-
kańcy nazwali Zwingerem. Podczas obro-
ny stawiano tu armaty i działa, a w czasie 
pokoju zakładano w Zwingerze ogródki wa-
rzywne i urządzano psiarnię. Czasami trzy-
mano tam też dzikie zwierzęta, które wspo-
magały obrońców podczas wrogich najaz-
dów. Po polsku to miejsce nazywamy mię-
dzymurzem. W celu lepszego odpierania 
ataków na murach zbudowano basteje. To 
umocnienia w formie półokrągłych baszt 
(czasem podkowa lub wielokąt),  które wy-
sunięte przed mur obronny służyły jako sta-
nowiska ogniowe artylerii i po-
zwalały ostrzeliwać wroga pod 
murami. 
Na szczęście dla nas – ludzi współ-
czesnych – nie zburzono wszyst-
kich fortyfikacji. Spore fragmen-
ty ocalały i zostały zrewaloryzo-
wane pod czujnym okiem kon-
serwatora zabytków. Dzięki temu 
przy alei Miłej nadal można bez 
trudu wyodrębnić właśnie Zwin-
ger. Resztki muru wewnętrzne-
go widać na ścianie budynku nr 
7, a gdy stanie się tyłem do nie-
go, widać kolejny fragment muru 
„przyklejony” do ściany budynku 
Muzeum Złota. Basteja też zosta-
ła w bardzo dobrym stanie. I te-
raz, gdy znajdziemy się na Zwin-
gerze, a potem wejdziemy na basteję, mo-
żemy doświadczyć niezwykłego uczucia. 
Tworzy się jakby portal czasu. Możemy wte-
dy zerknąć przez wieki do średniowiecza i 
poczuć to, co czuli mieszkańcy tamtych wie-
ków. Fascynujące wrażenie. 
Gdy mieszkańcy XIX-wiecznego Goldbergu 
budowali ciągi piesze, w sąsiedztwie daw-
nej fosy wytyczono jednocześnie działki pod 
budowę nowoczesnych domów. Powsta-
ły wtedy piękne wille, zapewne bogatszych 
patrycjuszy, a za nimi ciągnęły się rozległe 
ogrody. Wille bez większych uszczerbków 
przetrwały do końca drugiej wojny świato-
wej, a po wyzwoleniu nowe polskie władze 
przeznaczyły je na urzędy i instytucje. I tak 
zostało do dnia dzisiejszego. Obecnie aleja 

ni złota Aurelia. Manfred potwierdzał bądź 
uzupełniał informacje, które podawała pro-
wadząca Agnieszka Młyńczak i jednocze-
śnie był jej osobistym asystentem podczas 
trwania spaceru. 
To jedyna ulica w mieście, która jest ale-
ją, nie ma przy niej ani jednego sklepu, a 
jej bogactwem są drzewa. Rosną tu przede 
wszystkim lipy, ale też sporo klonów, dę-
bów, są też buki i platany. W sumie jest tu 
50 drzew w różnym wieku (nie licząc tych 
młodziutkich, posadzonych w ubiegłym 
roku). Cała aleja ma długość 450 metrów i 
właśnie ze względu na taką ilość drzew na 
niewielkiej przestrzeni można śmiało po-
wiedzieć, że to zielone płuca miasta. Dodat-
kowo ruch kołowy na ulicy ograniczony jest 
do połowy jej długości, więc spaliny za bar-
dzo nie szkodzą spacerowiczom.

Miła mogłaby śmiało nazwać się aleją urzę-
dów. Otóż w tych pięknych willowych bu-
dynkach umieszczono aż siedem różnych 
urzędów lub instytucji. Budynek nr 2 – Rejo-
nowe Przedsiębiorstwo Komunalne, nr 4 – 
Urząd Gminy Złotoryja, dalej pod nr 8 mie-
ści się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, Oddział 
w Złotoryi, nr 14 – Prokuratura Rejonowa, 
nr 18 – Powiatowy Urząd Pracy. Przy alei, 
lecz z adresem pl. Orląt Lwowskich, usytu-
owany jest Urząd Miejski Złotoryja oraz Po-
wiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicz-
nego. I właśnie ta mnogość instytucji spra-

wia, że w dzień powsze-
dni aż roi się tu od pojaz-
dów, które parkują gdzie 
się da. Za to w niedziele i 
święta aleja staje się cichą 
i spokojną ulicą, bez tych 
wszystkich samochodów.
Na wstępie niniejszego 
tekstu wspomnieliśmy o 
bogactwie alei, jakim są 
niewątpliwie drzewa. Aby 
się przekonać, czy to na pewno są drzewa 
posadzone w XIX wieku, podczas spaceru 
prowadząca zaproponowała pewną zaba-
wę. 
Otóż każdy z uczestników otrzymał kilku-
metrowy kawałek konopnego sznurka, or-

Gdy mury miejskie zaczęły się rozpadać, 
ponieważ nie były naprawiane, a miasto – 
wtedy Goldberg – zaczęło się dusić na ogra-
niczonej powierzchni, mieszczanie wystoso-
wali list do króla, aby pozwolił im rozebrać 
fortyfikacje. To pozwolenie uzyskali w 1863 
roku. Wtedy zasypano fosę miejską, popro-
wadzono trakt pieszy i zaczęto sadzić drze-
wa, tworząc właśnie aleję. Większość z tych 
drzew rośnie do dnia dzisiejszego. 
Trakt pieszy pod murami miejskimi zo-
stał wtedy nazwany Westpromenade (Pro-
menada Zachodnia), a takich promenad w 
ówczesnym Goldbergu było jeszcze trzy.* 
Wszystkie oczywiście biegły wzdłuż daw-
nych murów miejskich. Potem aleja miała 
jeszcze dwie nazwy. Po 1945 roku, gdy do 
Złotoryi przybyli Polacy, Westpromenade 
nazwano ulicą Władysława Sikorskiego, a 
od 1970 roku (wtedy już aleją) Włodzimie-
rza Iljicza Lenina. Po transformacji ustrojo-
wej w latach dziewięćdziesiątych XX wie-
ku wiele ulic w mieście zmieniało nazwy ze 
znienawidzonych komunistycznych na bar-
dziej normalne. Tak się też stało z naszą ale-
ją. Oto 10 lutego 1990 roku grupa miesz-
kańców tej ulicy (z inicjatywy piszącej te 
słowa) zwraca się z pismem do Rady Naro-
dowej Miasta i Gminy Złotoryja o zmianę 
nazwy. W piśmie jest obszerne uzasadnie-
nie prośby, zaproponowano też kilka nazw 
do wyboru. Rada Miejska zdecydowała się 
na nazwę aleja MIŁA. Taka nazwa funkcjo-
nuje już trzydzieści dwa lata! 
Jak wspomnieliśmy, aleja Miła powstała na 
miejscu dawnej fosy obronnej. Teraz, spa-
cerując tędy, możemy sobie wyobrazić, że 
idziemy dnem dawnej fosy, a z boku wzno-
szą się mury obronne, ochraniające śre-
dniowieczny gród. Powstały one w XIV wie-
ku, a gdy upowszechniła się broń palna i na-

ganizatorzy zadbali o nożyczki, zwijaną mia-
rę oraz kalkulator. Teraz uczestnicy spaceru 
mogli w parach bądź samodzielnie opasać 
swoim kawałkiem sznurka wybrane przez 
siebie drzewo, na sznurku zaznaczyć po-
czątek i koniec odcinka. Następnie były one 
mierzone tąż zwijaną miarą. A najważniej-
sze było na koniec. Teraz obwód pnia drze-
wa (w centymetrach) należało pomnożyć 
przez liczbę 0,4. I co się okazało? Otrzymy-
waliśmy wiek drzewa w latach! Taki wzór na 
obliczenie wieku drzewa można bez trudu 
znaleźć w sieci na stronach nadleśnictwa. 
Uczestnicy spaceru rozproszyli się po alei, z 

zapałem dokonując pomiarów co grubszych 
drzew. Pewien nastoletni Piotrek biegał z 
miarą pomiędzy wszystkimi i mierzył od-
cinki sznurka, a ktoś inny pomagał mu, wy-
konując obliczenia na kalkulatorze. Zabawa 
była przednia! I chociaż wszystko to odby-

Tajemnice alei Miłej



Zwinger i basteja

☛ wało się w formie zabawowej, to wiek 
drzew odpowiadał prawdzie. Okazało 
się, że większość z nich została posadzo-
na w latach 1860 - 1904, a zmierzony tą 
metodą platan przy Urzędzie Pracy, opa-
trzony tabliczką „Pomnik przyrody” jest 
najstarszym drzewem alei i liczy sobie 
ponad 240 lat! Teraz można sobie zadać 
pytanie, CO te drzewa widziały? Szkoda, 
że nie mogą nam powiedzieć.    
Prowadząca nie mogła sobie odmówić 
przyjemności pokazania uczestnikom 
spaceru tzw. osi widokowych. Otóż gdy 
stanie się przy budynku nr 12 lub przy 
nr 7 i patrzy w stronę muzeum, przed 
obserwatorem odsłania się przepięk-
ny widok na pnie drzew, które posadzo-
ne w równych odstępach, przykuwają 
wzrok. A nad nimi majestatyczne koro-
ny, które o każdej porze roku wygląda-
ją inaczej, gdy Matka Natura nadaje im 
jesienne bądź wiosenne barwy. A zimą, 
gdy liści już nie ma, czarne konary i ga-
łęzie drzew tworzą bajeczny rysunek na 
tle nieba.
Następnym przystankiem podczas wy-
cieczki po alei Miłej był pewien mural, 

zresztą jedyny w naszym mieście. Aby 
go zobaczyć, trzeba było wejść na tyły 
Urzędu Miejskiego, gdzie teraz trwa bu-
dowa parkingu. Tam, stojąc tyłem do 
Urzędu, patrzy się na szczytową ścia-
nę restauracji „Przy Miłej”. Na całej tej 
białej ścianie został wyrysowany brą-
zową farbą (sepią) mural. Malunek ma 
długość 13 m, a wysokość około 4 m. 
Przedstawia on w pigułce historię ślą-
skiej miedzi, jak to lapidarnie ujął An-
drzej Kowalski, pomysłodawca przedsię-
wzięcia. 
Mural został wykonany w 2009 roku w 
związku 800-leciem miasta, którego ob-
chody odbyły się w dwa lata później. 
Autorem jest złotoryjski mistrz grafiki, 
Adam Tatko. Za wzór służyły ryciny ślą-

skiego geniusza Georgiusa Agricoli, któ-
ry w XVI wieku w swoim dziele „O rze-
czach metalicznych” zawarł wiedzę o 
średniowiecznym górnictwie i metalur-
gii.
Na muralu w ikonie widzimy księcia 
Henryka Brodatego, który nadał Złoto-
ryi prawa miejskie, wraz z małżonką Ja-
dwigą, która później została świętą. Na 
rysunkach od lewej: pierwsze szyby gór-
nicze w postaci wałka z liną, następnie 
zjazd górnika po pochyłej powierzch-
ni na dół wyrobiska, mężczyzna płuczą-
cy złoto w Kaczawie za pomocą specjal-
nej miski, płucznia złota na brzegu rze-
ki, którą nadzorują dwaj płukacze, pra-
ca mierniczych geologów poszukujących 
złóż kruszcu, maszyna do kruszenia ska-
ły z rudą miedzi przygotowująca minerał 
do dalszej obróbki, na końcu piec do wy-
topu, tzw. dymarka wraz z obsługą i na-
rzędziami pracy. Nad wszystkim napis: 
1211-2011 –  800 LAT PRAW MIEJSKICH 
ZŁOTORYI. 
Na koniec uczestnicy spaceru zostali za-
proszeni przez burmistrza miasta Rober-
ta Pawłowskiego do zwiedzenia chyba 

najpiękniejszego bu-
dynku w naszym mie-
ście. Obecnie mie-
ści się w nim Urząd 
Miejski, ale pewna 
wiekowa urzędnicz-
ka zdradziła przed 
laty prowadzącej, że 
budynek wzniesio-
no z przeznaczeniem 
na ekskluzywny pen-
sjonat. Jak głosi data 
na frontonie budyn-
ku, został on odda-
ny do użytku w 1897 
roku, czyli w latach, 
gdy właśnie rozbu-

dowywano ówczesny Goldberg. Na fo-
tografii z początku XX wieku można zo-
baczyć pensjonat, który wyglądał pra-
wie tak samo, jak teraz. Jedyną wyraźną 
zmianą jest weranda (balkon) na pierw-
szym piętrze wieży, która teraz jest zwy-
kłym oknem. Poza tym nic się nie zmie-
niło! Nadal są dachówki na dachu (teraz 
nowe), nadal jest to samo ogrodzenie 
(oryginalne), te same drzwi wejściowe 
(oryginalne). Okna są wymienione, cho-
ciaż zadbano, aby miały poprzedni wy-
gląd. Na fotografii przed budynkiem stoi 
bryczka zaprzężona w dwa konie, która 
zapewne przywiozła gości z nieodległej 
stacji kolejowej.  Na koźle woźnica w 
cylindrze. Niestety pensjonat nie prze-
trwał próby czasu i już w latach pierw-

szej wojny światowej urządzono tu sta-
rostwo powiatowe Landratsamt. 
O tym, że zapewne był tu pensjonat, 
świadczy sama architektura budyn-
ku. Na pierwszym piętrze od północy 
jest ogromny balkon, do którego wcho-
dzi się z dużej sali, zapewne jadalni lub 
bawialni (obecnie sale narad). Z balko-
nu można było zejść na dół wąską klat-
ką schodową, która być może służyła do 
przynoszenia posiłków gościom wypo-
czywającym na balkonie. Obecnie klat-
ka schodowa istnieje, lecz jest nieuży-
wana, a wejście na samym dole zosta-
ło zamurowane. 
Wspomniana wiekowa urzędniczka po-
kazywała, że w kilku pokojach obec-
nego urzędu były wypustki rur dopro-
wadzających wodę na wysokości oko-
ło 1,20 m od podłogi. To były zapewne 
łazienki. W tylnej ścianie sali posiedzeń 
po obu stronach były wyraźne wypu-
kłości, w których chowały się rozsuwa-
ne drzwi. Potem to zamurowano. Zwie-
dzający, z których część nigdy jeszcze nie 
była w tym budynku, mieli okazję zoba-
czyć przepiękny piec w sali nr 10 i po-
dziwiać krzyżowe sklepienia w holu wej-
ściowym. 
Budynek oprócz głównego wejścia po-
siada jeszcze kilka bocznych, z których 
tylko jedno jest nieużywane, mianowi-
cie pomieszczenie na węgiel. Z tyłu bu-
dynku była kotłownia - najpierw wę-
glowa, potem stał tam piec gazowy, a 
obecnie nie ma żadnego pieca, gdyż 
urząd korzysta z kotłowni miejskiej. Bar-
dzo ciekawa jest boczna klatka schodo-
wa, prawie w całości oryginalna, z której 
do tej pory korzystają urzędniczki, aby 
szybko przejść do budynku obok, tzw. 
oficyny, w której niegdyś prawdopodob-
nie mieściły się pokoje dla służby, stajnia 
i kuchnia hotelowa. Z tej bocznej klat-
ki schodowej można się dostać na każde 
piętro budynku oraz na strych. Niestety, 
właściwego strychu, który jest ogromny 
i dwupoziomowy, nie można było zwie-
dzić, gdyż jest w złym stanie technicz-
nym. 
Spacer złotoryjski zakończono pamiąt-
kowym zdjęciem grupowym na scho-
dach Urzędu Miejskiego.

* Ostpromenade (Wschodnia)  – obecna 
ulica Stanisława Staszica, Nordpromena-

de (Północna) – teraz Władysława Sikorskie-
go, a obecny plac Władysława Reymonta to 

była Südpromenade (Południowa).  

✎ Agnieszka Młyńczak
 ◙ Sylwia Dudek-Kokot

Prawie nieprzerwanie, od ponad 20 lat, 
uczniowie złotoryjskiego liceum dbają 
o pamięć o pracownikach szkoły, którzy 
niestety zostali pochłonięci przez czas. 
Na całe szczęście, pomimo upływające-
go czasu, dzięki ludziom dobrej woli, pa-
mięć o Nich nigdy nie upadła i cały czas 
jest pielęgnowana.
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku z inicjatywy pani Barbary Mendo-
chy narodziła się inicjatywa dbania o pa-
mięć zmarłych pracowników szkoły. Za-
częło się od ledwie pięciu grobów, skoń-
czywszy na trzydziestu dwóch. Nieste-
ty, ale czas płynie nieubłaganie, rów-
nież nieubłaganie kolejni ludzie odcho-
dzą, jednakże możemy być pewni, że 
dopóki pamięć o zmarłych żyje, tak i ja-
kaś ich cząstka tutaj zostanie. Takiego 
samego zdania są również uczniowie Li-
ceum Ogólnokształcącego w Złotoryi, 
którzy rokrocznie, tydzień przed dniem 

Wszystkich Świętych, odwiedza-
ją groby pracowników szkoły, 
zostawiając symboliczny kwiat, 
który symbolizuje pamięć. Nie-
jednokrotnie zdarza się rów-
nież, że niektóre groby potrze-
bują sprzątania, to również nie 
jest problemem dla uczniów, 
którzy wykonują też prace po-
rządkowe, takie jak grabienie li-
ści czy umycie nagrobka. Inicjatywa ta 
odbywa się praktycznie nieprzerwanie 
od ponad 20 lat, jednak z jednym wy-
jątkiem. Mowa tu oczywiście o pande-
micznym roku 2020, kiedy to z powodu 
restrykcji akcja sprzątania nie mogła się 
odbyć.
Obecnie uczącym się w szkole bliski 
może być szczególnie Pan Aleksander 
Pecyna, którego niestety już z nami nie 
ma, jednak na pewno został w pamię-
ci uczniów. Warto dodać, że pojawia-

ją się również sytuacje wyjątkowe, taka 
jak ta w tamtym roku, kiedy to ucznio-
wie odwiedzili swojego kolegę - Miłosza 
Widziewicza - który był uczniem złoto-
ryjskiego liceum, niestety przegrał wal-
kę z rakiem. Oczywistym jest to, iż nie 
da się odwiedzić wszystkich grobów, 
gdyż z powodów logistycznych jest to 
niemożliwe, ponieważ nie wszyscy spo-
czywają na złotoryjskim cmentarzu, jed-
nak spora większość i właśnie o to, by o 

nich pamiętać, dbają uczniowie, którzy 
już od tylu lat uczestniczą w tej inicjaty-
wie. W tym roku oczywiście nie będzie 
inaczej. W ostatnim tygodniu paździer-
nika uczniowie Liceum Ogólnokształcą-
cego wybiorą się na cmentarz, by uczcić 
pamięć tych, których już niestety z nami 
nie ma. Z całą pewnością można rzecz, 
iż jest to symboliczna akcja, jednak ak-
cja, dzięki której nigdy nie pozwolimy 
zapomnieć!

✎ Jakub Rębisz LO Złotoryja

W sobotnie przedpołudnie, 7 września 
2022 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w 
Złotoryi odbyło się spotkanie promują-
ce wydanie książki „OCALIĆ OD ZAPO-
MNIENIA” (zbiór wspomnień z czasów II 
wojny światowej i PRL-u), w ramach te-
gorocznych Europejskich Dni Dziedzic-
twa pod hasłem „Połączeni dziedzic-
twem”. W spotkaniu uczestniczyli za-
proszeni goście, bohaterowie wspo-
mnień i ich autorzy, sponsorzy publika-
cji, a także osoby zainteresowane jej te-
matem. Uczniowie przedstawili frag-
menty wspomnień jako podkład do pre-

zentacji zdjęć wybranych z książki. Słu-
chaczom pojawiała się ze wzruszenia łza 
w oku. Autorom wspomnień wręczo-
no egzemplarze publikacji. Podczas roz-
mów po spotkaniu często pojawiało się 
poczucie żalu i winy, że gdy żyli nasi bli-
scy, to nie chcieliśmy lub nie potrafiliśmy 
ich słuchać. Powtarzały się też informa-
cje o braku chęci lub odwagi wśród na-
szych dziadków do dzielenia się wspo-
mnieniami. W PRL-u uczestnicy II wojny 
światowej byli zastraszani. Nawet swo-
im dzieciom nie opowiadali o Katyniu, 
Wołyniu, zesłaniu na Sybir czy służbie w 
Armii Andersa. Dzięki temu projektowi 

udało się „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 
kilkadziesiąt wspomnień. Opublikowa-
liśmy 35 nowych relacji opracowanych 
przez uczniów oraz osoby dorosłe. Za-
mieściliśmy także 19 przedruków wspo-
mnień mających związki z ziemią złoto-
ryjską. W ten sposób powstał zbiór 54 
wspomnień z czasów II wojny światowej 
i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (li-
czący 234 strony i zawierający 239 ilu-
stracji). Zakres chronologiczny zgroma-
dzonych materiałów objął okres od lat 
20. XX w. do lat 80. XX w. Warto zagłębić 
się w te relacje i odbyć podróż w prze-
szłość pełną emocji. W ten sposób mo-
żemy spróbować uczestniczyć w życiu 
naszych przodków i zobaczyć ówczesny 
świat ich oczyma. Organizatorami spo-
tkania była Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Złotoryi oraz Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej. Druk publikacji sfi-
nansowały: Fundacja LSSE, Polska Stre-
fa Inwestycji i Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna.

✎ Wioleta Michalczyk
i Damian Komada

Młodzi
pamiętają

Ocalić
od zapomnienia
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„Będę pisał wniosek o szkody łowiec-
kie” - podchodzi do nas rolnik mówiący 
te słowa i uśmiecha się -  „Jelenie wlazły 
mi na pole i zjadły pół pszenicy”. To są-
siad mojego znajomego, z którym aku-
rat siedzimy przy stole biesiadnym na 
dożynkach sołeckich w Sokołowcu.
Sokołowiec to uroczo położona miej-
scowość niedaleko Świerzawy, która nie 
raz gościła na łamach „Echa Złotoryi”. 
Co mnie zaciekawiło tym razem to to, 
że położona jest na granicy terenów na-
leżących do dwóch kół łowieckich: KŁ 
„Tumak” w Jerzmanicach Zdroju i KŁ 
„Muflon” w Jeleniej Górze. Na począt-
ku września oba koła postanowiły zor-
ganizować dla mieszkańców Sokołowca 
imprezę dożynkową ze wszystkimi moż-
liwymi atrakcjami. Dla dzieci była wata 
cukrowa i dmuchany zamek do zjeżdża-
nia, dla dorosłych produkty górnej i dol-
nej fermentacji, a dla wszystkich wy-
stępy zespołu folklorystycznego i mnó-
stwo jadła, włącznie z pieczonym dzi-
kiem. Było też specjalne stoisko z wędli-
nami zrobionymi z dzików, które pozy-
skano na okolicznych polach. Przy tym 
właśnie stoisku spotykam Łowczego KŁ 

je”. – śmieją się wszyscy.
„To jest na takiej zasadzie, że rolnicy też 
muszą mieć świadomość, żeby na tere-
nach, które są bardzo uczęszczane przez 
zwierzynę siać pszenicę, która im nie 
smakuje. A są takie pszenice, specjalnie 
hodowane, które pachną inaczej i na-
wet posiane po kukurydzy, jak się roz-
krzewią, to zwierzyna nie przychodzi 
tam żerować. Są też zboża ościste, które 
przy obgryzaniu łodyg nie są przyjem-
ne dla zwierząt. Dla człowieka nie ma 
to znaczenia, jaka pszenica jest posiana. 
Zdajemy sobie sprawę, że to jest uciąż-
liwe. Bo żeby zasiać 5 metrów od lasu 
taką specjalną pszenicę, to rolnicy mu-
szą ją ładować do osobnego zbiornika. 
Ale właśnie nam zależy na tej świado-
mości, że pod lasem można posiać pa-
sek, który rolnikowi opłacałoby się ze-
brać, w zamian za zmniejszenie szkód.
Poprzez organizację tych dożynek, my 
myśliwi z obu naszych kół chcemy po-
kazać społeczeństwu, że można wspól-
nie zasiąść do stołu, wspólnie się poba-
wić i zawsze wspólnie się dogadać. Prze-
cież szacowanie szkód łowieckich pole-
ga na ugodzie. Żartobliwie mówi się, że 
wtedy żadna ze stron nie jest zadowolo-
na. A my chcemy pokazać, że zadowolo-
ne mogą być obie strony, bo obie strony 
się szanują. Dlatego spotykamy się na 
biesiadzie, nie żeby się rozliczać, ale cie-
szyć się z takiego spotkania. Tutaj aku-
rat, wspólnie z rolnikami propagujemy 
dobrą kuchnię myśliwską i dobrą kuch-
nię rolniczą”. 
Korzystając z okazji, pytam jeszcze my-
śliwych o ryzyko spotkania dzika na 
grzybach, no i co to jest Tumak?
„Tumak to kuna leśna, a kuna domowa 
to kamionka. Nazwa rzadko używana i 
mało kto wie, co to jest, dopóki nie zo-
baczy naszego loga. Jeżeli chodzi o dzi-
ka, to w lasach państwowych dzik jest 
bardzo pożyteczną zwierzyną. Buchtuje 
ściółkę leśną, pobudza drzewa i nasio-

„Tumak” Ireneusza Jakubowskiego, któ-
ry wyjaśnia mi kulisy działalności swoje-
go Koła Łowieckiego.   
„Z myśliwymi i rolnikami to jest tak, że 
zawsze punktem spornym między nimi 
jest wysokość szkód łowieckich. Każ-
dy rolnik chciałby uzyskać jak najwięk-
sze odszkodowanie za poniesione stra-
ty w uprawach rolnych, a my płacimy za 
szkody spowodowane przez leśne zwie-
rzęta należące do skarbu państwa, pła-
cimy za państwowe szkody. A pienią-
dze myśliwi dostają z tego, ile pozyska-
ją z danego regionu zwierzyny. Znowu, 
nie można wszystkiego strzelać, bo je-
steśmy ograniczeni planami łowiecki-
mi, narzuconymi przez nadleśnictwo. 
Co roku przeprowadzana jest inwenta-
ryzacja zwierząt, zgodnie z którą nadle-
śnictwo wyznacza nam plan na 5, 10 lat 
i według tych planów wykonujemy od-
strzał. Tyle i tyle zwierzyny można od-
strzelić, nie więcej i nie mniej (w grani-
cach marginesu 10%). Możemy zwięk-
szyć odstrzał ponad plan tylko, gdy szko-
dy są większe niż oczekiwano. W innych 
przypadkach nie dostajemy zgody na 
zwiększenie pozyskiwania.

Natomiast kij ma dwa końce. Jeżeli nie 
wykonamy planu odstrzału jeleni, je-
steśmy zobowiązani do zapłacenia od-
szkodowania nadleśnictwu. Ta kara po-
lega na tym, że wpłacamy 10% udziału 
w kosztach, jakie nadleśnictwo włożyło 
w zagospodarowanie lasu, czyli w nowe 
nasadzenia. Przykładowo  jak nadle-
śnictwo wyłoży 100 tys. zł. na naszym 
terenie, to łatwo policzyć, że my musi-
my dać 10 tys. W naszym obwodzie jest 
ciężko z realizacją tego planu, bo mamy 
mało lasów. Dziki odstrzelimy, a jelenie 
przyjdą teraz we wrześniu na rykowisko, 
narobią szkód i pójdą sobie. My na 7 
tys. hektarów mamy trochę ponad 700 
ha lasów. Ale jakbyśmy to mieli w jed-
nym, dwóch kompleksach, to fajnie by 
było, a tak mamy takie kępki leśne. Tu 
lasek, tam lasek, tu droga, tam ścieżka 
i rów, który należy do nadleśnictwa. A 
wszystko uznane jest jako las. Nasz ob-
wód jest obwodem polnym.
Ale myśliwi na temat szkód łowieckich 
dogadują się z rolnikami w różny spo-
sób. Polujemy na terenach upraw rol-
nych, a posadowienie naszych urządzeń 
łowieckich musimy zawsze uzgodnić z 
rolnikiem. Nasza współpraca jest pro-
wadzona na bieżąco i musi być podtrzy-
mywana.
Rolnicy ciężko pracują i zdają sobie 
sprawę z ryzyka strat związanego z dzi-
ką zwierzyną. Problem jest taki, że dużo 
zależy od uprawy, jaka jest w danym re-
jonie prowadzona. Rolnicy sami dobrze 
wiedzą, na jakich terenach, co uprawia-
ją. Są świadomi tego, że jeżeli w środku 
lasu uprawiają pszenicę, która jest bar-
dzo smaczna dla zwierzyny, to wiado-
mo, że zwierzyna ją zje. Jeżeli uprawia-
ją kukurydzę, to wiadomo, że też ją zje. 
Dzik gustuje w dobrej pszenicy, dobrych 
ziemniakach i kukurydzy, przemysło-
wych ziemniaków nie ruszy. Mamy na 
tym terenie ponad dwieście hektarów 
ziemniaków chipsowych i one są bez-
pieczne. Nawet dzika zwierzyna ich nie 

na do rozwoju. Jeleń i sarna są szkodni-
kami, ponieważ zgryzają pędy młodych 
drzew. Ponadto obgryzają korę. O tej 
porze nie ma już loch z prosiakami (war-
chlakami), bo niebezpieczeństwo jest 
wtedy, kiedy matka pilnuje swoich dzie-
ci. To praktycznie jest wiosna. Ostatnie 
prosiaki przychodzą na świat w lipcu. 
Nie można powiedzieć, że dzik sam ata-
kuje ludzi. Może się to zdarzyć, gdy wej-
dziemy w gniazdo z małymi lub sami za-
atakujemy dzika. Wtedy możemy spo-
dziewać się zagrożenia. Ale teraz nie 
martwiłbym się zagrożeniem ze strony 
dzika. Bo dzisiaj mamy wilki. Teraz trze-
ba się patrzeć na to, jak się zachować w 
stosunku do napotkanego wilka. Wil-
ki doskonale polują i żywią się głównie 
drobną zwierzyną. Póki jej mają dużo, 
nie podchodzą do ludzi. Ale jest ich co-
raz więcej. Na Okolu są już od sześciu-
ośmiu lat. Tyle, że wcześniej praktycznie 
poruszały się tylko w nocy, teraz widzia-
ne są już w dzień. Czasem, gdy polujemy 
zbiorowo, wilki przechodzą obok nas. 
Teraz! żeby to były „czystej krwi” wilki, 
takie mają naturalny lęk przed człowie-
kiem. Ale parę lat temu słyszeliśmy, że 
z jednej z hodowli uciekły wilki skrzyżo-
wane z owczarkiem niemieckim. Pozba-
wione lęku przed człowiekiem. Stoi się 
w lesie, a tu podchodzi do ciebie wilk. I 
co teraz? Strzelić go nie można, bo jest 
pod ścisłą ochroną. No, a zwierzynę za-
gryza. Trzy lata temu zagryzły w jednej 
z zagród daniele. Ludzie się boją. Szkoły 
pisały do kół łowieckich, żebyśmy zrobili 
szkolenia dzieciom na temat, jak się za-
chować przy spotkaniu z wilkiem. 
My nie mamy doświadczenia w postę-
powaniu z wilkami, tu trzeba pomo-
cy ludzi, którzy już z nimi mają do czy-
nienia. Napisałem w tej sprawie do Za-
rządu Głównego PZŁ i do nadleśnictw. 
Do tej pory nie otrzymałem żadnej od-
powiedzi. Nikt nie chce podjąć decy-
zji o przeprowadzeniu takich szkoleń 
dla dzieci. Jeżeli nie, to zaproponowa-

liśmy, żeby przynajmniej nakręcili jakiś 
film, żebyśmy mogli go udostępniać. Ale 
sprawa ucichła. A problem nie ucichł. 
Mamy coraz więcej wilków i coraz czę-
ściej je spotykamy. Jeżeli dzik ma być je-
den na tysiąc hektarów, to przynajmniej 
wilk niech zostanie jeden na 3 tys. ha. 
To jest rozsądne. Problem już jest wi-
doczny i trzeba jak najszybciej szukać 
dobrych rozwiązań, bo za chwilę będzie 
za późno. 
Jesteśmy razem z Kołem Łowieckim 
„Muflon” z Jeleniej Góry chyba jedy-
nymi kołami w Polsce, które tak sze-
roko promują łowiectwo wśród rolni-
ków i młodzieży szkolnej. Nasi myśli-
wi - Zbyszek Michalczyk, Marcin Paw-
lak, którzy współpracują z okolicznymi 
szkołami, ale też inni, jeżdżą z ucznia-
mi po łowiskach, pokazują im jak wyglą-
da las, paśnik. Wystawiają im zrobione 
przez nas specjalne plansze edukacyj-
ne o zwierzynie: gdzie bytuje, jak bytu-
je, jak o nią dbamy, jak się zachowywać, 
czego nie robić, na przykład, żeby jej 
nie przeganiać. Bardzo ważny tutaj jest 
także temat śmieci w lesie. Praktycznie 
trzy, cztery razy w roku prowadzimy ta-
kie edukacyjne spotkania z młodzieżą. 
My na naszym przykładzie chcemy po-
kazać innym, że można coś zrobić dla 
naszego wspólnego dobra. Ja bym 
wszystkim życzył takiej współpracy, jaką 
my mamy z tutejszymi rolnikami, zarów-
no tymi największymi, jak i mniejszymi, 
pomagamy im jak tylko możemy, pilnu-
jemy ich pól, a oni nie są roszczeniowi, 
nie żądają tyle rekompensaty, ile mogli-
by żądać. Mało tego, współfinansowali 
nam także zakup chłodni. Nie znam in-
nego koła, które od rolników dostałoby 
pieniądze na taką inwestycję”. 
„Jak nas widzą, tak nas piszą” - podsu-
mowuje Wojciech Jaśkiewicz, sekretarz 
KŁ „Tumak”.

 ✎ ◙ Jarosław Jańta

Rolnicy i myśliwi,
czyli dożynki w Sokołowcu
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dziu za wsią stał jeden czołg i samochód 
w wąwozie. Czołg zepsuł się w wąwozie, 
a samochód pancerny chciał go ominąć 
skarpą. Skarpa się obsunęła i samochód 
spadł na czołg, leżały tam jeden na dru-
gim. Przy drodze na Zbaraż stały 2 duże 
działa. W Wałachówce na podmokłym 
polu położonym w dolinie pozostał też 
jeden czołg i samochód pancerny. Na 
drodze z Ochrymowic do Zarudzia zosta-
ło około 15 samochodów wojskowych. 
Wszędzie leżała amunicja do karabinów 
oraz pociski do dział i czołgów. W sierp-
niu 1941 roku na polu, gdzie rósł tytoń, 
bawiło się dwoje dzieci Zaburskich. Na-
gle nastąpił wybuch pocisku. Chłopczyk 
mający 10 lat oraz jego młodsza siostra 
zginęli. Normalne było, że dzieci bawi-
ły się tym, co zostało pozostawione. Mój 
starszy brat Antoni z kolegą pewnego 
razu strzelał z pozostawionego nieopo-
dal naszej wsi czołgu. Wszystkiemu się 
przyglądałem. Strzały oddawali w pobli-
ską skarpę. Nagle brat i kolega opuści-
li czołg, ale pozostawili załadowany po-
cisk w dziale. Chciałem wykorzystać sy-
tuację, wszedłem do wieży, wziąłem do 
ręki sowiecki granat przeciwpiechotny, 
po czym zacząłem uderzać nim w dzia-
ło w celu oddania strzału. Nagle usłysza-
łem huk, pocisk wystrzelił. Po wystrza-
le odbił się od skarpy i rykoszetem po-
szedł w las w stronę Kujdaniec. Mój brat 
szybko zorientował się, co zaszło, wró-
cił po mnie, po czym dostałem za to so-
lidne lanie. 
Gdy Niemcy wkroczyli na nasze tere-
ny, zabrali starszą młodzież na roboty 
do Niemiec, w tym mojego najstarsze-
go brata Antoniego. W 1942 roku tra-
fił on do Lindenau Post Ansfelden (na-
zwa zapisana ze słuchu). Wrócił dopie-
ro we wrześniu 1948 roku. Wraz z przy-
byciem Niemców rozpoczęły się prześla-
dowania. 
W Wałachówce mieszkała żydowska ro-
dzina Dyków: rodzice z czwórką dzieci. 
Potocznie mówiono o nich Romku, Gie-
nia, Aba i Iziu. Prowadzili mały sklep, w 
którym często pracowała ich córka Gie-
nia, zastępując rodziców. Gdy rozpoczę-
ła się wojna i wkroczyli Rosjanie, chłop-
ców wcielono do Armii Czerwonej. Póź-
niej, gdy powstała armia Andersa Rom-
ku przeszedł do niej. Gienia miała kłopo-
ty ze wzrokiem i dzieci często podsuwa-
ły jej stare rosyjskie pieniądze w zamian 
za czekoladowe cukierki (nazywały się 
Jadzia i kosztowały po 1 groszu za sztu-
kę). Po przyjściu Niemców w 1941 roku 
Gieni udało się uciec i ukryć, ale jej ro-
dziców aresztowano. Prawie 3 lata - do 

Część 1 opowieści  
Jana Pronkiewicza z Olszanicy
Urodziłem się w 1931 roku we wsi Za-
rudzie w dawnym województwie tarno-
polskim. Typowa dla Kresów wieś miała 
około 120 domów. Nasz dom zbudowa-
no z desek łączonych gliną, a dach kryty 
był słomą. Pozostałe zabudowania we 
wsi wyglądały bardzo podobnie, poza 
pięcioma murowanymi domami ludzi, 
którzy wrócili z Ameryki i tam zarobili 
pieniądze. Prądu we wsi nie było, świa-
tło dawała nam lampa naftowa. Wodę 
braliśmy z   wierconej studni z pompą. 
W Zarudziu stał murowany kościół, wy-
konany z ciosanych kamiennych płyt. 
Na polach robiliśmy końmi, które pod-
kuwaliśmy w kuźni we wsi Wałachów-
ka. Stamtąd pochodziła moja żona. W 
jej wsi było około 80 domów. Nasze Za-
rudzie było większe. We wsi było kilka 
maszyn do młócenia zboża. Ich właści-
ciele wykonywali usługi dla innych. Ma-
szyny napędzaliśmy niemieckim silni-
kiem na benzynę DEUTZ. 
Do szkoły im. Jana Kilińskiego w Zaru-
dziu poszedłem w 1938 roku. Nie mie-
liśmy książek, pisaliśmy na tym, co kto 
miał: w zeszytach, na kartkach. Ukoń-
czyłem pierwszą klasę we wrześniu 

marca 1944 roku ukrywała się we wsi, 
w której miała różne kryjówki. W dzień 
bała się wychodzić, ale nocą chodziła po 
wsi i była karmiona przez ludzi: garnusz-
kiem zupy, chlebem, nabiałem. Jej kry-
jówkami w okresie zimowym najczęściej 
były stajnie, długo ukrywała się w staj-
ni Czapli. Właścicielka stajni wspomina-
ła, że Gienia zawsze była w niej wieczo-
rem, gdy dojono krowy, licząc, że dosta-
nie trochę ciepłego mleka i miejsce do 
spania. Moja teściowa wspominała, że 
niejednokrotnie pukała do niej do okna 
nocą, licząc na jakieś ciepłe jedzenie. 
Gienia ukrywała się też w stertach, któ-
re układane były najczęściej przy pło-
tach oddzielających gospodarstwa. W 
stertach u Kraśnickiego i Żelaznego usu-
nęła kilka wiązek słomy i zrobiła sobie 
kryjówkę. Spędzała tam całe dnie, wola-
ła nie pokazywać się na wsi. 
Pewnego dnia, bawiąc się w chowa-
nego, próbowałem przejść pomiędzy 
dwiema stertami i się ukryć. Nagle jed-
na z nóg wpadła mi do głębokiej dziury. 
Pomyślałem, że będzie to idealne miej-
sce na kryjówkę i wskoczyłem tam. Było 
ciemno, nagle poczułem, że ktoś chwy-
ta mnie za nogi. Przestraszony zacząłem 
głośno krzyczeć, ale nagle usłyszałem 
uspokajający głos „Nie mów nikomu, 
że to ja tutaj jestem”. Wtedy rozpozna-
łem Gienię Dyk. Gienia i Romku przeży-
li wojnę i zamieszkali we Wrocławiu, a 
później, z tego co się dowiedziałem, w 
latach 50. wyjechali do Izraela. Co sta-
ło się z Iziem i Abą, nie pamiętam. We 
wsi, poza Gienią, ukrywali się też inni Ży-
dzi. Widziałem raz jednego z nich na po-
dwórku u Piotra Chmielowskiego, całą 
wojnę ukrywano go w gospodarstwie. 
Ten Żyd odwiedzał rodzinę Chmielow-
skich w Olszanicy po wojnie. 
Na cmentarzu na grobie Piotra Chmie-
lowskiego widnieje napis „Kto ratuje ży-
cie, ratuje cały świat”, jest on związany 
z wydarzeniami mającymi wtedy miej-
sce. Najgorsze były lata 1942-1943, kie-
dy to Niemcy, wraz z oddziałami ukraiń-
skimi SS Galizien polowali na Żydów. Na 
polach Zbaraża w wykopanej ziemian-
ce ukrywało się sześcioro Żydów: 2 ko-
biety i 4 mężczyzn. Niestety, nie udało 
im się przeżyć wojny. Ich ciała znalezio-
no chwilę przed przyjściem Sowietów w 
zimie 1944 roku. Zginęli od ciosów sie-
kierą. Nikt nie wie, kto odpowiada za 
ten mord. Żydowska rodzina ukrywa-
ła się także na Wałachówce u Żelazne-
go. Ukrywał łącznie 5 osób, byli to naj-
prawdopodobniej dziadkowie, rodzice i 
córka. Ktoś zdradził, że podejrzane rze-

1939 roku i miałem iść do 
drugiej, ale po wkroczeniu 
Sowietów cofnięto nas o 
rok. Ze szkoły pamiętam, 
że w 1940 roku nasza na-
uczycielka została zwol-
niona przez Sowietów za 
to, że nie chciała uczyć w 
Boże Narodzenie i święto-
wała, siedząc sama w po-
koju, a nie w klasie, pro-
wadząc lekcje. Gdy wkro-
czyli Niemcy w 1941 roku 
wyjechała do Rzeszowa. 
Podobno znaleziono ją 
tam, gdy jechaliśmy na 
Dolny Śląsk podczas prze-
siedlenia. 
 Sowieci przyszli w nie-
dzielę 17 września. Woj-
ska przemieszczały się w 
pobliżu wiosek, idąc od 
Stryjówki na Ochrymow-
ce. W tym czasie siedzie-
liśmy z kolegami na stud-
ni. Zauważyliśmy sowiec-
kiego żołnierza na ma-
łym „mongolskim” ko-
niku. Żołnierz ten miał 
strzemiona oraz przerzu-
cony przez ramie pasek 
karabinu ze sznurka, a za-

miast siodła siedział na kocu przywiąza-
nym sznurem. Podjechał do nas, popro-
sił o wodę. Daliśmy mu ją. Jeden z męż-
czyzn stojących z nami zapytał go: „Co 
z Ciebie za ułan? Jak byłem w Rosji, nie 
takich ułanów widziałem. Bo tak wyglą-
dasz”. Żołnierz sowiecki odpowiedział: 
„ Kakaja właśt’ takaja maść (Jaka wła-
dza taki żołnierz (maść)). U was toże tak 
budiet (u was też tak będzie)”. Po czym 
wsiadł na konia i odjechał. 
Jak zaczęli iść w niedzielę po obiedzie, 
to w czwartek skończyli. Czołgi, samo-
chody, piechota przemieszczały się 
obok Zarudzia na Tarnopol. Koło Woło-
czysk i z Maksymówki szli polną drogą 
i polami. Nie wchodzili do domów, nie 
zatrzymywali się. Sowieci wprowadza-
li u nas swój porządek. W Tarnopolu na 
cokole stał pomnik Piłsudskiego. Przy-
jechał staliniec (ciągnik gąsienicowy), 
przywiązano pomnik do ciągnika linami 
i ściągnięto go z cokołu. Na jego miej-
sce postawiono pomnik Lenina z wycią-
gniętą do ludu dłonią. Miejscowa lud-
ność w odpowiedzi na tę zamianę po-
łożyła Leninowi na wyciągniętej ręce 
kromkę chleba w ramach żartu. Widząc 
to Sowieci ustawili wartę, która od tej 
pory bez przerwy strzegła pomnika Le-

czy dzieją się w rodzinie Żelaznego, po-
nieważ jego syn Gienek bardzo często 
chodził do sklepu do Zbaraża i kupował 
niemieckie gazety. Doniesiono ukraiń-
skiej policji, że kupowane są gazety, a w 
domu nikt nie zna niemieckiego. Gienek 
został przez ukraińską policję złapany, 
a następnie wraz z nimi zawieziono go 
do gospodarstwa rodziców. Najprawdo-
podobniej przyznał się, że gazety kupo-
wane są dla Żydów, ponieważ policja od 
razu wiedziała, że ukrywają się w staj-
ni. Żydowska rodzina zorientowała się, 
że policja przyjechała po nich, rodzice z 
córką postanowili zażyć truciznę. Córce i 
matce się to udało, zmarły. Niestety, oj-
ciec przeżył. Ciągle żył i tarzając się po 
ziemi głośno krzyczał z bólu. Ukrainiec 
podszedł do niego i go zastrzelił. Dwój-
kę najstarszych Żydów ukraińska poli-
cja zabrała. W Zarudziu także ukrywa-
li się Żydzi. Między innymi żydowski le-
karz ze Zbaraża ukrywał się u Łukasiewi-
cza. Oboje przeżyli wojnę, Łukasiewicz 
zamieszkał w okolicach Bolesławca, a 
Żyd wyjechał do Wrocławia. W podzię-
kowaniu za uratowanie życia, gdy wcie-
lano ludzi do II Armii Wojska Polskie-
go, Łukasiewicza, po wstawieniu się za 
nim przez Żyda, nie zabrano na wojnę. 
Wśród Polaków wcielonych do armii w 
1944 roku byli Marian, Izydor, Marcin i 
Pronkiewicz. Pronkiewicz służył w bry-
gadzie pancernej, walczył między inny-
mi pod Stalingradem i na Łuku Kurskim. 
Marian i Izydor zginęli w nieznanych 
okolicznościach.
Wojna dotknęła nie tylko Żydów. Spo-
wodowała, że musieliśmy bać się czę-
sto własnego sąsiada Ukraińca. W na-
szej wsi i sąsiedniej Wałachówce nie 
było dużych problemów z Ukraińcami, 
ponieważ mieszkało u nas tylko kilka 
takich rodzin, które były spolonizowa-
ne. Nie znaczy to jednak, że nie musie-
liśmy się ich bać, ponieważ z całej okoli-
cy dochodziły do nas opowieści o strasz-
liwych mordach na Polakach. My jako 
dzieci pilnowaliśmy wsi w nocy razem z 
dorosłymi. Gdy złapaliśmy jakiegoś po-
dejrzanego Ukraińca zatrzymywaliśmy 
go, braliśmy do piwnicy na przesłucha-
nie a następnie oddawaliśmy do NKWD. 
Utworzona była mała jednostka do pil-
nowania wsi z osób, które nie trafiły na 
wojnę. Sowieci przekazali im broń, by-
śmy mogli się obronić. Raz złapaliśmy 
jednego z Ukraińców. Przestraszony za-
czął zdradzać wszystkie informacje o 
planowanych mordach. Zamknęliśmy 
go w piwnicy, a gdy wyszedł z niej rano, 
to przestał rozmawiać. Zabraliśmy go z 
powrotem do piwnicy na krótką odsiad-

nina. Rosjanie rozpoczęli zabierać ludzi 
na Syberię. Najwięcej osób zabrano ze 
Stryjówki. NKWD przychodziło po ludzi 
nocą, tak, że rankiem wszyscy już czeka-
li na stacji w Maksymówce na trasie Ki-
jów-Lwów na pociąg.
W 1941 roku atak Niemców na ZSSR 
przebiegał błyskawicznie. My nawet nie 
widzieliśmy, jak oni przyszli. Przemiesz-
czali się przeważnie szosą, bardzo szyb-
ko. Rozpoczęło się od odwrotu Sowie-
tów. Niedaleko nas była radziecka baza 
lotnicza w Smykowcach (około 7 km od 
Tarnopola). Od pewnego czasu obser-
wowaliśmy startujące i kierujące się na 
północ w odwrocie sowieckie samoloty. 
W czerwcu tego roku ja, Jasiu i Bronek 
paśliśmy krowy i konie na łące. Nagle 
nadleciały niemieckie samoloty bombo-
we w osłonie myśliwców messerschmit-
tów. Ich celem było zbombardowanie 
lotniska. Nad Tarnopolem rozegrała się 
walka powietrzna, niemieckie myśliwce 
zaatakowały startujących z lotniska so-
wietów. Startowały samoloty dwupłato-
we, Iły, bombowce, które od razu kiero-
wały się na północ na Zbaraż. Niemieccy 
piloci byli zdecydowanie lepiej wyszko-
leni niż Sowieci oraz mieli dużo lepsze 
maszyny. Ledwie z lotniska wystartował 
radziecki samolot, a po chwili już płonął 
i spadał. Obie strony używały karabinów 
maszynowych do zwalczania przeciw-
nika. Piloci strzelali na wszystkie stro-
ny atakując wroga. Pociski leciały rów-
nież na dół i uderzały w ziemię, unosząc 
kurz i wbijając się głęboko w podłoże. 
Widząc uderzające pociski myśleliśmy, 
że uda nam się je znaleźć. Biegliśmy do 
miejsc, gdzie uderzały, chcąc wygrzebać 
je z ziemi. Niestety, były wbite tak głę-
boko, że nie udawało nam się ich wydo-
stać. Wiadomo, było to bardzo niebez-
pieczne, ale dla dziesięcioletnich chłop-
ców była to świetna zabawa. Na szczę-
ście nikomu nic się nie stało. 
Pamiętam, że podczas walk spadło kil-
ka samolotów, zdecydowanie więcej so-
wieckich niż niemieckich. Sowieci trafi-
li też duży 3-silnikowy niemiecki samo-
lot, prawdopodobnie bombowiec, który 
płonąc kierował się na Załoście. W po-
bliżu znajdował się duży zbiornik wodny, 
długi na około 1 kilometr oraz cukrow-
nia. Samolot wpadł do tego zbiornika.
Po dwóch tygodniach od ataku Niem-
ców na ZSSR wojska sowieckie zaczę-
ły wycofywać się z Tarnopola. Na trasie 
odwrotu pozostało bardzo dużo samo-
chodów, czołgów oraz inny sprzęt woj-
skowy. Pojazdy najczęściej pozostawio-
ne były z powodu braku paliwa. W Zaru-
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☛ kłując śpiących pijanych żołnierzy ba-
gnetami. Niemcy stali tam 7 tygodni. 
Wszystko się zmieniło, gdy przyjechały 
katiusze. U nas na podwórku w Zarudziu 
stał czołg. Radiotelegrafista Sowiecki za-
wołał mnie i powiedział: „Janek, rano o 
5 katiusze będą strzelać na Tarnopol”. 
Wstałem więc rano, wyszedłem rano 
na pole i usłyszałem charakterystyczny 
dźwięk rakiety katiuszy “wzzzziuuuuuu”. 
Ciężarówka, na której zamontowane 
były wyrzutnie rakiet, wjeżdżała w okop 
i strzelała, następnie wyjeżdżała z oko-
pu, jechała do innego i tam była łado-
wana. Po ataku katiuszy Niemcy szybko 
uciekli z Tarnopola, ale jakbyś zobaczył 
lecący pocisk, falujący w locie! Nie leciał 
w linii prostej, falował. Ponieważ był ra-

nek, ale było jeszcze ciemno to dokład-
nie widziałem, gdzie leci i spada rakieta. 
Rosjanie stacjonowali na majątku na Za-
rudziu. Odbyła się tam nawet przysię-
ga żołnierska dla nowej jednostki. Ma-
jątek należał do Żyda Gitzberga, rządcą 
był Szechter. Szechter przegrał swój ma-
jątek w karty i pracował od tego czasu 
jako rządca. Gitzberg mieszkał we Lwo-
wie. Majątek wydawał się nam duży, 
było tam 12 par koni. Jedna para koni 
przeznaczona była tylko do bryczki Git-
zberga, reszta pracowała w polu. To są 
ostatnie wspomnienia z Kresów. Nie by-
liśmy jeszcze wtedy świadomi, że nieba-
wem będzie trzeba opuścić nasze domy 
i rozpocząć życie w całkiem nowym 
miejscu.
Cdn...

 ✎ Mateusz Wilk

sąsiad wiózł mleko do mleczarni, po-
nieważ część naszych zbiorów podczas 
okupacji musieliśmy oddawać Niemcom 
w ramach kontrybucji. Nagle napotkał 
odział Sowietów, którzy go złapali i za-
wrócili. To był początek odwrotu Niem-
ców z frontu wschodniego. Widzieliśmy 
Niemców jadących przez Czernichowce 
szosą na Zbaraż. Ponieważ drewniany 
most był tam spalony, postawili tymcza-
sowy żelazny. Gdy rozpoczął się nagły 
odwrót most został rozebrany. Nie było 
u nas dużych walk, jedynie na Stryjów-
ce, może około pół godziny, nie więcej. 
Wycofujący się z terenów ZSSR Niemcy 
w niedzielę okopali i umocnili się w tej 
miejscowości. W środę Sowieci zaatako-
wali, doszło do potyczki. Minimum 40 

Sowietów zginęło w walce. Podczas wal-
ki podjechał niemiecki pociąg pancerny 
od strony Kujdańców (tory z Podwoło-
czysk, Borków Wielkich, Tarnopola) i za-
czął strzelać. Spaliło się 7 lub 8 domów. 
O dziwo, w całych walkach zginął tylko 
jeden Niemiec. Po walce Niemcy się wy-
cofali, szli koło nas w okolicach rzeki No-
ryniec oraz polami. 
Gdy Niemcy się cofali, Rosjanie stali 7 
tygodni pod Tarnopolem. Za rzeką Se-
ret, w dzielnicy Zagrobela Niemcy się 
umocnili. Idący w przód Sowieci trafi-
li na gorzelnię w Czernilowie, Smykow-
cach i Szlachcińcach. Zostawiono tam 
pełne zbiorniki spirytusu. Niemcy odda-
li Tarnopol Rosjanom bez walki. Nieste-
ty, wkraczający oddział Armii Czerwo-
nej był kompletnie pijany po odwiedze-
niu gorzelni. Widząc to, Niemcy wróci-
li w nocy, zaczęli zabijać sowiecki odział, 

kę. Nagle wszystko sobie przypomniał 
i zdradził kolejne szczegóły. Oddaliśmy 
go w ręce NKWD. Ludzie z NKWD wypu-
ścili go po 2 tygodniach, lecz śledzili go, 
gdzie się da. Nie uszedł daleko. Został 
złapany na polu i zabity przez NKWD. 
Zwykle przed atakami UPA po wioskach 
chodził zwiad. Taki zwiad także trafił do 
nas. Był listopad 1944 roku. Przyjecha-
ło ich sześciu, na furmance w sowiec-
kich mundurach. Jeden spał na wozie, 
dwóch poszło do sąsiada, do mieszka-
nia Badacha oraz Żelaznego. Chodzi-
li po wiosce. Sierżant chodził od domu 
do domu i prosił o jedzenie i kiełbasę. 
Każdy mu odmawiał, a nie wspomnę już 
o tym, że mało kto wtedy miał kiełbasę 
w domu. Słysząc odmowę, sierżant mó-
wił: „- Wieczorem będzie wszystko, 
wszystko się znajdzie”. Gdy UPA roz-
poznawało teren Łukasiewicz i prze-
kazał przez posłańca do Stryjówki 
do sowieckiego posterunku. W krót-
kim czasie pojawiło się u nas 12-16 
żołnierzy stacjonujących w pobli-
skim majątku. Spotkali dwóch Ukra-
ińców na drodze, ci nagle wyjęli ka-
rabiny automatyczne i zaczęli celo-
wać w Sowietów. Jeden z Ukraińców 
krzyknął „Nie strzelajcie, my swoi”, 
chcąc zmylić Sowietów i mieć szan-
sę uciec. Wojsko złapało wszystkich 
sześciu. Furmanka, którą przyjechali 
wypełniona była kradzionymi rzecza-
mi. Jeden z Ukraińców pokazał woj-
skowym swoje dokumenty, podobno 
były oznaczone jakimś niewidzialnym 
znakiem. Sowiecki żołnierz podarł je, 
rzucił na ziemię w błoto i przydeptał. 
Jeden z sowieckich żołnierzy posadził 
Ukraińców w rowie i pilnował ich do 
wieczora, następnie zabrano ich do Zba-
raża na NKWD. 
Wieczorem z lasu ze strony Kujdaniec 
widzieliśmy serię czerwonych pocisków 
smugowych lecących w górę, jeden za 
drugim. Na szczęście nikt im nie odpo-
wiedział. Nie zaatakowano wsi, to praw-
dopodobnie uratowało nam życie. W 
Smykowcach pod Tarnopolem ludzie nie 
mieli tyle szczęścia, co my. Gdy rozpo-
czął się atak UPA ksiądz i organista wy-
szli na wieżę kościelną z rkm-em i za-
częli ostrzał napastników. Zabili około 
12 osób. Początkowo Ukraińcy zostawi-
li ciała leżące na ziemi, niedługo potem 
wrócili. Podczas odwrotu odcinali głowy 
poległym, wkładali je do worków i za-
bierali. Pozostały same ciała bez głów, 
tak by nie udało się ich rozpoznać. 
W Smykowcach tego dnia Ukraińcy za-
bili około 136 osób. Pewnego dnia nasz 

W dniach 22-23 września w ramach 
projektu TIK na TAK 40 uczestników za-
jęć wzięło udział w wycieczce dydak-
tycznej do Warszawy. Uczniowie wraz z 
opiekunkami rozpoczęli pobyt w stolicy 
od wizyty w Muzeum Techniki przy Pa-
łacu Kultury i Nauki, który jako symbol 
Warszawy został bardzo dokładnie ob-
fotografowany przez uczniów i opiekun-
ki. W Muzeum młodzież obejrzała eks-
pozycję historycznych już komputerów i 

urządzeń telekomunikacyjnych, by prze-
konać się, jak w ciągu kilku dekad zmi-
niaturyzowały się przyrządy elektronicz-
ne. Druga z ekspozycji też przyciągnęła 
uwagę młodych ludzi, ponieważ wypeł-
niona była pojazdami dwu- i czterokoło-
wymi, pamiętającymi czasy ich pra-pra-
dziadków. W kolejnej z sal poświęco-
nej transportowi powietrznemu i wod-
nemu można było zobaczyć między in-
nymi dość efektowny, ale niezwykle nie-
wygodny strój nurka głębinowego.
Po tej podróży w czasie uczestnicy wy-
jazdu udali się dla odmiany w podróż 
metrem, bo celem tym razem stało się 

Centrum Nauki Kopernik. Tu tak na-
prawdę można byłoby spędzić cały 
dzień, a i tak pewnie wszyscy czuliby 
niedosyt wrażeń. Interaktywne wysta-
wy, prototyp mercedesa, który nie po-
trzebuje kierowcy, Teatr Wysokich Na-
pięć, to tylko nieliczne atrakcje, któ-
re przyciągały uwagę młodzieży i opie-
kunek. Poza zwiedzaniem wystaw inte-
raktywnych młodzież wzięła udział w za-
jęciach laboratoryjnych z biologii, gdzie 

eksperymentalnie zgłębiła zagadnienia 
z fotosyntezy i oddychania oraz wycią-
gnęła wnioski na temat znaczenia CO2 
dla organizmów.
Po tak ogromnej porcji naukowych wra-
żeń młodzież zregenerowała siły w re-
stauracji Sosiser, a potem już z więk-
szą wprawą przemieściła się metrem na 
Pragę do hotelu HIT, gdzie wymęczeni 
podróżą oraz zwiedzaniem wszyscy za-
padli w sen.
Kolejnego dnia po śniadaniu i wykwa-
terowaniu uczestnicy wycieczki prze-
jechali metrem do Śródmieścia, gdzie 
cała grupa spotkała się przy pomniku 

Kopernika z przewodniczką po Warsza-
wie i rozpoczęło się zwiedzanie najważ-
niejszych i najbardziej reprezentatyw-
nych miejsc w stolicy. Grupa przeszła 
przez Krakowskie Przedmieście, na któ-
rym swój sklep miał Wokulski,usiadła na 
ławeczkach Chopina, w miejscu, gdzie 
kompozytor dał swój pierwszy koncer-
t,przystanęła obok kultowej bramy Uni-
wersytetu Warszawskiego, przy Pała-
cu Prezydenckim, z podziwem obejrzała 
fasady Hoteli Bristol i Europejskiego, a 
następnie była obecna podczas zmiany 
warty przy Grobie Nieznanego Żołnie-
rza. Przewodniczka zaprowadziła grupę 
na Stare Miasto pod Zamek Królewski i 
Kolumnę króla Zygmunta, gdzie - rzecz 
jasna – wszyscy zapozowali do pamiąt-
kowego zdjęcia Następnie już autoka-
rem turyści przejechali w stronę Łazie-
nek, które w pierwszych jesiennych bar-
wach prezentowały się pięknie, a liczne 
wiewiórki skradły serca całej wycieczki. 
W Łazienkach młodzież obejrzała ekspo-
zycję w Muzeum Łowiectwa i Jeździec-
twa: wypchane krokodyle, niedźwiedzie 
i łosie, a następnie przeszła się alejkami 
parku, by dla odmiany oglądać żywe pa-
wie i wszędobylskie wiewiórki. W dro-
dze do pomnika Chopina minęła Sta-
rą Pomarańczarnię, a wychodząc już z 

łazienek (po dziesięciokilometrowym 
marszu) nieopodal Belwederu zatrzy-
mała się na dłużej przy czarnym cadil-
lacu 355D marszałka Piłsudskiego. Na-
stępnie wszyscy wsiedli, niestety nie do 
cadillaca, tylko autokaru, by udać się do 
znanej już restauracji na syty i smaczny 
obiad. O 17.00 uczestnicy wyjazdu po-
żegnali się pod PKiN Warszawą i z gło-
wami pełnymi wrażeń, aparatami zdjęć 
i nogami, które dawno tyle nie przeszły, 
ruszyli w drogę do domu.

✎ Iwona Pawłowska
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w Warszawie
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Kolejna inwestycja ......, a ponad 100 lat temu  
miejsce to wyglądało troszkę inaczej.
Na tym niedużym placu życie tętniło praktycznie 
dzień i noc. Każdego dnia do pobliskiej fabryki ka-
peluszy  P&M Neumana zmierzało kilkuset  pra-
cowników. Wieczorami  mieszkańcy spotykali się 
w dwóch gospodach  oddalonych od siebie szero-
kością ulicy, a 100 metrów dalej była kolejna...
Pierwsza gospoda GASTHOF ZUM DEUTSCHEN KA-
ISER  umiejscowiona była w budynku Cmentarna 
2 i jak widać - wchodziło się do niej  bezpośred-
nio z placu.

Taka ciekawostka....
Przed 1945 r.  w Złotoryi (Goldberg) były trzy stacje pa-
liw. Pierwsza mieściła się na Dolnym Rynku  w okolicy "li-
pek"-Piłsudskiego.
Druga umiejscowiona była na Górnym Rynku - naprze-
ciw obecnej piekarni.

Trzecia była praktycznie na środku obecnego placu Rey-
monta. 
Z reklam na pompie można odczytać dwie znane marki 
ARAL (marka powstała w 1918 r.) i SCHELL (marka zna-
na od 1891 r.)
Dokładną  lokalizację stacji paliw pokazują prezentowa-
ne widokówki.

✎ Piotr Klimaszewski

Druga gospoda GASTHOF ZU DEM DREI MOH-
REN  mieściła się w budynku Legnicka 2. Na-
leżała ona do W. Priesnera  i  według reklamy 
oprócz posiłku i piwa oferował on też pokoje 
gościnne. 
Ta pierwsza widokówka  jest  ciekawa, gdyż wi-
dać na niej, w głębi ul. Cmentarnej  po prawej 
stronie,  dużą kamienicę, która została wybu-
rzona.  Nie znalazłem żadnej innej  widokówki, 
która by tylko ją przedstawiała.

✎ Piotr Klimaszewski

Jak co roku w ostatni weekend września 
na jeleniogórskim rynku odbył się „Jele-
niogórski Jarmark Staroci i Osobliwości”, 
na którym nie mogło zabraknąć pasjo-
natów historii ze Złotoryi. Udział w tym 
wydarzeniu jest obowiązkiem każdego 
kolekcjonera, na jarmarku można zoba-
czyć i kupić bardzo dużo ciekawych rze-
czy, począwszy od monet, medali, me-
bli, widokówek po wyroby regionalne 
czy nawet motocykl - tam jest dosłow-
nie, dosłownie wszystko! Od wielu lat 
jeździmy na „łowy” i nigdy nie przyje-

chaliśmy z pustymi rękoma. Przez ten 
czas kupiliśmy bardzo dużo przedmio-
tów, nie tylko regionalnych ze Złoto-
ryi, ale również użytkowych czy milita-
riów. Jarmark trwa przez 
sobotę i niedzielę i czę-
sto jesteśmy tam dwa 
dni. Jadąc w sobotę, ku-
pujemy ciekawsze „fan-
ty”, następnie wracamy 
do domu. Po przemyśle-
niu, ile jeszcze zostało do 
obejrzenia, kupienia, czę-
sto wracamy tam w nie-
dzielę. Jednym ogranicze-
niem są finanse, ich za-
wsze brakuje, więc każ-
dy zakup jest skrupulat-
nie przemyślany oraz tra-
dycyjnie targujemy się 
„do upadłego”. Niektórzy 
do zakupów przygotowu-
ją się przez miesiące, gro-
madząc pieniądze, rezer-
wując sobie wolny week-
end, gdyż taka okazja 
się szybko nie powtórzy, 
„giełda” jest raz w roku, 
a na niej sprzedawcy/ko-
lekcjonerzy z całej Pol-
ski, Czech, Niemiec oraz 
innych zakątków świata. 
Często bywa tak, że jar-
mark to miejsce, w któ-
rym spotyka się kolekcjo-
nerów poznanych przez 
internet, jest to też oka-
zja do uściśnięcia sobie 
dłoni, wymiany „fantów” 
lub finalizacji transakcji.
Od lat wraz z kilkoma zna-
jomymi jeździmy na jar-
mark w celu „ocalenia od 
zapomnienia” pamiątek 
związanych z naszym re-
gionem, a w szczególno-
ści naszej małej ojczyzny.  
Nikt nikomu nie zazdro-
ści, nie ścigamy się, kto 
większe i ciekawsze za-
kupy zrobi, a wręcz prze-
ciwnie - pomagamy so-
bie nawzajem, doradza-
jąc, a nawet przyczaja-
jąc sobie pieniądze. Dla 
mnie najważniejsze jest 
to, że dany przedmiot zo-
stanie w naszym mieście 
wśród pasjonatów, i nie zostanie wywie-
ziony za granicę i bezpowrotnie utra-
cony. W ten sposób przez lata uchroni-
liśmy bardzo dużą ilość przedmiotów z 
naszego regionu. W tym roku kupiliśmy 

kilkanaście pocztówek, butelki, wiesza-
ki oraz unikalny przedmiot, okulary wraz 
z pudełkiem z zakładu przedwojennego 
złotoryjskiego optyka A. Struziny. Tego-

roczny jarmark uznajemy za udany i cze-
kamy na następny, do zobaczenia we w 
wrześniu w Jeleniej Górze!

✎ ◙ Przemysław Markiewicz

Krucjata 
po „fanty”

Rondo (będzie)

Stacja paliw
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