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„Wystarczy 10 dni, aby mieć maturę z 
głowy” – kusi pewien wydawca. Jed-
na z pobliskich szkół gwarantuje edu-
kację na poziomie średniej szkoły w 9 
miesięcy, jakaś uczelnia w kraju tyle 
samo czasu potrzebuje, by wykształ-
cić absolwenta MBA. A wszystko po 
łebkach, powierzchownie i właśnie po 
to, by było „z głowy”. 
Mamy erę erzaców, substytutów, cza-
sy sprzyjające udawaniu, że konsu-
mujemy produkty pełnej wartości i 
sami tacy jesteśmy - tacy stuprocen-
towi.
A w gruncie rzeczy ślizgamy się po po-
wierzchni życia, jemy chleb bez mąki, 
pijemy mleko bez laktozy, kawę bez 
kofeiny, palimy papierosy bez nikoty-
ny, smakujemy czekoladę bez cukru. 
Czytamy - nie rozumiejąc, oglądamy 
- nie widząc, słuchamy - nie słysząc, 
mówimy - nie myśląc, piszemy skróta-
mi. Bo tak w ogóle idziemy na skróty 
przez życie.
Nie mamy cierpliwości na delektowa-
nie się chwilą, czasem, bo czas musi 
teraz pomieścić więcej naszych zajęć, 
gdyż nie wypada nie zajmować się ni-
czym. Już dzieciom zapełniamy popo-
łudnia korkami z matmy i angielskie-
go, grą na skrzypcach czy tenisem. 
Hodujemy ludzi rozedrganych ner-
wowo, z poczuciem, że trzeba gdzieś 
biec, lecieć, bo im coś lub ktoś umknie. 
Ludzi, którzy nie potrafią się na ni-
czym skupić dłużej niż jedna zdrowaś-
ka, ludzi, którzy potrzebują być cią-
gle w kontakcie ze swoim telefonem, 
gdzie jest zamknięty cały dziejący się 
ciągle świat.
Tak, ze wszystkim chcemy być na bie-
żąco. Każda zmiana na szczycie wła-
dzy, kolejna gafa polityka, wynik 
wczorajszego meczu, pogoda na week-
end, afera obyczajowa z udziałem ce-
lebryty… Łykamy jak pelikany, jak 
wróble plewy. O takich jak my pisał 
Tuwim: „I żują, żują na papkę pulch-
ną,/ aż, papierowym wzdęte zakal-
cem,/Wypchane głowy grubo im puch-
ną”.
Potem powielamy jak dyktafony – me-
gafony wyczytane czy wysłuchane 
newsy, ale zapytani o własne zdanie, 
wpadamy w popłoch. Przecież nad 
tym trzeba pomyśleć. Szkoda na to 
czasu. Życie goni, trzeba iść na skróty, 
będzie szybciej.. 

✎ Iwona Pawłowska

Z kuchni, w której pijemy kawę z Justyną, roztacza się piękny o tej porze 
roku widok na winnicę. Można by powiedzieć, że Justyna ma swoją plan-
tację winorośli na oku przez cały dzień. Tak naprawdę ma ją przez cały rok, 
bo jak mówi – praca przy winogronach trwa na okrągło.
Pierwsze winorośla Justyna i Tomek Żytomirscy z Leszczyny posadzili sie-
dem lat temu. Było to kilkaset sadzonek. Justyna mówi, że na swoim 
skrawku ziemi odziedziczonym po dziadkach nigdy nie chciała uprawiać 
ziemniaków ani innych roślin, tylko winogrona. W sumie nie wie, skąd ta 
myśl, może dlatego, że kiedy pracowała w Holandii, zobaczyła, jak wyglą-
da pasja do wina, jego wytwarzania, kolekcjonowania i jak wygląda kultu-
ra picia tego trunku; a może dlatego, że jak opowiadała jej babcia, przed 
wojną na tym samym polu niemieccy gospodarze też mieli winnicę. W 
sumie nie jest to istotne. Ważne jest, że tak, jak postanowiła, tak zrobiła. 
Nie sama rzecz jasna, ale z rodziną. Bez wsparcia męża, który wykonał naj-
cięższą fizyczna pracę przy kopaniu dołków pod sadzonki, a potem wbi-
janiu czterdziestokilogramowych słupów pod rusztowanie dla krzewów, 
nie byłoby mowy o sukcesie. Choć Justyna unika tego słowa „sukces”, bo 
oficjalnie jej wino dopiero w przyszłym roku zadebiutuje na restauracyj-
nych stołach i sklepowych półkach, to już dziś widać efekt pracy Żytomir-
skich. I nie mam na myśli tylko wina, choć o nim też będzie kilka słów. Już 
samo pole zasadzone winoroślami robi wrażenie, szczególnie w późno-
jesiennym słońcu. Justyna mówi, że nawet dla tego widoku, warto było 
pracować.  Na krzakach nie ma już owoców, bo dopiero skończyło się wi-
nobranie, w którym brała udział cała rodzina. Przez pierwsze trzy lata od 
posadzenia krzewów nie dopuszczali do owocowania winogron, bo to był 

czas na ukorzenie-
nie sadzonek. Jest 
to bardzo waż-
ne, aby korzenie 
poszły głęboko w 
ziemię, bo wte-
dy jest szansa, że 
krzewy nie prze-
marzną zimą. 
Kiedy Żytomirscy 
zrobili pierwsze 
wino, wiedzieli, że 
to jest coś, co chcą 
robić. Gdy pytam 
Justynę, co w tym 
winie było wyjąt-
kowego, ze śmie-
chem mówi: ser-
ce i dusza! Wte-
dy postanowili, 
że zabiorą się za 
produkcję na se-
rio. Nazwali swoją 
winnicę Aries (ba-
ran), bo obydwo-
je są zodiakalnymi 
Baranami, a z tym 
znakiem wiąże się 
upór i parcie do 
celu. Przy takiej  
zdublowanej kon-
stelacji cech moż-
na spodziewać się, 
że dopną swego. 
Rzecz jasna nie 
od razu, ale krok 
po kroku. Dlatego 
dosadzili winoro-

śla (dziś to ponad dwa tysiące krze-
wów), skompletowali sprzęt, urzą-
dzili winiarnię i czekali aż pojawią 
się gotowe do zbioru owoce. Oka-
zało się, że warto było czekać. Te-
goroczne winobranie wynagrodziło 
cierpliwość gospodarzy.
Teraz owoce już pracują na nowy, 
winny smak. Trzeba uzbroić się w 
cierpliwość, bo wino nie lubi po-
spiechu. Miedzy winobraniem a bu-
telkowaniem musi minąć co naj-
mniej pół roku. Najszybciej w butel-
kach znajdzie się wino białe, czer-
wone pracuje dłużej, musi poleża-
kować w dębowych beczkach. Justy-
na planuje wypuścić je na rynek pół 
roku po winie białym. 
W produkcji wina wszystko ma swój 
czas. Niczego nie można podgonić 
ani pominąć. 
Po zbiorach owoce są transporto-
wane pod dach, do winiarni. Tam są 

ważone, potem szypułkowane, na-
stępnie winogrona na białe wino 
przekładane są do kadzi maceracyj-
nych i tam sobie leżą przez noc. Po 
tym leżakowaniu przychodzi czas na 
wyciskanie soku, a ten wędruje już 
do beczek. Czerwone wino ma tro-
chę inną historię swojego powsta-
wania. Aż trzy tygodnie maceruje 

się ze skórkami i pestkami, co nada-
je mu odpowiedni charakter. Wtedy 
zachodzi pierwsza fermentacja, do-
piero potem wyciska się z tego sok 
- praktycznie młode wino, a druga 
fermentacja jabłkowo-mlekowa, ła-
godząca smak zachodzi już w kadzi, 
dopiero potem, mniej więcej po pół 
roku idzie do beczki dębowej.

Życie na skróty Serce i dusza 
w winie
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☛ Nazwa fermentacji „mlekowo-jabł-
kowa” nie ma nic wspólnego z do-
dawaniem tych produktów. Wino 
pracuje bez żadnych dodatków i bez 
cukru z zewnątrz. Winogrona są na 
tyle słodkie, że nie potrzebują żad-
nych wspomagaczy. Oczywiście za-
nim zostaną zebrane, Justyna mie-

rzy w nich poziom słodkości. Wszyst-
ko musi być pod nieustanną kontro-
lą.
Niezależnie od rodzaju wina musi 
się ono wyklarować. To właśnie ten 
etap teraz zachodzi w winiarni Ży-
tormirskich. Po wyklarowaniu wino 
filtruje się, zlewając je znad osadu. 
Codziennie trzeba sprawdzać, co 
dzieje się w beczkach. A więc na-
wet, jak wydaje się, że wino pracuje 
samo, to zawsze ktoś musi mieć nad 
tym pieczę 😊.
Justyna wszystkiego uczy się sama, 
pomagają jej w tym kursy interneto-
we, ale przyznaje ze śmiechem – im 
więcej się uczy – tym ma większą 
świadomość, ile jeszcze nie wie 😊. 
Poza tym wino – jak mówi – to żywy 
organizm, nigdy nie wiadomo, jak 
zareaguje. Tak dużo zależy od wie-
lu czynników, na przykład od tem-
peratury. Białe wino fermentuje w 
bardzo niskich temperaturach (6 – 7 
stopni), żeby zachować aromaty, za-
trzymać słońce w butelce. Dlatego 
zaraz po zbiorach, gdy na zewnątrz 
jeszcze jest ciepło, bo i tak bywa we 

wrześniu, trzeba schładzać beczki, 
aby nie popsuć efektu żmudnej pra-
cy.
W winiarni stoi już cały tysiąclitrowy 
baniak czerwonego wina. I trzy ta-
kie beczki wina białego: jedna wy-
trawnego, dwie półwytrawnego. Są 
też puste beczki, one czekają na ko-

lejne zbiory. Ju-
styna mówi, że 
winnica jest 
jeszcze mło-
da, więc wydaj-
ność owoców 
nie jest duża, 
ale w przyszło-
ści i te beczki 
się zapełnią. W 
końcu po coś w 
ten sprzęt in-
westowali, a 
jak sama przy-
znaje – to dość 
drogie hobby 
😉. 
Drogie i pra-
cochłonne. Bo 
kiedy już efekt 

j e s i e n n e g o 
zbioru nabie-
ra mocy pod 
czujnym okiem 
g o s p o d a r z y, 
oni szykują się 
do kolejnych 
prac w polu. 
W styczniu, lu-
tym zaczyna 
się znowu pra-
ca przy przy-
cinaniu i for-
mowaniu krze-
wów. Wszystko 
robi się ręcznie, 
krzew po krze-
wie, a jest ich 
ponad dwa ty-
siące. Z krzewu 
zostawia się jedną łozę, najgrubszą i 
formuje w jednym kierunku. U Żyto-
mirskich nasadzenia są z zachodu na 
wschód, zgodnie z kierunkiem wie-
jących najczęściej wiatrów. W tym 
żmudnym zajęciu uczestniczy cała 
trójka, bo syn Tomka i Justyny bar-
dzo garnie się do prac polowych.
Są jednak takie obowiązki, które bie-

Miło nam Państwa poinformować, że po przerwie spowodo-
wanej pandemią wznawiamy wybory Człowieka Ziemi Złoto-
ryjskiej. Kapituła wyborów CZZ na spotkaniu 21 listopada br.  
zadecydowała zmodyfikować jednorazowo punkt regulami-
nu, dostosowując go do zaistniałej sytuacji i w związku z tym 
do tytułu Człowieka Ziemi Złotoryjskiej za rok 2022 mogą pre-
tendować osoby, których działalność lub osiągnięcia w latach 
2020-2022 zasługują na uznanie lokalnej społeczności. Kapi-
tuła w składzie: Iwona Pawłowska – przewodnicząca, Agniesz-
ka Młyńczak – sekretarz oraz członkowie: Roman Gorzkowski, 
Beata Jańta, Jarosław Jańta, Mirosław Kopiński, Andrzej Ko-
walski, Wioleta Michalczyk, Jacek Kramarz, Aleksandra Roś, 
Kazimiera Tuchowska, Andrzej Wojciechowski rozpatrzy Pań-
stwa zgłoszenia, kierując się własną skalą wartości.
Na zgłoszenia kandydatur czekamy do 15 stycznia 2023 roku 
pod adresem mailowym czz@tmzz.pl  lub numerem tele-
fonu  797 861 010. Przyjmujemy też zgłoszenia przesłane 
pocztą na adres  Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryj-
skiej, ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata 
oraz opis osiągnięć lub działalności za lata 2020-2022.
Przypominamy, że tytuł człowieka Ziemi Złotoryjskiej za rok 
2019 otrzymała Aleksandra Roś, jednak z powodu wprowa-
dzenia ograniczeń pandemicznych nie doszło do uhonorowa-
nia laureatki, gdyż byliśmy zmuszeni odwołać uroczystość. 
Wręczenie statuetki pani Aleksandrze nastąpi podczas Gali 
CZZ w marcu 2023.

W imieniu Kapituły CZZ Iwona Pawłowska

rze na siebie sama Justyna. To spra-
wy urzędowe. Wszystkie pozwole-
nia, kontrole, dokumentacja i wnio-
ski o akcyzę są na jej głowie. To naj-
mniej atrakcyjna część pracy. Jednak 
konieczna, jeśli chce się wino produ-
kować legalnie i na większa skalę niż 
domowy użytek. Teraz Justyna może 
mieć powody do szczęścia, bo prze-
szła całą procedurę związaną z przy-
znawaniem akcyzy i już może plano-
wać dystrybucję tegorocznego wina.

Justyna mówi, że nie chcą się ogra-
niczać tylko do produkcji wina i zdra-
dza, że już przygotowuje miejsce 
biesiadne, przestrzeń do degustacji 
oraz noclegi dla gości. 
W maju czeka Żytomirskich debiut. 
Mają już akcyzę, wino się robi, butel-
ki czekają, etykiety projektują. Justy-
na nie może się doczekać, ale też boi 
się, jak wino zostanie przyjęte przez 
smakoszy. Jak wypadnie wśród kon-
kurencji, której nawet w naszym po-
wiecie nie brakuje. Wypada uzbro-
ić się w cierpliwość i czekać na…suk-
ces 😊

 Ja już skosztowałam ich produktów 
i mogę z czystym sumieniem napisać 
– warto było!
P.S. Justyna na bazie winogron pra-
cuje już nad eliksirem młodości, ale 
to już zupełnie inna historia 😊

✎ Iwona Pawłowska

27.10 w Złotoryjskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie ze 
złotoryjskim podróżnikiem Dariuszem Kotalą „Podróżując za 
pięknem – rowerem dookoła świata”.
5.11 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie zorga-
nizowano Kaczawski Festiwal Podróżniczy „Budzimy Wygasłe 
Wulkany!”.
5 – 6.11 w hali Tęcza pod hasłem „Mistrzostwa Niepodległej 
Polski" wyciskano sztangę leżąc.
5 – 16.11 miała miejsce wizyta uczniów hiszpańskiej szkoły IES 
Virgen de las Nieves w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi.
7.11 w kinie Aurum zainaugurowano kolejny sezon Dyskusyj-
nego Festiwalowego Klubu Filmowego „Złoty Samorodek”.
9.11 w Zamku Grodziec miało miejsce spotkanie w celu wy-
łonienia Rady Programowej Geoparku Kraina Wygasłych Wul-
kanów.
11.11 w Złotoryjskim Ośrodku Kultury odbył się okolicznościo-
wy koncert duetu Aleksandry Sobol i Łukasza Przystasza „Dla 
Niepodległej szli… Listy z frontu”.
11.11 na cmentarzu komunalnym w Złotoryi zorganizowano 
uroczystość z asystą wojskową oznaczenia tablicą IPN mogiły 
podporucznika Stefana Karabczyńskiego, która została wpisa-
na do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepod-
ległość Polski.
11.11 na złotoryjskim Rynku odbył się pokaz amerykańskich 
samochodów, który zorganizował Złotoryjski Ośrodek Kultury 
wspólnie ze Stowarzyszeniem „Amcary Dolnośląskie”.
11.11 na złotoryjskim Rynku uroczyście ślubowały pierwsze 
klasy mundurowe z Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi.

11.11 z okazji Narodowego Dnia Niepodległości w Gminie Za-
grodno odbyła się Defilada Ochotniczych Straży Pożarnych.
11.11 w Wojcieszowie zorganizowano zawody sportowe. 
15.11 w Złotoryjskim Ośrodku Kultury odbył się „Przegląd Twór-
czości Artystycznej Seniorów”.
18.11 w Młynie Wielisław otwarto szafy z książkami „Z książ-
kami wśród drzew” oraz warsztaty „Śladem wody – wyzwanie 
współczesne, czy dobrze już znane?”. 
19.11 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz Przychodnia Re-
jonowa w Złotoryi zorganizowały akcję bezpłatnych badań dia-
gnostycznych.
22.11 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi odbyło się 
spotkanie autorskie z Krzysztofem Koziołkiem „Kryminalna 
zbrodnia w kuchni”.
24.11 w Złotoryjskim Ośrodku Kultury Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej świętowało Jubileusz 35-lecia.
24.11 tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pielgrzymka przy-
znano Wiolecie Michalczyk.
25.11 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi odbyło się 
spotkanie autorskie z Małgorzatą Starostą „Wokół komedii kry-
minalnych”.
26.11 w Rzeszówku odbyło się otwarcie szafy z książkami „Z 
książkami wśród drzew” oraz spotkanie warsztatowe „Leśna ką-
piel”. 
26 – 27.11 Złotoryjskie Stowarzyszenie Steel Darta zorganizowa-
ło w Złotoryi turnieje z cyklu pucharu Polski pod patronatem 
Polskiej Organizacji Darta.
27.11 w Hali Sportowej Tęcza odbył się turniej halowej piłki noż-
nej „Futsal Masters Saller CUP” o Złoty Puchar Burmistrza Mia-
sta Złotoryja.

✎ Opracował Jarosław Jańta
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Huczne urodziny

Dobre Towarzystwo

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zło-
toryjskiej właśnie hucznie obchodzi-
ło swoje urodziny. Nie będę wypomi-
nać które, ale gdyby TMZZ było człowie-
kiem, mogłoby już w tym wieku kandy-
dować na prezydenta RP.
Z uwagi na fakt, że gości urodzinowych 
zaproszono wielu, na miejsce impre-
zy wybrano bardzo przestronny Złoto-
ryjski Ośrodek Kultury.  W roli gospody-
ni przyjęcia wystąpiła pani prezes TMZZ 

Kazimiera Tuchowska, ale dzielnie 
wspierali ją jej poprzednicy: Alfred 
Michler, Roman Gorzkowski oraz 
Aleksander Borys. Chwilą ciszy upa-
miętniono nieżyjącego już byłego 
prezesa Aleksandra Pecynę i innych 
członków stowarzyszenia, którzy nie 
doczekali jubileuszu.
Kilkanaście minut zajęło pani pre-
zes wymienianie  ludzi, których moż-
na by nazwać krwioobiegiem TMZZ, 

Dzieci z terenu gminy Świerzawa mogą 
już uczestniczyć w wydarzeniach z wyko-
rzystaniem podłogi interaktywnej oraz 
teatrzyków kamishibai. Projekt zreali-
zowano w ramach programu „WzMOC-
nij swoje otoczenie” zorganizowanego 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Nowa oferta adresowana jest głów-
nie do dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. Biblioteki wyszły z 
nową propozycją spędzania czasu wol-
nego wspomagającą rozwój i naukę po-
przez zabawę z wykorzystaniem nowych 
technologii i metod. 
Podłoga interaktywna to tzw. „magicz-
ny dywan”, który zapewnia nie tylko za-

bawę, ale też sporą porcję gier logicz-
nych, zręcznościowych, matematycz-
nych, przyrodniczych i słownych. Korzy-
stały z niej już dzieci w Świerzawie. Nie-
bawem wyruszy w podróż po gminie i 
będzie dostępna kolejno w filiach biblio-
tecznych w Rząśniku, Nowym Kościele i 
Lubiechowej.
Zajęcia, podczas których dzieci mogą 
oglądać przedstawienia kamishibai od-
bywają się okazjonalnie we wszystkich 
wspomnianych bibliotekach. Kamishi-
bai (jap. kami – papier, shibai – sztu-

ka) oznacza dosłow-
nie teatr ilustracji. 
Książki są swego ro-
dzaju dużymi  ob-
razkowymi historia-
mi. Gdy rozpoczyna 
się seans głośnego 
czytania, na widza 
otwiera się okno, 
a wraz z nim kolej-
ne fragmenty baj-
ki. Tekst i ilustracje 
są tu równie ważne 

i wzajemnie się wspierają, aby wzmoc-
nić w ten sposób siłę przekazu, a tym sa-
mym koncentrację widzów.
Realizacja projektu pomogła bibliote-
kom stworzyć warunki do wysokiej jako-
ści rozwoju we wczesnym dzieciństwie. 
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” 
to ogólnopolski program grantowy re-
alizowany przez Polskie Sieci Elektro-
energetyczne, skierowany do samorzą-
dów i ich jednostek – np. przedszkoli, 
szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy 
społecznej, oraz do organizacji pozarzą-
dowych, które chcą wprowadzać waż-
ne i długotrwałe zmiany w swoim oto-

czeniu w jednym z ośmiu następujących 
obszarów: aktywność fizyczna, bezpie-
czeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, 
rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, 
środowisko naturalne, zdrowie i inne 
inicjatywy mieszczące się w celach pro-
gramu. 
Dodatkowe informacje o programie 
można znaleźć na stronie https://ra-
port.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijo-
toczenie.pl.

✎ Anna Szoszler

oraz złotonośnych strumieni, ale prze-
siąkniętej zawartością kufrów przywie-
zionych z kresów wschodnich, z Wiel-
kopolski, ze Śląska, z tych cząstek Rzecz-
pospolitej, skąd przybyli nasi ojcowie, 
dziadkowie, pradziadkowie.
Kolejni prezesi: pan Alfred Michler, Ro-
man Gorzkowski, Aleksander Borys, 
Aleksander Pecyna i  wreszcie obec-
na pani prezes – Kazimiera Tuchow-
ska wspomagani rzeszami ludzi dobrej 
woli: i tych posiadających legitymacje 
TMZZ i tych, którzy mienią siebie li tyl-
ko sympatykami Towarzystwa - pełni-
li i pełnią rolę kustoszy, którzy umiejęt-
nie łączą korzenie, gdzie groby naszych 
przodków i gdzie dzisiaj ciepło rozta-
czają ogniska naszych domostw. Złoto-
ryja jest doskonałym przykładem połą-
czenie tych dwóch światów: dziedzic-
twa, które pozostawili nam w spadku 
nasi przodkowie i świata zbudowanego 
tu na Dolnym Śląsku przez Polaków, Cze-
chów, Niemców, Żydów i przedstawicie-
li innych nacji. 
Korowód ludzi, którzy oddali serce To-
warzystwu, a za pośrednictwem Towa-
rzystwa - ziemi złotoryjskiej - jest bar-
dzo bogaty. 
Niewątpliwą zasługą takich ludzi, jak Ro-
man Gorzkowski – mój profesor historii 

z Liceum i nie tylko, jest zaszczepienie  
we mnie (i nie tylko) w sposób absolut-
nie podstępny miłości „do tych pagór-
ków leśnych, do tych łąk zielonych, sze-
roko nad  Kaczawą rozciągnionych”.
Muszę tu wspomnieć również o Krzysiu 
Zamojskim i Olku Borysie, bo gdyby nie 
oni,  to dzisiaj pewnie nie miałbym oka-
zji gratulować i składać życzeń Towarzy-
stwu w imieniu mieszkańców naszego 
Miasta. Gdyby nie dziesiątki ludzi, któ-
rzy brali udział w pracach redakcji Echa 
Złotoryi, to ten miesięcznik nie ukazy-
wałby się systematycznie przez ostat-
nie 16 lat, a przede wszystkim nie reak-
tywowałby się w 2006 r.
Gdzieś po drodze był Złotoryjski Klub 
Fotograficzny i jego wystawy gromadzą-
ce setki ludzi podczas Wyborów Czło-
wieka Ziemi Złotoryjskiej… I wcale nie 
trzeba posiadać legitymacji TMZZ, żeby  
w tym towarzystwie przebywać i dziaać!
Za to wszystko dziękuję Towarzystwu 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej i życzę 
kolejnych wspaniałych jubileuszy, będą-
cych okazją do świętowania kolejnych 
sukcesów.

✎ Robert Pawłowski
◙ Piotr Maas

czyli wszystkich, bez których stowarzy-
szenie nie mogłoby istnieć, tych wszyst-
kich, których  łączy pasja społecznikow-
ska. Gdyby nie ona, gdyby nie dobra 
wola, poświęcony prywatny czas, za-
angażowanie i wiara w sens działania, 
pewnie TMZZ nie istniałoby tyle lat. Nie 
byłoby ani sesji naukowych, ani rajdów, 
ani publikacji, nie byłoby naszego mie-
sięcznika, kilku miejskich pomników, czy 
wreszcie samej siedziby Towarzystwa.
Podczas uroczystości goście obejrzeli 
film zrealizowany przez Wioletę Michal-
czyk i Dawida Rycąbla. Ten krótki doku-
ment poświęcony był nie tylko historii 
stowarzyszenia, ale przede wszystkim 
najważniejszym inicjatywom TMZZ, o 
których opowiadali jego prezesi i człon-

kowie.
Urodziny to okazja, by powspominać 
mijający czas, ale też snuć plany na 
przyszłość, przyjmować życzenia, kwia-
ty i prezenty. O roli TMZZ w życiu mia-
sta wspomniał burmistrz Robert Paw-
łowski.
Na urodzinach nie może być tylko no-
stalgicznie, ale powinno być wesoło. 
W ten nastrój wprowadziła gości Złota 
Leszczyna, która rozbawiła wszystkich 
dość frywolnymi piosenkami własnego 
autorstwa śpiewanymi na ludową nutę.
Uroczystość zakończył poczęstunek 
przygotowany przez gospodynie z Lesz-
czyny oraz dzielenie tortu, który specjal-
nie na tę okazję upiekła Gosia Grabow-
ska.
Wśród życzeń i powinszowań często 
było słychać słowa: „Kolejnych 35 lat!”, 
a ja,  patrząc na średnią wieku gospo-
darzy i gości, wśród których sama by-
łam, zastanawiałam się, czy znajdą się 
jeszcze młodzi, którzy mając taką pasję 
społecznikowską i bakcyla regionalizmu, 
mogliby to dzieło kontynuować. Oby tak 
było i tego przede wszystkim, jako sym-
patyk i „współpracownik” TMZZ życzę.

✎ Iwona Pawłowska
 ◙ Piotr Maas

W dobrym towarzystwie czas szybko 
mija. I zanim człowiek się obejrzy kolej-
ne kalendarze zdejmuje ze ściany…
Z jednej strony przytłacza dynamika 
umykających chwil, lecz z drugiej, gdy 
każda chwila związana jest z działaniem, 
ten upływ czasu powoduje, że spogląda-
my wstecz i czujemy satysfakcję.
Spoglądamy za siebie i widzimy przede 
wszystkim ludzi, którzy dokonywali rze-
czy wielkich, ale i drobnych, które dzię-
ki temu, że odbywały się stale, dzień za 
dniem - po latach urosły do rozmiarów 
pokaźnego pomnika. 
W dobrym towarzystwie… To dobre to-

warzystwo to jest istota sukcesu przed-
sięwzięcia, jakim było, jest i będzie To-
warzystwo Miłośników Ziemi Złotoryj-
skiej. To dobre, a nawet powiedział-
bym – doborowe Towarzystwo sprawia-
ło, że nawet, gdy ktoś o wątpliwej pro-
weniencji zabłąkał się, chciał się ogrzać 
przy tym ognisku inicjatyw wszelakich, 
to po prostu szybko odpadał, bo go to 
ognisko parzyło.
To dobre towarzystwo tworzą ludzie o 
różnych poglądach, różnych rodowo-
dach, ale których łączy miłość do na-
szej małej ojczyzny. Małej ojczyzny lecz 
bardzo szeroko pojętej. Nieograniczają-
cej się jedynie do tych ulic, pól i lasów 
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chęcią.
–  Na pewno u nas 
ta przesyłka? 
–  Tak, mam SMS. 
O, proszę popa-
trzeć, Basztowa 
38. To tutaj, praw-
da? – powiedzia-
łam nieco złośli-
wie.
Kasjerka popatrzy-
ła na mnie wrogo, 
po czym nachyliła 
się i znów zaczęła 
hurgotać paczkami 
pod ladą. Kolejka 
zaczęła przyrastać. 
– Niestety nie 
ma pani paczki – 
oznajmiła triumfu-
jąco, po czym za-
częła kasować za-
kupy kolejnej oso-

by, kompletnie mnie ignorując.
Kolejka popatrzyła na mnie współczu-
jąco. 
– To co ja mam teraz zrobić? – zapyta-
łam bezradnie kasjerkę.
– Nie wiem. U nas pani przesyłki nie 
ma. – Po czym widząc moją nieszczęśli-
wą minę, dodała – Może zadzwoni pani 
do kuriera? 
Teraz to już nie wytrzymałam. 
– Do jakiego kuriera? Czy pani wie, co 
pani mówi? Ja mam do odebrania prze-
syłkę u was, w tym sklepie, w Delikate-
sach Centrum, a nie u jakiegoś kuriera!  
– Eee… To ja może zadzwonię do kole-
żanki, która przyjmowała paczki, może 
ona coś wie... 
Kobieta wystukała jakiś numer i przyło-
żyła telefon do ucha. 
– Nie ma jej, nie odbiera.
Coraz dłuższa kolejka falowała niecier-
pliwie i zaczęła lekko się burzyć. Wpa-
dłam na świetny pomysł. 
– Proszę pani, to ja przyjdę za pół go-
dziny, może przez ten czas dodzwoni się 
pani. 
– Dobrze – kasjerka odwróciła się obo-
jętnie, kasując kolejnego klienta.
Gdy po godzinie przyszłam do sklepu, 
kolejka do kasy nadal była dwudziesto-
minutowa. Znów stanęłam na końcu. 
Zauważyłam, że na kasie stoi ta sama 
kobieta.
– Ja po przesyłkę, byłam tu przed godzi-
ną.
Kasjerka spojrzała na mnie z nienawi-
ścią.
– Dzwoniłam do koleżanki, nie odbiera. 
Tu moje nerwy nie wytrzymały i pod-
niosłam głos:
– Proszę pani, ja tu przychodzę drugi 
raz! Drugi raz stoję w długiej kolejce, a 
pani mi mówi, że nie ma mojej przesył-
ki?! To ja chcę rozmawiać z kierownicz-
ką!
– Nie ma jej, będzie jutro od dwunastej 

– kasjerka z miną zwycięzcy odwróciła 
się ode mnie.
Cóż, trudno, pomyślałam. Przyjdę za 
dwa dni i przez ten czas zastanowię się, 
co mam robić.
Gdy w poniedziałek przyszłam do De-
likatesów Centrum, za ladą przy kasie 
stała inna kobieta, a kolejki nie było w 
ogóle. Podałam swoje dane i poprosi-
łam o paczkę. Kobieta schyliła się pod 
ladę, zahurgotała krótko, po czym po-
dała mi moją wyczekaną przesyłkę. 
– Ale jak to? – zapytałam zdumiona. – 
W czwartek jej nie było.
– Jak to nie było? – zdumiała się z kolei 
kasjerka. – Cały czas tu leżała.
– Ale… przecież… – zaczęłam się jąkać 
z niedowierzania. – Pani koleżanka mó-
wiła, że nie było. Szukała jej, hurgotała 
pod ladą!
W tym momencie przy kasie zjawiła 
się kasjerka czwartkowa i zwróciła się 
do mnie z pretensją, próbując ratować 
swoją reputację:
– Przecież mówiła pani, że to miała być 
większa paczka, a ta jest maleńka! Szu-
kałam dużej.
– Ale zobacz, tu jest nazwisko i imię tej 
pani, paczka cały czas tu leżała – powie-
działa ta dzisiejsza, podtykając koleżan-
ce pod nos moją przesyłkę.
Litery były tak duże, że widziałam je na-
wet bez okularów.
Gdy, zdenerwowana, załatwiałam for-
malności, wstukując kod na czytniku, 
naiwnie czekałam na słowa przeprosin. 
Niestety, nie usłyszałam niczego. 
Jaka z tej historii wynika konkluzja?
Otóż po pierwsze - przesyłki interne-
towe należy odbierać w paczkoma-
tach, gdzie jeśli ktoś miałby problemy 
z czytaniem, to tylko odbiorca przesył-
ki. Po drugie - tu nigdy nie ma kolejki. 
Po trzecie - w paczkomatach jest porzą-
dek, każda przesyłka ma swoją szufladę, 
która się otwiera po wpisaniu kodu. Tu 
nie trzeba hurgotać. I wreszcie – sklep z 
dumną nazwą Delikatesy Centrum Basz-
towa 38, gdzie odszukanie przesyłki pod 
ladą jest żmudną i skomplikowaną pra-
cą, a obsługa nie zna słowa PRZEPRA-
SZAM, omijać szerokim łukiem. Tego 
życzę wszystkim miłośniczkom i miłośni-
kom zakupów internetowych i nie tylko.

Paczkę w Delikatesach Centrum 
odbierała

✎  ◙ Agnieszka Młyńczak
Post scriptum
Obsłudze sklepu Delikatesy Centrum 
Basztowa 38 pragnę zadedykować 
scenę z filmu „Miś” (1980 r.) pod na-
zwą Nie mamy pańskiego płaszcza i co 
nam pan zrobi? Jest dostępny w sie-
ci na platformie Youtube. Miłego oglą-
dania! 

Zakupy internetowe to bardzo wygod-
na forma i często z niej korzystam. W 
ostatnim czasie pojawiła się możliwość 
odbierania przesyłek w różnych niewiel-
kich sklepach. Tym razem przesyłkę mia-
łam odebrać niedaleko mojego domu ze 
sklepu o dumnej i rozbudowanej nazwie 
Delikatesy Centrum. 
Jak zwykle na mój smartfon przyszedł 
SMS z informacją, że Dzisiaj przesyłka 
nr… kod odbioru… czeka na odbiór w 
sklepie Delikatesy Centrum Basztowa 
38. Była godzina 12.20, więc do sklepu 
poszłam po południu, aby mieć pew-
ność, że paczka na pewno już tam bę-
dzie i przewali się fala kupujących. To 
był czwartek, dzień wzmożonych zaku-
pów (nie wiedzieć czemu).
Gdy weszłam do sklepu i zobaczyłam 
kolejkę o długości około dziesięciu me-
trów, szybko oszacowałam, że do kasy 
doszłabym za jakieś dwadzieścia mi-
nut. Uciekłam. Przyszłam o osiemna-
stej, sądząc że wtedy wszyscy zrobią już 
wszystkie zakupy. Niestety kolejka była 
jeszcze dłuższa. Ponieważ zależało mi na 
przesyłce, stanęłam pokornie na końcu. 
Gdy udało mi się w końcu doczłapać do 
kasy, powiedziałam radośnie do kasjer-
ki:
–  Mam do odebrania paczkę. 
–  Nazwisko!
Rozejrzałam się spłoszona po kolej-
ce. Pomyślałam o przepisach RODO, po 
czym pochyliłam się do przodu i półgło-
sem wymieniłam swoje nazwisko.
–  Nie słyszę! Głośniej! – wydarła się ka-
sjerka.  
Bardzo głośno i wyraźnie przedstawi-
łam się. Kolejka usłyszała i popatrzyła na 
mnie z zainteresowaniem. Kasjerka po-
chyliła się i zaczęła przewracać coś pod 
ladą. Widocznie trzymano tam przesył-
ki. Zahurgotała od prawej strony, potem 
od lewej, jeszcze raz od prawej. Wypro-
stowała się i popatrzyła na mnie z nie-

Na przełomie października i listopa-
da w witrynach sklepowych pojawia-
ją się kostiumy i ozdoby halloweeno-
we (nazwa halloween pochodzi od 
All Hallow’s Evening, czyli nocy przed 
Dniem Wszystkich Świętych). Chrześci-
janie na całym świecie świętowali Tridu-
um Wszystkich Świętych już od VIII wie-
ku naszej ery. Początkowo było ono ob-
chodzone wiosną, a od IX wieku zaczę-
to je obchodzić na przełomie paździer-
nika i listopada. Jedną z najpopularniej-
szych opowieści o źródłach tego świę-
ta jest historia związana z wierzenia-
mi celtyckimi. Kapłani celtyccy uważali, 
ze w tym dniu zaciera się granica mie-
dzy światem żywych i zmarłych. Wierzo-
no, że bóg śmierci sprowadza na ziemie 
dusze zmarłych, aby pokutowały a swo-
je występki. Elementem obchodów było 
palenie ognisk, które przyciągały do-
bre duchy, a odganiały złe. Ludzie, aby 
uchronić się przed złymi duchami i zmy-
lić ich uwagę, przebierali się w łachma-
ny i wystawiali wydrążone rzepy, w póź-
niejszych latach zastąpione przez dynie 
ze świeczką w środku (ogień świecy był 
postrzegany jak dusza zmarłego).
Inna wersja związana jest z rzymski-

mi obchoda-
mi święta na 
cześć bogini na-
sion i owoców, 
o imieniu Po-
mona. Z kolei w 
dawnej Polsce 
ludy słowiań-
skie i bałtyc-
kie obchodzi-
ły święto o na-
zwie dziady, cie-
kawie przedsta-
wione literacko 
w dramacie A. 
Mickiewicza.
Święto na cześć 
zmarłych jest 
cechą wielu kul-
tur. Na przykład 
w Meksyku ten 
dzień obchodzi 
się bardzo rado-
śnie i hucznie, 
a w innych kra-
jach to czas za-
dumy i modli-
twy.
A n g l o s a s k i e 
Halloween, któ-
re do nas do-
tarło z Ameryki 
Północnej, tak 
naprawdę jest 

przecież europejskim zwyczajem, a tak 
konkretnie irlandzkim, bo to imigranci 
z tego kraju przyczynili się w 1920 roku 
do pierwszej parady z okazji Hallowe-
en. Dziś według oficjalnych szacunków 
Amerykanie wydają około 7 miliardów 
w przeliczeniu na euro na kostiumy i de-
koracje halloweenowe.
Rozpowszechnianiu się tego zwyczaju 
w krajach nierzadko o całkiem odmien-
nych cechach kulturowych sprzyja glo-
balizacja i komercjalizacja kultury. Lu-
dzie od zawsze lubili się bawić, a han-
dlowcy robić interesy. Przecież aby się 
straszyć i przebierać nie potrzebujemy 
konkretnej daty w kalendarzu, ale dzię-
ki takiemu świętu ludzie się jednoczą i 
chętniej uczestniczą w zabawie, a ga-
dżety, typu maski, kostiumy, dynie na-
kręcają biznes i przynoszą zyski han-
dlowcom. A w konsekwencji to wszyst-
ko sprawia, że naturalnie przyjmuje-
my zwyczaje obce naszej kulturze. Dużą 
role odgrywa też przemysł rozrywkowy 
oferując „labirynty strachu” w polach 
kukurydzy czy zapraszając do „nawie-
dzonego domu”. 
Komercjalizacja życia sprowadziła daw-

ne święto do zabawy i przebieranek, od-
dalając je od genezy. Minione lata poka-
zały, że zwyczaj ten wykorzystywali rów-
nież sataniści, co już nie było niewinną 
zabawą.
Kościół katolicki nie jest zwolennikiem 
celebrowania Halloween. Obecny i po-
przedni papież uważają, że to okazja do 
rozpowszechniania zła i czczenia innego 
Boga, czyli łamania pierwszego przyka-
zania. Jednym z zarzutów KK jest szerze-
nie brutalności i demoralizacja młodzie-
ży, która jest podatna na takie wpływy.
Moim zdaniem Halloween nie ma ta-
kich znamion, natomiast staje się okazją 
do oswajania strachu i przy tym dobrej 
zabawy. Jednak we wszystkim potrzeb-
ny jest umiar. Należy uważać na swo-
je kostiumy i realizm dodatków, tak by 
nie były zbyt szokujące, szczególnie dla 
najmłodszych uczestników zabawy, bo-
wiem umysł dziecka jest bardzo podat-
ny na wszelkiego rodzaju bodźce i kon-
frontacja ze zbyt realistycznie przebra-
nym człowiekiem może być dla dziecka 
traumatycznym przeżyciem. Z tego też 
powodu powinniśmy się zastanowić nad 
doborem ozdób, które w tym czasie wy-
stawiamy przed domami.
Kościół katolicki w zamian Halloween 
proponuje święto o nazwie Holyween, 
które miałoby rozpowszechniać działal-
ność świętych. Byłyby to imprezy, pod-
czas których dzieci przebierałyby się za 
świętych i popularyzowały ich życie oraz 
osiągnięcia.
Tradycją halloweenową jest chodze-
nie po domach z prośbą o słodycze pod 
groźbą psikusa. W Ameryce dzieci dzwo-
niące do drzwi 31 października to stan-
dard, a chęć uczestniczenia w zabawie 
jest deklarowana przez mieszkańców za 
sprawą dekorowania domu. Godnym 
naśladowania jest nadzór dorosłych nad 
dziećmi, którzy im towarzyszą i je pilnu-
ją, by właściwie się zachowywały, a psi-
kusy nie przekraczały granic dobrego 
smaku. W Polsce takie zasady niestety 
nie są przestrzegane i wielu mieszkań-
ców spotyka się z przykrymi sytuacjami, 
a to zraża ich do tego święta.
Moim zdaniem Halloween można ob-
chodzić jako zabawę lub zupełnie je 
zbojkotować. Przeprowadzone ankiety 
wskazują, ze liczba zwolenników i prze-
ciwników halloweenowej zabawy jest 
porównywalna. Niezależnie od tego, w 
jakiej jesteśmy grupie, trzeba pamiętać 
o wzajemnym szacunku i wyrozumiało-
ści.

✎ Hanna Sosa LO Złotoryja

Nie mamy
pani paczki

Halloween
czy Holyween?
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Kolejną słabą stroną regionu jest brak 
centrów integracji dla młodzieży w 
ośrodkach miejskich, a w gminach wiej-
skich niewykorzystanie świetlic pod po-
trzeby i oczekiwania młodych ludzi. 
Centra te mogłyby dostarczyć młodym 
ludziom miejsc do integracji, wszel-
kiego rodzaju warsztatów np. teatral-
nych, muzycznych czy rysunku, rozwo-
ju kół zainteresowań, ale także rozrywki 
w formie interaktywnych gier, piłkarzy-
ków, bilarda, tenisa stołowego, wieczo-
rów filmowych i muzycznych czy studia 
muzycznego z możliwością tworzenia 
nowoczesnych utworów muzycznych. 
Miejsca te mogłyby także służyć jako 
platforma do spotkań z lokalnym samo-
rządem, punkt informacyjny o mieście 
czy wsi i ich wydarzeniach, oraz prze-
prowadzania wszelkiego rodzaju an-
kiet ukierunkowanych na badania opinii 
mieszkańców na wszelkie tematy. Do-
datkowym atutem takich miejsc mogły-
by być altana lub ogród, gdzie młodzież 

mogłaby spotykać się w miesiącach let-
nich na pikniki i różnego rodzaju spotka-
nia integracyjne. Patrząc na rezultaty, to 
właśnie w centrach integracji dla mło-
dzieży widzą oni potencjał na rozwój re-
gionu, z uwzględnieniem ich potrzeb. 
Oprócz modernizacji infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej, np. boisk czy 
parków i wybudowania lub rewitaliza-
cji basenu, dla młodzieży ważne jest 
efektywniejsze wykorzystanie zasobu 
dziedzictwa historycznego i naturalne-
go do promocji ich miejsc zamieszka-
nia. Uwspółcześnienie tych miejsc oraz 
stworzenie atrakcyjnej oferty wydarzeń 
miejskich czy wiejskich wpłynęłoby po-
zytywnie na podniesienie jakości życia 

przykładami inicjatyw. 
Młodzież została podzielona 
na mieszane grupy i już po 
kilku minutach zabrała się 
do pracy. Ich zaangażowanie 
można było nie tylko zoba-
czyć, ale gdy sala zaczęła wy-
pełniać się coraz głośniejszy-
mi debatami, wiedzieliśmy, 
że możemy spodziewać się 
ciekawych rezultatów. Nie 
zawiedliśmy się! Młodzież 
solidnie i rzeczowo podeszła 
do każdego z etapów warsz-
tatów „Mapa celów”. 
Analizując krok 1 warsztatów 
przedstawicieli młodego po-
kolenia, czyli wizja miejsca 
zamieszkania w 2027 r., któ-
ry odbył się w formie inte-
raktywnej za pomocą smart-
phone i narzędzia mentime-
ter.com, została stworzona 
zintegrowana wizja regio-
nu LGD Partnerstwa Kaczaw-
skiego: 
Nasze miejsce zamieszkania 

powinno być bezpieczne, nowoczesne, 
zielone i zadbane, z dobrze rozwinię-
tą komunikacją miejską i powiatową 
oraz kolejową, umożliwiającą dostęp 
do dużych ośrodków miejskich, posia-
dające centrum integracji dla młodzie-
ży, miejsce do rozrywki i basen, a także 
zapewniające zrównoważony rozwój 
przedsiębiorczości, gdzie możliwe jest 
zatrudnienie młodzieży, jak i dbające 
o rewitalizację zabytków i dziedzictwa 
naturalnego. 
Wizja ta została potwierdzona w czę-
ściach szczegółowych warsztatów kro-
ku 2 do 4. Za słabe strony regionu z per-
spektywy młodzieży odpowiedzialny 
jest brak lub niespełniająca oczekiwań 
młodzieży komunikacja miejska na te-
renie badanych powiatów, która unie-
możliwia młodzieży mobilność mię-
dzy miastami powiatowymi a gmina-
mi ościennymi, w szczególności wiej-
skimi. Transporty kończą się ok. godzi-
ny 16:00, więc młodzież nie ma możli-
wości wzięcia udziału w spotkaniach so-
cjalnych, zajęciach sportowych czy roz-
wijających ich zainteresowania, jeśli ich 
rodzice czy opiekunowie nie dysponu-
ją czasem by zapewnić ten transport. 
Dlatego, zestawiając ze zdefiniowanymi 
szansami dla regionu i poprawy życia lu-
dzi młodych, rozwój komunikacji lokal-
nej oraz kolejowej umożliwiającej wy-
jazdy do dużych miast jest dla nich naj-
ważniejszy.  

bania, oczekiwania czy preferencje. Co 
może wydawać się atrakcyjne dla orga-
nów decyzyjnych miasta czy wsi, wca-
le nie musi być interesujące dla odbior-
ców docelowych czyli młodzieży. Z tego 
też względu dialog z młodzieżą jest klu-
czowy, aby czuli się częścią lokalnych 
społeczności. 
W myśl tej idei w dniach 20 i 22 wrze-
śnia br. odbyły się konsultacje z mło-
dzieżą regionu Stowarzyszenie „Lokalna 
Grupa Działania Partnerstwo Kaczaw-
skie” (LGD Partnerstwo Kaczawskie), w 
którego skład wchodzi 14 gmin, w tym 
Miasto Złotoryja. Konsultacje te miały 
na celu zbadanie potrzeb i oczekiwań 
młodych ludzi odnośnie miejsca ich za-
mieszkania zarówno w gminach miej-
skich, jak i wiejskich, a ich rezultaty zo-
staną ujęte w Lokalnej Strategii Regionu 
na lata 2023-2027. W obu forach brało 
udział 120 młodych przedstawicieli re-
gionu ze szkół średnich w wieku od 15 
do 21 lat. Fora edukacyjno-dyskusyjne 
zostały przeprowadzone w dwóch loka-
lizacjach: Złotoryi i Bolkowie. 
Licznie zgromadzona młodzież po pre-
lekcjach edukacyjnych wzięła udział w 
warsztatach „Mapa celów”. Warszta-
ty składały się z 4 kroków: wizja miej-
sca zamieszkania w 2027r., słabe i moc-
ne strony oraz szanse rozwoju dla ich 
lokalizacji, cele działań i zdefiniowanie 
miejsc dostępnych i brakujących, po-
zwalających na zaspokojenie potrzeb 
i oczekiwań młodzieży z praktycznymi 

Czas na podsumowanie Kaczawskiego 
Forum Młodzieży 2022 w Złotoryi i Bol-
kowie dla powiatów: złotoryjskiego, le-
gnickiego oraz jaworskiego. 
Głos młodzieży był często pomijany w 
działaniach miast i wsi na terenie Pol-
ski. Jednak współczesna samorządność 
wymaga włączenia w procesy decyzyj-
ne tzw. grup defaworyzowanych, do 
których zalicza się młodzież. Młodzi lu-
dzie, jako przyszłość naszego kraju czy 
małych ojczyzn, regionów, mają swo-
je potrzeby i oczekiwania. Duże ośrod-
ki miejskie jak np. miasta wojewódzkie, 
posiadające wiele atrakcji i możliwo-
ści rozwojowych ukierunkowanych na 
młodych oraz bogatą ofertę kulturową, 
mają w tym sensie mniejsze wyzwania 
w porównaniu do miast małych - takich 
jak Złotoryja. 
Zdolności finansowe małych miast i wsi 
są ograniczone, a inwestorzy chętniej 
rozważą aglomeracje zapewniające im 
szybszy zwrot inwestycji. Ale przecież 
nie trzeba mierzyć od razu wysoko, aby 
zainicjować zmiany. Ciekawe dla młode-
go pokolenia inicjatywy nie muszą wy-
magać wielkich budżetów, gdyż małe 
miejscowości mają silniejsze poczucie 
wspólnoty, co może być podstawą do 
zapoczątkowania wcześniej wspomnia-
nych zmian. A jeśli już mówimy o zmia-
nie, to przede wszystkim warto zazna-
czyć, że zmiany te powinna zainicjować 
sama młodzież przy wsparciu lokalnych 
samorządów. To oni znają ich upodo-

wszystkich mieszkańców oraz zwiększy-
łoby atrakcyjność tych miejsc dla tury-
sty zewnętrznego. 
Młodzież z pewnością dostrzega walo-
ry przyrodnicze regionu uważając go za 
zielony, z wieloma miejscami rekreacji, 
posiadającymi ogromny potencjał roz-
woju, jednak zwraca uwagę na zanie-
czyszczenia i konieczność podniesienia 
poziomu edukacji zachowań ekologicz-
nych, w czym także pomogłaby więk-
sza liczba śmietników w przestrzeniach 
użytku publicznego.  
Poczucie bezpieczeństwa jest kolejną, 
istotną sprawą dla młodzieży nie tylko 
w rozumieniu przestępczości, ale także 
poprzez dostarczenie chodników w gmi-
nach wiejskich oraz modernizację dróg 
dla pieszych, z uwzględnieniem ścieżek 
rowerowych, w szczególności w mia-
stach regionu, gdyż w miesiącach let-
nich rower to ich główny środek trans-
portu. 

Na kolejnym etapie warsztatów eduka-
cyjno-dyskusyjnych i poprzez zestawie-
nie opinii młodzieży uczestniczącej w 
obu forach, zostały sprecyzowane po-
niższe cele priorytetowe dla zwiększe-
nia atrakcyjności zamieszkania regionu 
LGD Partnerstwo Kaczawskie z perspek-
tywy młodych ludzi. 
Cele priorytetowe do Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD Partnerstwo Kaczawskie 
na lata 2023-2027:
1. Stworzenie centrum aktywizacji i in-
tegracji młodzieży lub/i wykorzysta-
nie obecnych miejsc wzbogaconych o 
ofertę dla młodzieży, taką jak tematycz-
ne koła zainteresowań, warsztaty edu-

kacyjno-rozwojowe oraz programy roz-
rywkowe (gry, pokazy filmów, pikniki 
itp.)
2. Rozwój komunikacji miejskiej na tere-
nie powiatów: złotoryjskiego, legnickie-
go (z wyłączeniem Miasta Legnica) oraz 
jaworskiego. 
3. Współpraca młodzieży z samorządem 
i zwiększenie liczby eventów (koncerty, 
spotkania integracyjne i tematyczne) z 
wykorzystaniem zmodernizowanych in-
frastruktur sportowych lub ich dostar-
czenie w przypadku braku (basen Zło-
toryja i nieaktywny basen Bolków) oraz 
terenów zielonych rekreacji. Na rów-
ni okazała się modernizacja i zwiększe-
nie atrakcyjności zabytków i oferty tu-
rystycznej regionu w celu zwiększenia 
jego atrakcyjności wśród mieszkańców i 
turysty zewnętrznego. 
Na ostatnim etapie analiz skoncentro-
waliśmy się na przykładach inicjatyw 
ukierunkowanych na młodzież z wyko-
rzystaniem obiektów istniejących, ale 
także przykładach inwestycji rozwoju in-
frastruktury miejskiej i wiejskiej. Gry te-
renowe, koncerty lokalnych talentów i 
celebrytów, turnieje np. rycerskie na lo-
kalnych zamkach, festiwale tematyczne, 
warsztaty integracyjne i rozwijania za-
interesowań czy kompetencji, kina ple-
nerowe, eventy ekologiczne czy wysta-
wy artystyczne to tylko niektóre propo-
zycje. 
W jakich działaniach młodzież widzi 
szansę na realizację tych zadań?
Przede wszystkim we współpracy z sa-
morządem lokalnym miast i wsi otwar-
tym na ich udział w planowaniu działań 
miejskich czy wiejskich. Tworzenie mło-
dzieżowych rad i zespołów doradczych, 
jak i badania ankietowe mogły pomóc w 
wytypowaniu inicjatyw „szytych na mia-
rę” danej miejscowości. Pełny raport z 
konsultacji zostanie udostępniony dla 
gmin członkowskich i miejmy nadzieję, 
że stanie się podstawą do zapoczątko-
wania zmian, które podniosą jakość ży-
cia młodzieży regionu. Działania te mają 
na celu wykształcenie silnej tożsamości 
lokalnej i więzi w społeczności oraz po-
czucia zakorzenienia i przynależności do 
zamieszkiwanego miejsca.
Czy dzięki temu uda nam się zatrzymać 
migrację młodego pokolenia do dużych 
miast? Bez atrakcyjnych miejsc pracy, 
nastawionych na zawody przyszłości bę-
dzie to trudne, ale jest to z pewnością 
krok we właściwym kierunku. 

✎ Marta Kusiak

Forum młodych 
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Kraina Wygasłych Wulkanów od 
zawsze, tutaj uczył się pisać i czy-
tać oraz odbywał swoje pierw-
sze podróże penetrując okolicz-
ne pola i lasy. Aby poznać świat 
i poszerzyć swoje horyzonty 
przejechał kulę ziemską wzdłuż 
i wszerz. W 2019 roku w samot-
ności wyruszył z Dobkowa w pie-
szą wędrówkę Drogą Świętego 
Jakuba do katedry w Santiago 
de Compostela w Galicji. O tym 
właśnie opowiedział nam podczas swo-
jego wystąpienia. W niespełna 3 miesią-
ce pokonał ponad 2500 km przez rów-
niny, doliny, lasy i góry. Jego celem nie 
była jedynie słynna katedra, ale również 
wędrówka duchowa w głąb siebie, aby 
odszukać to, co w życiu jest naprawdę 
ważne. Podczas swojej podróży nie ko-
rzystał z restauracji, hoteli czy trans-
portu publicznego. Korzystał z namiotu 
oraz z gościnności spotykanych na szla-
ku ludzi. Podróż dała mu nie tylko satys-
fakcję, ale również siłę i motywację do 
dalszego działania. 
Kolejnym prelegentem był Paweł Kem-

pa, dziennikarz i podróżnik, który współ-
pracuje z National Geographic Traveler. 
Przez 5 lat tworzył w Men’s Health dział 
„Wyzwania”, testując sporty ekstremal-
ne na własnej skórze. Entuzjasta narciar-
stwa zjazdowego po norweskich lodow-
cach górskich maratonów rowerowych 
i biegania. Z żoną i rocznym dzieckiem 
przebył Indonezję, Malezję i Tajlandię. 
Wspinał się na Mont Blanc i Kilmandża-
ro, a w Tanzanii polował z Buszmenami! 
Jego materiały o gadżetach, aktywnej 
turystyce i sportach ekstremalnych były 
nagradzane tytułem Best Edit w rankin-

gu międzynarodowych edycji amery-
kańskiego wydawnictwa Rodale. Prowa-
dzi Blog podróżniczy TU SĄ LWY , gdzie 
opisuje swoje przygody, patenty, miej-
sca i wyzwania, których doświadczył na 
własnej skórze.
Następnie mieliśmy przyjemność posłu-
chać Pana Rafała Froni, który mieszka w 
Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie zawodo-
wo jest kartografem i współwłaścicie-
lem Wydawnictwa Turystycznego Plan. 
Jest znanym polskim podróżnikiem, pi-
sarzem, himalaistą, zdobywcą ośmio-
tysięczników! Uczestniczył w wielu wy-

prawach w najwyższe góry świata, m.in. 
na oba Gaszerbrumy, Broad Peak zimą, 
Nanga Parbat, Manaslu, Dhaulagiri, Ma-
kalu, Mount Everest, Pik Lenina, Mt Ke-
nya czy Baruntse. Zdobywca Gaszerbru-
ma II, Lhotse i Broad Peak. Był również 
uczestnikiem Narodowej Zimowej Wy-
prawy na K2 w 2018 r. Jak pisze w jed-
nej ze swoich książek „Anatomia Góry” 
- „Ośmiotysięczniki - nie każdy zdaje so-
bie sprawę, jak ich zdobycie jest trud-
ne, ryzykowne i długotrwałe ze względu 
na panujące tam warunki i konieczność 

aklimatyzacji. Obszary leżą-
ce powyżej 8000 m n.p.m. 
nazywane są strefą śmierci 
gdyż człowiek nie jest w sta-
nie przeżyć na tej wysoko-
ści dłużej niż kilka dni”. Pod-
czas Kaczawskiego Festiwalu 
Podróżniczego Rafał zabrał 
nas w podróż po wulkanach 
świata, o których mówi, że 
są jak ludzie... 
Ostatnim prelegentem był 
dziennikarz, podróżnik, re-
porter, felietonista, autor 
książek podróżniczych i kry-
minałów, który opowiedział 
nam o swoich przygodach 

oraz podzielił się swoją refleksją nad 
zmieniającym się światem oraz ludzką 
naturą. Grzegorz Kapla w swoich podró-
żach dotarł na Bora Bora, Borneo, Nową 
Gwineę i Ziemię Ognistą, w Andy i do 
Wąwozu Skaczącego Tygrysa, podró-
żował w poprzek Ameryki Południowej 
oraz wzdłuż wielkich rzek takich jak Me-
kong, zdobył Huayna Potosi w Andach, 
przejechał Saharę i odkrył granicę Eu-
ropy i Azji.. W Himalajach spotkał Da-
lajlamę. A w Centrum Lotów Kosmicz-
nych NASA, w towarzystwie Georga Clo-
oneya, świętował wraz z astronautami 

50-lecie ich lądowania na Księżycu, ma-
jąc choć na chwilę w dłoni rękawicę Ne-
ila Armstronga.  Choć wychował się nad 
morzem uwielbia góry, a najbardziej Ta-
try. Zamieszkał kiedyś w Karkonoszach 
i został przewodnikiem górskim, zagłę-
biając się również w dziedzictwo przy-
rodniczo-historyczne Gór i Pogórza Ka-
czawskiego. Stąd akcja jego pierwszego 
kryminału „Bezdech” dzieje się min. w 
Jaworze, czy też w nieczynnym kamie-
niołomie na Bazaltowej Górze koło Pa-
szowic.  Grzegorz Kapla jest współauto-
rem naszych pierwszych przewodników 
po Geoparku Kraina Wygasłych Wulka-
nów oraz „Sennika Kaczawskiego”, w 
którym w niezwykły sposób opisał histo-
rie mieszkanek naszego regionu. 
Prelekcja Grzegorza Kapli była niestety 
ostatnią, która odbyła się w tym dniu. 
Natomiast nie był to koniec przewi-
dzianych atrakcji. Na zakończenie wy-
darzenia odbył się druga część Muzycz-
nego Recitalu Darka „Morgana” Chaju-
tina, który najczęściej wśród kwitnącej 
lawendy albo pod dachem stuletnie-
go domu, gdzie skrzypi podłoga, śpiewa 
najpiękniej o kaczawskiej wiośnie. Tych 
wiosen w Geoparku Kraina Wygasłych 
Wulkanów Darek przeżył już wiele. Ra-
zem z żoną Izą od lat prowadzą Gospo-
darstwo Agroturystyczne „Chata Mor-
gana” w Jastrowcu. 
Z uwagi na to, iż Kaczawski Festiwal Po-
dróżniczy odbył się w centrum edu-
kacji Sudecka Zagroda Edukacyjna nie 
mogło zabraknąć atrakcji dla najmłod-
szych uczestników. Podczas wydarze-
nia odbyły się warsztaty pt. „Jak Two-
rzą się Góry?”, w trakcie których moż-
na było poznać mechanizmy i zjawiska 
odpowiedzialne za procesy górotwór-
cze. Brzmi trudno… ale edukatorzy z SZE 
potrafią sobie poradzić nawet z najtrud-
niejszymi zagadnieniami i przetłuma-
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Budzimy
wygasłe wulkany

KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW

Niemalże po 2,5 mln lat w Geoparku 
Kraina Wygasłych Wulkanów ponow-
nie zagrzmiały „Kaczawskie Wulkany”. 
Wszystko za sprawą festiwalu podróżni-
czego, który odbył się 5 listopada 2022 
roku w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyj-
nej w Dobkowie. Głównym organizato-
rem wydarzenia było Stowarzyszenie 
„Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 
Kaczawskie”, które w ramach operacji 
własnej nr 7/2021/OW zapewniło nam 
w tym dniu niesamowite atrakcje! A co 
się działo? 
Działo się naprawdę wiele! Przede 
wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, 
był to festiwal podróżniczy, a więc nie 
mogło zabraknąć prelekcji podróżni-
czych.  W znane i nieznane zakątki na-
szej planety zabrali nas Kris Rozpędow-
ski, Paweł Kempa, Rafał Fronia oraz 
Grzegorz Kapla. Każdy inny, ale łączą ich 
na pewno dwie rzeczy: pasja do podró-
żowania oraz fakt iż każdy jest w jakiś 
sposób związany z regionem Gór i Pogó-
rza Kaczawskiego. 
Kris Rozpędowski mieszka w Geoparku 

czyć je na język „ludzki”. Dlatego wszy-
scy uczestnicy byli bardzo zadowoleni i 
wyszli z laboratorium z kubkiem gorące-
go kakao.
W przerwach pomiędzy prelekcjami, 
można było obejrzeć wystawę fotogra-
fii z regionu Gór i Pogórza Kaczawskie-
go. Wspaniałe zdjęcia, m.in. Pana Mar-
cina Ślipko oraz Pana Dawida Wolskiego 
ukazują przepiękne krajobrazy Geopar-
ku Kraina Wygasłych Wulkanów! Bardzo 
ważna była również obecność naszych 
lokalnych rękodzielników, wytwórców i 
Kół Gospodyń Wiejskich, którzy wysta-
wili się ze swoimi wspaniałymi produk-
tami oraz zapewnili naszym gościom 
oraz uczestnikom wydarzenia pyszne 
przekąski oraz ciepłą herbatę.
Impreza trwała do wieczora, zakończo-
na wybuchem makiety wulkanu oraz 
trzęsieniem ziemi na największej w Pol-
sce platformie! Mamy ogromną nadzie-
ję i zrobimy wszystko, aby Kaczawski Fe-
stiwal Podróżniczy nie był ostatnim. Za 
rok ponownie obudzimy nasze wygasłe 
wulkany!
Wydarzenie organizowane przez Sto-
warzyszenie „Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo Kaczawskie"  w ramach 
Operacji Własnej nr 7/2021/OW pn. 
„Czy wiesz jak tworzyły się Góry Kaczaw-
skie? Działania na rzecz edukacji i pro-
mocji regionu”, współfinansowane jest 
ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, 
działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lo-
kalnego w ramach Inicjatywy LEADER” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność”.

✎ Koordynator projektu 
Stowarzyszenie "LGD Partnerstwo 

Kaczawskie"
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Gdyby wierzyć Ministrowi Oświaty, waka-
ty na stanowiskach nauczycieli są niewar-
tym uwagi marginesem. Z dołu dociera-
ją jednak sygnały, że problem istnieje. Jak 
jest duży i co stanowi sedno problemu? 
Starałem się znaleźć odpowiedź na to py-
tanie w placówkach. W tym numerze poka-
żę jak wygląda sytuacja w powiecie. Rozma-
wiałem na ten temat z Panem Pawłem Cho-
czajem - kierownikiem Wydziału Edukacji 
Starostwa Powiatowego, Panią Małgorzatą 
Miarą-Stępień - wicedyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych, Panią Beatą Franczak - Dy-
rektor Liceum Ogólnokształcącego, Panią 
Iwoną Jancik - Dyrektor Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Wojcieszo-
wie i Panem Pawłem Gorczycą - Dyrekto-
rem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Złotoryi.
Paweł Choczaj: Pod zarządem Starostwa 
Powiatowego znajduje się Liceum Ogólno-
kształcące, Zespół Szkół Zawodowych, dwa 
Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Złotoryi i 
Wojcieszowie oraz Powiatowy Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli wraz z biblioteką. 
Problem oczywiście dostrzegam. Zacznę 
od sprawy metrykalnej. W tej kwestii rze-
czywiście widać pewien dylemat, ponieważ 
w dużej części grono pedagogiczne zbliża 
się do wieku emerytalnego. W naszych pla-
cówkach pracuje około 140 nauczycieli. W 
tej grupie zaledwie 7 osób to nauczyciele 
stażyści. To świadczy o tym, że liczba osób 
wchodzących do zawodu jest znikoma. Nie 
śledzę uważnie wieku tych osób, ale pa-
trząc wyłącznie na te dane możemy wnio-
skować, że młodzieży w zawodzie zbyt wie-
le nie mamy. Jeśli zastanowić się nad powo-
dem takiego stanu rzeczy, to z jednej strony 
słyszymy, że te zarobki są zbyt niskie, z dru-
giej jest narracja ministerstwa, że przecież 
dajemy pieniądze na podwyżki, a pensje 
minimalne są coraz wyższe. Sądzę, że sło-
wem kluczem jest tutaj „minimalne”. Mi-
nister co rok wydaje rozporządzenia okre-
ślające stawki wynagrodzenia minimalnego 
nauczycieli. Ostatnia korekta miała miejsce 
we wrześniu. W czasach, kiedy ja byłem na-
uczycielem, wynagrodzenie ustalane było 
w odniesieniu do średniej krajowej, obec-

watnego sprzętu czy za prąd. Ponadto nikt 
nie lubi przynosić pracy do domu. Cierpi na 
tym choćby życie rodzinne. Nie rozwiązało-
by to wszystkich problemów, jak chociażby 
konieczność spotykania się z rodzicami, czy 
udział w kilkudniowej wycieczce, bo wów-
czas limit wyczerpałby się w 2 dni. Bardzo 
często nauczycielom wypomina się wolne 
wakacje. W praktyce pracę zaczynają w po-
łowie sierpnia, co nie wszyscy zauważają. 
Urlopy zdrowotne dla podratowania zdro-
wia owszem, przysługują nauczycielom, ale 
trzeba zauważyć, że nie jest to jedyna gru-
pa zawodowa, która korzysta z takiego przy-
wileju. Jeśli dla kogoś jest to problemem, to 
dla samorządu. Urlopy te nie są rekompen-
sowane finansowo przez ministerstwo. W 
miejsce urlopowanego nauczyciela trzeba 
zatrudnić innego, a na ten cel nie ma środ-
ków. Moim zdaniem błędem związków za-
wodowych jest fakt, iż bronią oni jednoli-
tego pensum w każdym przedmiocie. My-
ślę, że obciążenie nauczyciela w nauczaniu 
każdego z przedmiotów nie jest jednako-
we. Rozwiązaniem, które uważam za cieka-
we jest dostępność nauczyciela przez 6 czy 
7 godzin dziennie w połączeniu ze zróżnico-
wanym pensum. W jakiś sposób rozwiązy-
wałoby to problemy z brakiem nauczycieli. 
Nie potrafię wprost odpowiedzieć na py-
tanie, jaka przyszłość czeka naszą oświatę, 
ale… z mojego doświadczenia wynika, że je-
dyną pewną rzeczą w oświacie są nieusta-
jące zmiany. Obecna, nienajlepsza sytuacja 
także w jakiś sposób się zmieni. Nie umiem 
powiedzieć czy na gorsze, czy na lepsze. Ale 
nieustające zmiany uważam za wadę pol-
skiego systemu oświaty. Często nie zdążamy 
przyzwyczaić się do tego, co zostało wpro-
wadzone, a już budzimy się w innym sys-
temie. Za przykład niech posłużą gimnazja 
bądź licea profilowane. Jednych i drugich 
już nie ma. Szkoły podstawowe, niedawno 
jeszcze sześcioklasowe, znów są ośmiokla-
sowe. W tym kontekście nawet szkoda mó-
wić o programach, które wciąż się zmienia-
ją. Za jakiś czas przyjdzie nowy minister ze 
swoimi pomysłami i na pewno będzie coś 
zmieniał. Podkreślam: ogromnym kłopotem 
oświaty jest to, iż te zmiany są nieustające. 
Chcę podkreślić jasno i wyraźnie, że złoto-
ryjskie Liceum osiąga bardzo dobre wyniki 
kształcenia. Pozytywne wyniki matur są na 
poziomie 95-99% i jest to wskaźnik stabilny. 
Niedawno przyglądałem się wynikom ma-
tur w dłuższym okresie i wniosek, jaki moż-
na z tego wyciągnąć mówi, że ten wysoki 
poziom utrzymuje się od lat. Czyli nie jest 
to kwestia incydentalna, związana np. z lep-
szym rocznikiem. Paradoksalnie jest to li-
ceum najlepsze w powiecie i jednocześnie 
najgorsze. Oczywiście to żart, wynikający 
z faktu iż jest jedynym. W większych mia-
stach planowanie edukacji może być bar-
dziej zróżnicowane, szkoły mogą mieć spe-
cjalizacje, my takiej możliwości nie mamy. 
Mieszkańcy mniejszych miejscowości po-
wiatu wybierają szkoły właśnie w większych 
miastach, ale odwrotnie raczej się nie zda-
rza. Młodzież z Legnicy nie bierze pod uwa-
gę możliwości kształcenia w Złotoryi. Trend 

nie o wynagrodzeniach nauczycieli mówi 
się w kontekście wynagrodzenia minimal-
nego. To jest moim zdaniem główna różni-
ca powodująca deprecjację zawodu. Mini-
ster ma argumenty potwierdzone liczbami, 
z którym trudno dyskutować. Poza tym co-
raz większy jest rozdźwięk pomiędzy kwo-
tami, które samorządy otrzymują na finan-
sowanie a kwotami, które wydają na oświa-
tę. Mówię o tym nie z racji wewnętrzne-
go przekonania, ale z danych, które zostały 
udostępnione przez Najwyższą Izbę Kontro-
li. Ten rozdźwięk jest coraz większy, mimo 
że nominalnie kwoty, jakie trafiają do sa-
morządów są większe. Ale procent finan-
sów wydawany przez samorządy ze środ-
ków własnych także jest coraz większy. 
Kwestia braków nauczycieli jest widocz-
na, ale należy zacząć od tego, że szczęśli-
wie do tej pory nie mamy takiej sytuacji, 
że jakichś zajęć musielibyśmy nie prowa-
dzić z powodu braku nauczycieli, lub też do-
konywać jakichś karkołomnych zmian. Re-
alizujemy ramowy program kształcenia, 
który jest określany przez stosowne roz-
porządzenia. Nie mamy na szczęście sytu-
acji, jakie mają miejsce w dużych miastach, 
gdzie zatrudnia się studentów do naucza-
nia, głównie przedmiotów ścisłych. Trze-
ba też pamiętać, że znacząca część kształ-
cenia to kształcenie zawodowe i potrzeba 
tam nauczycieli zawodu nauczających prak-
tycznej nauki zawodu, i tu mamy owszem 
problem. Tu po prostu jesteśmy mniej kon-
kurencyjni w stosunku do innych dziedzin. 
Jeśli za przykład posłuży nam matematyk, 
to musimy przyznać, że jego pole manew-
ru, jeśli chodzi o wybór zawodu, jest nie-
duże. Natomiast ktoś, kto zna się na ob-
słudze tokarki, jest inżynierem, w tej chwili 
ma duże możliwości wyboru. W tych obsza-
rach realizujemy działania poprzez emery-
towanych nauczycieli. Zachęcamy także na-
uczycieli by zdobywali kwalifikacje w zawo-
dach pokrewnych, najlepiej w zakresie fizy-
ki czy chemii. Powiat ma środki na to, żeby 
do tego typu studiów dopłacać. Pozwala na 
to również  Karta Nauczyciela. Braki kadro-
we, co ciekawe, pojawiają się także wśród 
nauczycieli języków, ale to również wynika 

polegający na wyborze szkoły w większym 
mieście trwa. Aby go powstrzymać, w swo-
im czasie zorganizowaliśmy przy LO własne 
gimnazjum. Mimo że gimnazja leżały w ge-
stii gmin. Chcieliśmy w ten sposób oswoić 
młodzież ze szkołą, przyzwyczaić ją, licząc, 
że w przyszłości zostanie. Mimo że poziom 
nauczania był wysoki, to kwestia kontynu-
owania nauki w liceum nie była już tak oczy-
wista. Mieliśmy w tym względzie większe 
oczekiwania. 
Małgorzata Miara-Stępień: W szkole pracu-
ję 26 lat. Później ode mnie pracę podjęło 5 
nauczycieli. Jednym słowem wszyscy jeste-
śmy w podobnym wieku i kiedy odejdzie-
my za około 10 lat, to w szkole nie będzie 
miał kto uczyć. Łatwo dostrzec, że jeśli nie-
mal nikt nie przychodzi, a mimo wszystko 
ktoś odchodzi, to siłą rzeczy powstają bra-
ki w obsadzie. W ostatnich latach kilku na-
uczycieli odeszło na emeryturę, a nikt na ich 
miejsce nie przyszedł. Po drugie, mamy pro-
blem z nauczycielami przedmiotów zawo-
dowych. W związku z tym nie ma u nas na-
uczyciela, który nie ma co najmniej półto-
ra etatu, a są tacy, którzy mają ponad dwa. 
Nie jest tak, że ci nauczyciele się z tego cie-
szą. Nie da się porównać pracy nauczyciela 
przez pięć dni w tygodniu po osiem godzin 
z innym zawodem w tym samym wymiarze. 
Przez godzinę lekcyjną trzeba prowadzić 
lekcję i wciąż uważać, bo młodzież jest po 
prostu różna. W Zespole Szkół najmłodszy 
nauczyciel ma około 30 lat, ale jest to przy-
padek jednostkowy. W tym roku usilnie po-
szukiwaliśmy nauczyciela ekonomii. Zgło-
siła się osoba która podjęła pracę, ale nie 
wiem czy po wygaśnięciu umowy zawar-
tej na rok, pozostanie w zawodzie. Poza ta-
kimi pojedynczymi przypadkami grono na-
uczycielskie w 70% składa się z osób w wie-
ku 50 – 55 lat. Dzisiejsze przepisy emery-
talne pozwalają na odejście na emeryturę 
pomostową i część nauczycieli z tego sko-
rzystała. Gdyby nadal obowiązywały sta-
re przepisy, większość naszej kadry zapew-
ne byłaby już na emeryturze. Praca w szkole 
jest specyficzna i wiąże się z dużą niepew-
nością. Gdy jest dużo uczniów, a wiąże się 
to z wyżem demograficznym, mamy bardzo 
dużo godzin i tak jest obecnie, ale jeszcze 
kilka lat temu część nauczycieli pracowała 
na ½ etatu, albo na ¾. Zapewne za kilka lat, 
kiedy obecny wyż się skończy, znów będzie 
nadmiar pedagogów i deficyt godzin. Moim 
zdaniem głównym powodem tego, że mło-
dzi ludzie nie garną się do zawodu wcale nie 
są finanse. Głównym powodem jest spadek 
rangi zawodu nauczyciela. Dziś rodzice są 
bardzo roszczeniowi, w sytuacji kiedy pro-
blemy wychowawcze są coraz większe, ro-
dzice przyjmują postawę obrony, chociaż 
wiedzą, że dzieci źle postępują. W takiej sy-
tuacji niewielu decyduje się na pracę w ta-
kich warunkach. Wiele młodych osób szyb-
ko rezygnowało właśnie dlatego. Zdarza-
ło się, że kandydat po miesiącu czy dwóch 
powiedział, że nie da rady i odchodził. Kie-
dy zaczynałam pracę w szkole, uczniów było 
2 tysiące, a nauczycieli ponad 100. Obecnie 
mamy około 700 uczniów i 40 nauczycieli. 

z faktu iż osoby uczące mają duże pole ma-
newru w wyborze zawodu. Nie oznacza to, 
że nie ma kto uczyć, ale trudności pojawia-
ją się o ośrodkach szkolno-wychowawczych 
gdzie oprócz umiejętności merytorycznych 
potrzebne są kwalifikacje do pracy w wa-
runkach specjalnych. Radzimy sobie w ten 
sposób, że język angielski nie jest w tym wy-
padku pierwszym wyborem, ale decyduje-
my się na przykład na język niemiecki. Po-
wtórzę, że w tej chwili nie ma problemu ta-
kiego, żebyśmy nie realizowali zajęć, nato-
miast kłopotów, które muszą rozwiązywać 
dyrektorzy, aby to zapewnić, na co dzień nie 
brakuje i wynikają one - jak już wcześniej 
powiedziałem - z braku młodych nauczycie-
li. Prestiż zawodu nauczyciela oznacza rów-
nież jakiś poziom gratyfikacji, bo z definicji 
coś, co jest prestiżowe, jest cenne. W samo-
rządzie pracuję niemal od początku jego ist-
nienia. Jeśli dobrze pamiętam to jeden akt 
prawny, który rzetelnie rozwiązywał proble-
my, o których rozmawiamy, pozostał jedy-
nie w fazie projektu. Był to dokument, któ-
ry określał podstawowe standardy w oświa-
cie. Żaden rząd niestety do niego nie wró-
cił. Projekt określał na przykład liczebność 
klas, obowiązkowo psycholog na trzy od-
działy szkolne. Było to rozporządzenie, któ-
re ułatwiało planowanie wydatków. Nie jest 
i nigdy nie było tak, jak się często słyszy, że 
pieniądze naliczane są „na ucznia”. Mecha-
nizm jest taki, że najpierw w budżecie pań-
stwa wydziela się określone kwoty, a dopie-
ro potem dostosowuje się je do potrzeb. Ni-
gdy nie wyliczono, jaki powinien być koszt 
prowadzenia oddziału, i nie zostawiono 
w gestii samorządu decyzji w sprawie np. 
wielkości oddziałów. Zmiany pociągające za 
sobą koszty nigdy, lub prawie nigdy nie wią-
żą się ze wzrostem nakładów. Na przykład 
w tym roku rozszerzono krąg osób, których 
dotyczy Karta Nauczyciela, ale nie przewi-
dziano na to dodatkowych środków. W oce-
nie społecznej nauczyciele to wciąż gru-
pa zawodowa, która korzysta z wielu przy-
wilejów. W praktyce zostało ich niewiele. 
Do niedawna w pewnych warunkach moż-
na było skorzystać z wcześniejszej emerytu-
ry. Dziś niestety to już przeszłość i nauczy-
ciele uprawnienia emerytalne zdobywają 
w taki sam sposób jak ogół zatrudnionych. 
Nadal panuje przekonanie, że nauczycieli 
obowiązuje 18 godzin pracy tygodniowo, co 
nie jest prawdą, bo Karta Nauczyciela okre-
śla, że tygodniowo nauczyciel zobowiąza-
ny jest do 40 godzin. Mało kto natomiast 
mówi o całej reszcie zadań, które nauczy-
ciel wykonuje poza godzinami spędzonymi 
„przy tablicy”. Mam w tym względzie pe-
wien pomysł. Nawet w obowiązujących ra-
mach prawnych można zobowiązać nauczy-
cieli, aby przychodzili do pracy o godzinie 
7:00 i kończyli pracę o 15:00. Tyle tylko, że 
trzeba by zapewnić miejsce pracy w posta-
ci biurka, czy komputera. Jestem pewien, że 
wielu nauczycieli by się na takie rozwiąza-
nie zgodziło, ponieważ te wszystkie rzeczy, 
które robią teraz w domu, mogliby robić w 
szkole, w dodatku na służbowym sprzęcie. 
Nikt przecież dziś nie płaci za używanie pry-

Z początków pracy pamiętam, że młodzież 
była inna, chcąca się uczyć, z dużymi aspi-
racjami. Dziś zauważalnie spadł poziom na-
uczania na wcześniejszym etapie i nie za-
wsze da się to naprawić w szkole średniej. 
To również czynnik, który zniechęca do pracy. 
Beata Franczak:  Problem braku nauczycie-
li istnieje i musimy sobie jakoś radzić. Aktu-
alnie mamy braki kadrowe dotyczące kilku 
godzin tygodniowo z języka polskiego, języ-
ka angielskiego, języka hiszpańskiego i ma-
tematyki. Wielu nauczycieli pracuje w nad-
godzinach. Aby zapewnić realizację podsta-
wy programowej niektórzy wykonują pra-
cę w półtora etatu, a nawet więcej. Część 
zadań wykonują emerytowani nauczycie-
le. Gdyby nie oni, nie miałby kto uczyć fi-
zyki. Cieszę się, że są wśród nich fascyna-
ci, którzy chcą nadal przekazywać wiedzę. 
Ogólnokrajowym problemem jest znale-
zienie nauczycieli informatyki i matema-
tyki. Szczęśliwie udało nam się od listopa-
da pozyskać nauczyciela informatyki, bo 
rok szkolny zaczynaliśmy bez takiego wy-
kładowcy. We wrześniu i październiku mu-
sieliśmy radzić sobie zastępstwem wykony-
wanym przez nauczyciela przedmiotów ści-
słych, który na szczęście interesuje się infor-
matyką na tyle, że mógł takie zajęcia pro-
wadzić. Problem wieku grona nauczyciel-
skiego niestety także nas dotyczy. Więk-
szość jest po czterdziestce. Na palcach jed-
nej ręki można policzyć osoby, które nie 
mają 4 z przodu. Jedna osoba jest w wie-
ku emerytalnym, ale na szczęście jeszcze z 
emerytury nie korzysta. Widać po tym, że 
czarny dzień, to znaczy dzień, w którym 
większość odejdzie na emeryturę jest co-
raz bliżej. Aby wrócił prestiż tego zawodu, 
nauczyciel musiałby być doceniony finanso-
wo. Dojdzie niebawem do kuriozalnej sytu-
acji - kiedy nastąpi kolejna podwyżka mini-
malnego wynagrodzenia, osoby zatrudnio-
ne w obsłudze, np. sprzątające, będą zara-
biały o kilka złotych więcej niż nauczyciel 
mianowany. Trudno znaleźć w takiej sytu-
acji motywację. A wszystko poprzedzone la-
tami pracy, przygotowań, studiów. Niemal 
wszyscy nasi nauczyciele ukończyli studia 
podyplomowe lub warsztaty szkoleniowe. 
Wciąż w ich teczkach przybywa świadectw 
podnoszenia kwalifikacji. Sądzę, że braku-
je również takiej społecznej świadomości. 
W wielu wyobrażeniach nauczyciel pracu-
je 18 godzin tygodniowo, ma wolne waka-
cje, ferie i inne przerwy. W rzeczywistości 
praca zajmuje więcej niż owe 40 godzin, 
jak w przypadku innych zawodów. Oczeku-
ję też wyciszenia atmosfery wokół szkolnic-
twa. Ciągłe zmiany mu nie służą. Programy 
i podstawy programowe tworzone są przez 
ludzi w ministerstwie zza biurka. Osoby te 
nie są praktykami i to jest niestety problem. 
Poza tym klimat, jaki się wytworzył, pozba-
wił nauczycieli autorytetu. Dziś słowo na-
uczyciela niewiele znaczy. Najwięcej mogli-
by o tym powiedzieć nauczyciele emeryto-
wani, którzy po kliku, a nawet kilkunastu la-
tach wrócili do nauczania. Nie mogą się na-
dziwić, jak bardzo szkoła zmieniła się w tym 
czasie. Jak trudno im zaakceptować, że to 

Co z tymi 
nauczycielami?



☛ uczniowie i rodzice mają faktyczną wła-
dzę w szkole. Zamiast nauczyciele czy 
dyrekcja. Aby coś się zmieniło, musi po-
jawić się inny model, w którym nauczy-
cieli obdarza się większym zaufaniem, 
ale przy tak scentralizowanym modelu 
zarządzania nie jest to możliwe. Dziś nie 
ma możliwości dostosowania nauczania 
pod kątem rozwoju młodego człowieka, 
wszystko podporządkowane jest realiza-
cji programów, na które nauczyciele nie 
mają żadnego wpływu. Młodzi ludzie 
boją się przyjść do pracy w szkole po 
pierwsze z powodu zarobków, a po dru-
gie z obawy o to, że nie będą mogli roz-
winąć skrzydeł i zawsze już będą musieli 
się podporządkować jakimś normom i 
regułom, i ciągle będą kontrolowani. 
Iwona Jancik – W tej chwili mamy peł-
ny stan zatrudnienia. Sytuacja taka ist-
nieje od 4 listopada. Wcześniej tak nie 
było z powodu braku nauczyciela języka 
angielskiego. Radzimy sobie w ten spo-
sób, że podzieliliśmy nauczanie na dwie 
grupy, a jedna z nich uczy się języka nie-
mieckiego. W naszej placówce znajdu-
ją się dzieci z niepełnosprawnością in-
telektualną, najczęściej w stopniu lek-
kim. Nauczyciele u nas zatrudnieni mu-
szą mieć specjalizację z oligofrenope-
dagogiki lub pedagogiki specjalnej. Na-
uczanie każdego przedmiotu musi być 
wsparte takimi kwalifikacjami, stąd tak 
trudno znaleźć fachowca. Niemniej tacy 
nauczyciele się znajdują, ale częściej 
kwalifikacje te są wynikiem ich podno-
szenia przez nauczycieli już zatrudnio-
nych. Problem bierze się także stąd, że 
w sytuacji gdy na przykład języka pol-
skiego mamy w planie 5 godzin tygo-
dniowo, nikt nie przyjdzie na tę cząst-
kę etatu. Nauczyciele muszą więc łączyć 
specjalności. Przy ogólnym braku na-
uczycieli jest to bardzo trudne. Jedna z 
naszych nauczycielek ma już uprawnie-
nia emerytalne, ale znamienne jest to, 
że tylko jedna jest osobą bardzo młodą. 
Młodzi ludzie nie przychodzą do zawodu.
Moim zdaniem podstawowy powód 
braków to niskie wynagrodzenia. Po-
nadto spadło poszanowanie zawodu 
i ciągłe zmiany. Społeczeństwo prze-
stało szanować nauczycieli i przekła-
da się to na rodziców, którzy zdobywa-
ją wciąż większe prawa kosztem nauczy-
cieli. Chciałam jednak powiedzieć, że ta 
ostatnia teza nie dotyczy naszej placów-
ki. Tutaj od zawsze na końcowy efekt 
składa się praca rodziców z nauczyciela-
mi. Robimy wszystko, aby problemy ka-
drowe nie wpływały na pracę z dziećmi, 
tym bardziej, że praca z nimi już z natury 
jest trudna. Część z nich posiada więcej 
niż jedno schorzenie, niektóre są dzieć-
mi autystycznymi. One wymagają spo-
koju, bezpieczeństwa i równomiernego 
rytmu dnia. Nie możemy pozwolić sobie 
na zaburzanie tego rytmu tylko dlatego, 

że występują braki kadrowe. 
Paweł Gorczyca – Nie mamy dziś ta-
kiego problemu, że nie da się realizo-
wać programu z powodu braku nauczy-
cieli. Co jest charakterystyczne, to fakt 
iż w tym roku wyjątkowo nie było żad-
nego podania o przyjęcie do pracy. Peł-
na obsada wynika zapewne z powodu, 
że kilka osób, które mogłyby już odejść 
na emeryturę nadal pracuje, a są to bar-
dzo doświadczeni pedagodzy. Stosu-
jemy od wielu lat zasadę, by przyjmo-
wać zwłaszcza młodych nauczycieli, któ-
rzy wiedzą do jakiej pracy przychodzą. 
Bardzo często są to nauczyciele, którzy 
wcześniej się z tą pracą zetknęli na stażu 
bądź praktyce studenckiej. Niepokoją-
ce jest to, że średnia wieku naszych na-
uczycieli wynosi 47 lat. Szkolnictwo spe-
cjalne jest o tyle charakterystyczne, że 
tu łatwiej jest zatrudnić nauczyciela, po-
nieważ jeśli ma odpowiednie kwalifika-
cje specjalne, może już prowadzić lekcje 
z kilku przedmiotów. Sytuację finanso-
wą ratuje nieco dodatek za trudne wa-
runki pracy. Ale doprawdy nie ma w tym 
wypadku czego zazdrościć. Według ba-
dań grupa nauczycieli pracująca z dzieć-
mi niepełnosprawnymi jest najbardziej 
obciążona zawodowo, a w tej z kolei naj-
bardziej obciążeni są nauczyciele pracu-
jący z dziećmi niepełnosprawnymi inte-
lektualnie. W ostatnim okresie notuje-
my wzrost liczby dzieci z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, a to dodatkowo 
podnosi stopień trudności. Niemniej, 
jeśli ze strony naszych nauczycieli sły-
chać narzekanie, to bardziej wynika ono 
z niemożności zaspokojenia potrzeb na-
szych wychowanków. Trzeba zrozumieć, 
że tutaj efekty pracy jeśli w ogóle są wi-
doczne, to przychodzą bardzo często po 
latach. Wiem, że w szkołach masowych 
problem zbytniej ingerencji rodziców 
występuje. Przyszło nam żyć w czasach, 
gdy wszystko zmienia się dynamicznie. 
Chyba po raz pierwszy pokolenie dzie-
ci jest „mądrzejsze” od swoich rodziców 
i to ci drudzy mogą się czegoś od dzie-
ci nauczyć. Dzieci często używają pojęć, 
które są dla ich rodziców niezrozumiałe 
i nie wszyscy rodzice potrafią się w tym 
świecie odnaleźć. Różnimy się od szkół 
masowych tym, że rodzice nie oczeku-
ją od nas, by ich dzieci zostawały leka-
rzami, czy inżynierami. Rodzice naszych 
wychowanków oczekują przede wszyst-
kim tego, by ich dzieci wyrosły na do-
brych ludzi. 
Jak widać sytuacja kadrowa w szkol-
nictwie nie jest najlepsza, a co gorsze - 
przyszłość może nas bardzo niemile za-
skoczyć. O sytuacji w szkołach podle-
głych gminie miejskiej napiszę w przy-
szłym numerze.

✎ Andrzej Wojciechowski
Zdjęcie poglądowe - źródło : internet

się nie da w przypadku starego budow-
nictwa, śródmiejskich kamienic, bo wte-
dy trzeba by ręcznie odgruzowywać. 
Czyli zakłada Pan, że w przypadku 
bombardowania czy wybuchów ludzie 
z piwnic nie mieliby innego wyjścia niż 
to, przez które weszli?
Niestety nawet zewidencjonowa-
ne miejsca schronienia nie mają wyjść 
ewakuacyjnych.
Skoro piwnice budynków z wielkiej pły-
ty, a więc z blokowisk w naszym mie-
ście mogą służyć za miejsca schronie-
nia, to jest to tylko część obszaru Zło-
toryi. Co z resztą miasta, gdzie są sta-
re kamienice lub domki jedno -dwuro-
dzinne? Gdzie ci ludzie mają uciekać?
Nie były inwentaryzowane domy pry-
watne, bo w ministerstwie doszli do 
wniosku, że właściciel domu prywatne-
go powinien zabezpieczyć się we wła-
snym zakresie.
No tak, ale prawda jest taka, że współ-
cześnie budynki rzadko są podpiwni-
czone.
To niestety prawda, ale jeśli chodzi o sta-
rówkę, to mamy szczęście, że większość 
piwnic pod kamienicami jest dwu i trzy-
kondygnacyjna. Tak jest na pewno przy 
ulicach A. Mickiewicza i J. Piłsudskiego. 
Między piwnicami sąsiednich kamienic 
niegdyś były korytarze, ale przez lata 
właściciele dokonywali rozmaitych prze-
róbek i niekoniecznie dziś te połączenia 
są. A bardzo by się przydały jako wyjścia 
ewakuacyjne. Tylko kto po zakończeniu 
zimnej wojny myślał o tym, by utrzymy-
wać albo budować schrony?
Rozumiem, że poza piwnicami nie dys-
ponujemy innymi miejscami schronie-
nia. A kiedyś miasto posiadało schro-

ny?
Mam przed sobą dokumenty z 1975 
roku, które zresztą udostępniłem straży 
pożarnej i według tej ewidencji na tere-
nie miasta było 6 pomieszczeń przysto-
sowanych do warunków zagrożenia na 
zewnątrz. Miejsca te były wyposażone 
w wyjścia ewakuacyjne, oddzielną insta-
lację wodną, wentylację mechaniczną. 
Dziś jedynie schronienie pod pocztą za-
chowało swoją infrastrukturę, choć jest 
już w bardzo „muzealnym” stanie. Wen-
tylację udało nam się nawet uruchomić, 
ale nie wiem, jak z dostępem do wody.
Pozostałe miejsca zlokalizowane są w 
budynkach, które nazywano „Lenin-
grad”, to są budynki przy ulicy S. Staszi-
ca 4 i 8 oraz przy Wojska Polskiego 24, 
28 i 29. Pod tymi domami są schronienia 
z wentylacją i wyjściami ewakuacyjnymi 
(bardziej w teorii niż w praktyce, bo wy-
magają odgruzowania).
Ile osób mogłoby się tam zmieścić?
Według najnowszych przepisów, bo 
zwiększył się metraż na osobę, wycho-
dzi na to, że w jednym takim miejscu 
po około 60 osób, zatem piwnice po-
mieszczą tylko mieszkańców, ewentual-
nie ktoś zbłąkany na ulicy znajdzie tam 
schronienie, ale nikt ponadto.
Jak długo mogą przebywać tam ludzie 
bez narażania się na dyskomfort z po-
wodu pragnienia, braku świeżego po-
wietrza, chłodu czy też konieczności za-
łatwiania potrzeb fizjologicznych?
To są miejsca na chwilę, na sam mo-
ment ewentualnego nalotu, bombar-
dowania czy na przykład żywiołu typu 
huragan. O ile w tych 6 piwnicach jest 
szczątkowa infrastruktura, łącznie z ka-
nalizacją, to w pozostałych, tych ponad 
300 miejscach brakuje właściwej wen-
tylacji, nie ma elektryczności, gazu, nie 
można gotować, ogrzewać się…
No dobrze, a co z instytucjami? Wy-
obraźmy sobie alarm przeciwlotniczy 
w momencie, gdy w szkołach są ucznio-
wie, w urzędach pracownicy, intere-
sanci, w szpitalach personel i pacjenci…
Według Konwencji Genewskiej nie wol-
no robić nalotów na szkoły i szpitale, ale 
ta wojna w Ukrainie pokazuje, że nie ma 
żadnych zasad i w takiej sytuacji jeste-
śmy bezradni jak wszyscy. Resort obro-
ny też nie jest w stanie nam dać odpo-
wiedzi. Zostaje schodzenie do piwnic, 
ale w przypadku kilkuset uczniów jest to 
duży problem.
To prawda, bo jeśli ćwiczymy próbne 
alarmy, to zazwyczaj wyprowadzamy 
uczniów na zewnątrz, a to w przypad-
ku ataku bombowego nie wchodzi w 
rachubę.
Interesuje mnie, czy tylko my, jako zło-
toryjanie jesteśmy w takiej trudnej sy-
tuacji, jeśli chodzi o brak schronów? 

Jak jest w miasteczkach podobnych do 
naszego?
Wszędzie jest podobnie. Najbliżej nas 
typowy schron jest we Wrocławiu, to 
poniemiecki bunkier i jest do dyspozy-
cji wojewody, to jego zapasowe miejsce 
pracy. Do tego schronu nie zmieszczą się 
na pewno wszyscy pracownicy Urzędu 
Wojewódzkiego. Co ciekawe nasz bur-
mistrz też ma wyznaczone przez woje-
wodę zapasowe miejsce pracy, ale mie-
ści się ono w budynku MOPSu, czyli tak 
naprawdę dość podobnej konstruk-
cji jak Urząd Miejski, tylko zlokalizowa-
ny dalej od centrum miasta. A wraca-
jąc do Wrocławia, to ma on oczywiście 
też jeszcze podziemia dworca PKP, ale w 
gruncie rzeczy musi zadowolić się piw-
nicami.
Co mają robić ludzie, gdy usłyszą alarm 
przeciwlotniczy, wyjące syreny?
Przede wszystkim zejść z otwartych 
przestrzeni. Szukać miejsc schronienia.
Jak je znajdą?
Ta inwentaryzacja, którą robiliśmy, ma 
posłużyć również do stworzenia przez 
MSWiA aplikacji na telefon, która wska-
że przy włączonej lokalizacji najbliższe 
bezpieczne miejsce. Na razie aplikacja 
jest w fazie testowania przez służby, ale 
być może niebawem ją dostaniemy do 
zainstalowania.
Wśród złotoryjan słychać głosy, że 
przecież mamy swoje podziemia. Jeśli 
tak jest, to nie mogą one przejąć funk-
cji schronów?
Owszem, mamy w dolnej części miasta 
coś w rodzaju podziemi, a tak naprawdę 
są to stare kanały burzowe, jak w wie-
lu innych miastach (tego typu kanała-
mi przemieszczali się podczas okupacji 
warszawiacy). To tunele odprowadzają-
ce wodę. Wejście do kanałów jest koło 
poczty, a prowadzą w stronę Kaczawy, 
nieopodal dawnych zakładów obuwia 
(tam jest dość duża komora). Jednak 
po pierwsze - wejście do tych kanałów 
jest bardzo niebezpieczne, bo to około 
4 metry w dół po drabinie. A wyobraź-
my sobie sytuację pośpiechu i paniki. Po 
drugie - burzówki są bardzo zdradliwe, 
bo gdy zaczną się opady, ludzie będą w 
pułapce i się potopią. Więc nawet nie 
ma co myśleć o ich przydatności w ta-
kich sytuacjach jak alarm bombowy.
Zatem musimy liczyć na to, że woj-
na nas ominie albo pojawią się nagle 
duże pieniądze na budowę schronów z 
prawdziwego zdarzenia.
Raczej na to pierwsze, bo jeśli chodzi o 
pieniądze, na obronę cywilną dostajemy 
rocznie 10 tysięcy złotych. 

Ze Zdzisławem Iwińskim rozmawiała
✎ Iwona Pawłowska

Zdjęcie poglądowe - źródło : internet

Trwająca już kilka miesięcy wojna w 
Ukrainie i incydenty militarne blisko 
naszej wschodniej granicy każą nam 
coraz bardziej poważnie myśleć o wła-
snym bezpieczeństwie. Dlatego też, 
kierowana ciekawością, jak wygląda 
sytuacja obrony cywilnej w mieście 
zasięgnęłam informacji u kierownika 
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego i Obrony Cywilnej – Zdzisława 
Iwińskiego.
Na wielu forach internetowych co 
chwilę pojawiają się pytania o schrony 
dla ludności cywilnej i spekulacje, gdzie 
są zlokalizowane. Dlatego chciałabym, 
aby fachowiec od sytuacji kryzysowych 
ujawnił tę tajemnicę.
To nie jest tajemnica. Zasadniczo w Zło-
toryi nie mamy schronów.
To gdzie mieszkańcy miasta w razie 
niebezpieczeństwa mogliby się ukryć?
Właśnie skończyliśmy wraz ze stra-
żą pożarną inwentaryzację miejsc, któ-
re mogłyby służyć za tymczasowe miej-
sca schronienia na terenie gminy miej-
skiej Złotoryja. Ta inwentaryzacja była 
wykonana na zlecenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Na te-
renie naszego miasta jest wpisanych do 
ewidencji 396 miejsc ukryć (nie mylić 
ze schronami). To są przede wszystkim 
wszystkie piwnice budynków na terenie 
miasta, wykonanych z tak zwanej wiel-
kiej płyty. To są bloki wznoszone na be-
tonowych, wylewanych fundamentach, 
mają betonowe stropy i w momencie 
katastrofy budowlanej lub ingerencji ze-
wnętrznej, na przykład wybuchu, skła-
dają się w odpowiedni sposób,  czyli 
płyty nie tworzą gruzowiska, tylko jakby 
namioty. Wtedy spod takiego budynku 
łatwiej z piwnic ewakuować ludzi. Tak 
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Jan Pronkiewicz (w środku) z kolegami Komunia córki Jana Pronkiewicza - Józefy

Część 2. Droga na Zachód
W 1945 roku ogłoszono, że mamy moż-
liwość wyjazdu na Zachód. Rozpoczęto 
wydawanie kart relokacyjnych. W póź-
niejszym czasie decyzja wyjazdu prze-
stała być już dobrowolna i zaczęto zmu-
szać nas do przesiedlenia. Ludzie nie-
chętnie opuszczali swoje domy, w tym 
mama mojej żony Marii. Nie chciała 
wyjeżdżać, lecz siłą zaprowadzono ją 
do pociągu. Z chwilą, gdy opuszczali-
śmy nasze domy, widzieliśmy, jak Ukra-
ińcy zaczynają je brać na własność. Kto 
opuszczał rodzinne strony, przemiesz-
czał się na stację i czekał na wagony. 
Miejscowa ludność starała się zabrać 
ze sobą jak najwięcej dobytku. Przede 
wszystkim zwierzęta: konie, krowy, świ-
nie, owce oraz koty i psy. Niestety, kie-
dy podstawiono wagony, sporo zgro-
madzonego dobytku byliśmy zmuszeni 
zostawić na stacji ze względu na to, że 
wagonów było zdecydowanie za mało. 
Mama Marii próbowała zabrać ze sobą 
dużego okazałego barana, który w ogól-
nym zamieszaniu wyrwał się i uciekł. Za-
ginął również gdzieś pies. Czekaliśmy 
na stacji 3 tygodnie, głównie dzieci, po-
nieważ rodzice próbowali jeszcze ze-
brać plony z pól oraz je wymłócić. Część 
zwierząt też została w domu, ponieważ 
ciężko było je upilnować na stacji i trze-
ba było się nimi opiekować. Po tym cza-
sie podstawione zostały wagony odkry-
te. By ochronić się od zimna, zaczęliśmy 
budować na nich budy ze słomy. We 
wrześniu 1945 roku opuściliśmy Zba-
raż. To był początek podróży trwającej 
7 tygodni. Po opuszczeniu Zbaraża, gdy 
przejeżdżaliśmy przez Tarnopol, z inne-
go pociągu, którym wracali z frontu zde-
mobilizowani żołnierze wysiadł znajo-
my Mazurkiewicz i zapytał się mnie, czy 
nie widziałem swojego ojca. Odpowie-
działem, mu, że nie. On na to, że wra-

ca z wojny i możliwe, że ojciec też jedzie 
tym pociągiem, a jeżeli nie, to zaraz bę-
dzie drugi pociąg, w którym na pewno 
on będzie. Ojciec wrócił drugim pocią-
giem, spotkaliśmy się na stacji. Zaraz po 
powrocie powiedział mi, że idzie pieszo 
do domu. Ja odpowiedziałem, że wszy-
scy wyjeżdżamy, żeby nie wracał i jechał 
z nami. Dołączył do naszego pociągu. Po 
wyjeździe z Tarnopola mieliśmy dłuższy 
postój we Lwowie na Podzamczu, na-
stępnie przejechaliśmy przez nową gra-
nicę w Przemyślu, by potem przejechać 
przez Rzeszów i Dębicę, tam robiliśmy 
postoje. W nocy przejechaliśmy przez 
Kraków do Trzebini. Z Trzebini do Mikul-
czyc na Śląsku, gdzie dopiero otrzymali-
śmy kryte wagony. Przepakowaliśmy na-
sze rzeczy na nowe wagony, a następnie 
pojechaliśmy na Dolny Śląsk. W Mal-
czycach, gdzie mieliśmy postój, pamię-
tam wielki skład sprzętu wojskowego. 
Na skarpie stały skrzynie po amunicji, 
czołgi, wozy opancerzone. Na łące nie-
opodal stały działa. Mój brat odłączył 
się od nas i podszedł do czołgu. Nagle 
zauważyli go Sowieci i zaczęli krzyczeć. 
Przestraszony brat zaczął uciekać, wte-
dy Sowieci zaczęli strzelać do niego. Na 
szczęście udało mu się uciec, chowając 
się wśród skrzynek z amunicją i wrócić 
do nas. Przejeżdżaliśmy przez Wrocław, 
Świdnicę, Jawor, by na koniec trafić do 
Chojnowa. Do miasta przyjechaliśmy 27 
listopada. Pamiętam, że nie zabrano nas 
od razu z Legnicy do Złotoryi, ponieważ 
zniszczony był most kolejowy oraz dro-
gowy na zjeździe z autostrady A4 na tra-
sie Legnica-Złotoryja. Następny trans-
port przyjechał po nas dopiero 8 grud-
nia. Był to wojskowy samochód. Jecha-
liśmy przez Wojciechów, aż trafiliśmy do 
Zagrodna, które było już zasiedlone. Na-
stępnie pojechaliśmy do Olszanicy. Pa-
miętam, jak przejeżdżaliśmy przez Sko-
rę, gdzie widziałem charakterystyczny 

próg wodny. W Olszanicy byli już Wanda 
z Podkamienia, babka Helena oraz stary 
Skibicki. Choć we wsi było już zajętych 
dużo domów, znaleźliśmy kilka pustych 
i postanowiliśmy tu zostać. Część osób z 
naszego pociągu pojechało do Jurkowa, 
w tym Król oraz Łukasiewicz. Gdy moja 
rodzina przyjechała z Chojnowa do Ada-
mowa, bo tak po wojnie nazywała się 
Olszanica, Lewczuk podszedł do mojego 
taty Michała i poprosił go, by zamieszkał 
blisko niego. Zgodził się i tak trafiliśmy 
do mojego rodzinnego domu. Troszkę 
inaczej wyglądało to w rodzinie mojej 
żony. Po przyjeździe do Chojnowa męż-
czyźni oddzielali się od rodzin w poszu-
kiwaniu miejsca zamieszkania, a kobie-
ty pilnowały dobytku. Tak właśnie zrobił 
Franciszek Pronkiewicz, mąż siostry mo-
jej przyszłej teściowej, który wyruszył na 
poszukiwania miejsca do życia, a moja 
przyszła żona wraz z innymi kobieta-
mi pozostała w Chojnowie, by pilnować 
przywiezionego dobytku. Kiedy dom zo-
stał znaleziony, po pewnym czasie do 
mężczyzn dołączyły kobiety. Na począt-
ku wszyscy przybyli do domu Francisz-
ka Pronkiewicza. Właściciele domu po-
wiedzieli do mojej teściowej: „- Co bę-
dziecie u nas mieszkać, skoro tyle bu-

dynków we wsi jest pustych.” Słysząc te 
słowa, rozpoczęli poszukiwania nowego 
lokum. Grupa, składająca się w większo-
ści z kobiet, pojechała w górę Olszani-
cy do dzisiejszego domu nr 73. Z budyn-
ku wybiegła cała duża rodzina Niemców, 
a moja teściowa bardzo się ich przestra-
szyła. Wprawdzie Niemcy cieszyli się, że 
Polacy przyjechali do nich i ich domu, 
ale teściowa bardzo się ich bała. Wola-

ła zawrócić wóz i wyjechać. Następnie 
pojechały do jednego z domów naprze-
ciwko kościoła. W stodole obok budyn-
ku leżały 2 zdechłe krowy i przez to nie 
chciały tam zostać. Szukały dalej. Zna-
lazły dom blisko pałacu. Zaczęły już na-
wet tam sprzątać, ale przyszła teścio-
wa, która powiedziała: „Ja blisko Sowie-
tów mieszkać nie będę.” Wyprowadziły 
się. Następnie przeniosły się do kolejne-
go domu, ale opuściły go z tego same-
go powodu. Kiedy przyjeżdżały następ-
ne transporty ludzi i wolne domy powo-
li zostały zajmowane, trafiły na olszanic-
ką kolonię. Mieszkały tam pewien czas, 
aż do momentu, gdy na Wigilię przyje-
chał z robót z Niemiec brat mamy mo-
jej żony. Ożenił się 2 lutego. W związku 
z powiększającą się rodziną żona musia-
ła wyprowadzić się z kolonii. Znów szu-
kały miejsca pobytu. Pewnego dnia są-
siadka Masłowska, powiedziała im, że w 
Olszanicy zwolnił się dom i nikt tam nie 
mieszka. Zamieszkały w nim na Wielka-
noc 1946 roku. Po ślubie, także i ja prze-
prowadziłem się do tego domu i miesz-
kam tam do dziś. W budynku tym, przed 
nami zakwaterowana była jakaś baba 
z centralnej Polski. Ludzie z centralnej 
Polski byli na Dolnym Śląsku przed przy-

jazdem Polaków z kresów. Szabrowali 
domy pozostawione po Niemcach, a na-
stępnie wrócili w swoje rodzinne strony. 
Przed budynkiem, w którym mieszkamy, 
od strony polnej drogi były szklarnie. 
Cały przód domu zbudowany był z pru-
skiego muru, dopiero w 1963 roku mur 
pruski został zastąpiony cegłą. Szklar-
nie przed naszym przyjazdem zostały 
zdemontowane przez Sowietów, którzy 

zabrali je na olszanicki majątek, ale po 
roku użytkowania zniszczyli je. 
Część 3 Powojenna Olszanica 
W dolnej części Olszanicy nie zauważy-
liśmy dużych strat wynikłych z działań 
wojennych. Najwięcej zniszczeń było 
w okolicach kościoła w górę wsi. Obok 
kościoła stała spalona plebania, którą 
podpalili Sowieci. Był to piękny budy-
nek. Jego resztki rozebrano w latach 60-
70-tych, a gruz wywieziono do lasu. Na-
stępnie nieopodal starego budynku po-
stawiono nową plebanię. Obok nowej 
niemieckiej szkoły znajdowała się pie-
karnia. Pamiętam, że stał przy niej au-
tomat na papierosy. Dziś w tym miej-
scu jest łąka. Wzdłuż polnej drogi za ko-
ściołem wykopane były okopy, tak samo 
w zagłębieniu terenu pomiędzy Radzie-
chowem, a Olszanicą. Na wzgórzach od 
strony Grodźca stała prawdopodobnie 
artyleria, bo były stanowiska na działa. 
Obok domu, w którym mieszkamy te-
raz, przejechał jakiś czołg. Wzdłuż bu-
dynku gospodarczego widać było śla-
dy gąsienic, a sam budynek jest przez 
to pęknięty. U Grochowskiego na szo-
sie był porzucony samochód opance-
rzony. W pobliżu wielu domów we wsi 
znajdowały się groby. U naszego sąsia-
da Franciszka Pronkiewicza było 5 lub 
6 grobów wykopanych pomiędzy dwie-
ma jabłonkami. Na kopcach stały drew-
niane krzyże z tabliczkami z danymi 
osób zmarłych. Pochowano tam zarów-
no osoby starsze, jak i nastoletnie dzie-
ci. Gdy Franciszek przyjechał do Olszani-
cy, w jego gospodarstwie mieszkał jesz-
cze stary Niemiec, podobno znajomy 
byłych właścicieli tego miejsca. Franci-
szek znał niemiecki i próbował dowie-
dzieć się od niego, w jaki sposób zginę-
li ci ludzie. Niemiec sprawiał wrażenie 
człowieka oderwanego od rzeczywisto-
ści, czy też niespełna rozumu i nie moż-
na było się z nim logicznie porozumieć. 
W roku 1946 lub 1947 wyjechał do Nie-
miec. Groby znajdowały się także w oko-
licach gospodarstw Grochowskich i To-
karczuka. Nie wiemy, kto był tam pocho-
wany. Wzdłuż drogi w Olszanicy zbudo-
wany był rynsztok wybrukowany kost-
ką. Był on częścią odwodnienia, które w 
okolicach domu nr 98 wpadało do kana-
łu przechodzącego pod drogą, a następ-
nie płynęło rowem za domami numer 
101 i 102 do lasu, w którego środku rósł 
stary dąb. W całym lesie znajdowały się 
alejki i ścieżki.
Przy wjeździe do wsi od strony Zagrod-
na, w tzw. dziś budynku Gogoli, znaj-
dowała się gospoda, rzeźnia i sklep. W 
środku były przepiękne płytki na ścia-
nach. W pomieszczeniach znajdują-
cych się po lewej stronie ustawione były 
maszyny masarskie. Wszystkie w póź-
niejszych latach zostały wywiezione na 
złom. Gospoda znajdowała się także 

przy drodze z Olszanicy do Modlikowic. 
Dziś znajdują się tam bloki, a dawny bu-
dynek nie istnieje. Pamiętam, że w po-
koju od strony drogi znajdowała się go-
spoda, a w głębi domu kuchnia. W żół-
tym domu na końcu Olszanicy stoją-
cym przy moście na drodze prowadzą-
cej do Zagrodna mieszkał stolarz. Pro-
dukował grabie, na strychu było ich peł-
no. Następna stolarnia znajdowała się w 
dzisiejszym domu Skiby. Z boku budyn-
ku była przybudówka, w której znajdo-
wały się tokarnie do drewna. Maszyny 
także prawdopodobnie trafiły na złom. 
Kolejny zakład stolarski był też w bu-
dynku Murdzy, od strony dawnej leśni-
czówki. Po wojnie mieszkał tam Woło-
szyn. Pamiętam, że jak przyszedł do nas 
do pracy na Konrad, to przyniósł z sobą 
2 worki wypełnione heblami. W Olsza-
nicy znajdowały się dwie szkoły, w któ-
rych całe wyposażenie przetrwało woj-
nę: ławki i tablica. Na Garnczarach tak-
że była szkoła, w której organizowano 
po wojnie polskie wesela. W starej remi-
zie strażackiej stojącej nieopodal skrzy-
żowania z drogą do Radziechowa stał 
strażacki wóz konny z pompą. Większość 
wsi wyposażona była w prąd elektrycz-
ny. Pamiętam, jak zaraz po naszym przy-
byciu jeden z moich znajomych na proś-
bę o zgaszenie światła wszedł na stołek 
i zaczął dmuchać na żarówkę, myśląc, że 
zdmuchnie płomień jak w lampie nafto-
wej. We wsi znajdowały się 3 transfor-
matory. Jeden na dole Olszanicy koło 
krzyża, drugi na osiedlu, a trzeci gdzieś 
w połowie. W naszej miejscowości znaj-
dowało się także kilka kuźni. Największa 
z nich była częścią gospodarstwa stoją-
cego przy drodze prowadzącej od krzyża 
do majątku. Gospodarstwo było spalo-
ne, ocalał jedynie ceglany budynek kuź-
ni. W środku znajdowały się 2 wiertar-
ki, 2 szlifierki, 2 paleniska oraz młot elek-
tryczny. Maszyny zabrano do PGR. Ca-
łość zasilana była pasami podłączonymi 
do wału idącego wzdłuż budynku, który 
stał równolegle do drogi, aż do około lat 
70. Obok budynku rosła lipa, która prze-
trwała do dziś. W miejscu tym, kilka lat 
po przyjeździe na Dolny Śląsk, znalazłem 
nasze pierwsze żelazko elektryczne. Kuź-
nie były także w dzisiejszych budynkach 
Horoszczaka oraz Skowrona.W lesie na 
zachód od Świdniczki, wydeptane były 
ścieżki. Zaraz przy lesie znajdowała się 
plantacja wikliny. Całe pola były nawod-
nione poprzez wykopane rowy. Chodzi-
liśmy tam po palmy na Wielkanoc. Całą 
wiklinę w późniejszych latach wycięto 
i zabrano. Po drugiej stronie lasu były 
uprawy rabarbaru. Rośliny rosły na polu 
mającym około 1 hektara, może trochę 
większym. Na znajdujących się od po-
łudnia wsi łąkach, sąsiadujących z cha-
rakterystycznymi lasami były źródła. Na 
jednej z nich było koryto i rura, z której 
wypływała czysta woda, piły ją krowy. 
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Maria - żona Jana w sukni ślubnej

Wesele syna Jana Pronkiewicza - Stanisława

Jan Pronkiewicz w pracy w ZG Konrad

Jan Pronkiewicz (po lewej) z kolegą

W naszej wsi były dwa młyny. Mniej-
szy, działający, gdy przyjechaliśmy, znaj-
dował się u Rataja. Było tam koło wod-
ne oraz 2 kamienie (żarna). Drugi młyn, 
większy znajdował się w obecnym go-
spodarstwie Jasińskiego. Uruchomio-

no go dopiero w 1947 roku, po remon-
cie przeprowadzonym przez Łukasiewi-
cza i Żywotko. Nie było tam tradycyjne-
go koła wodnego, tylko turbina. Był to 
metalowy bęben z łopatkami, na któ-
ry wpadała z impetem woda I zasila-
ła młyn. Nie napędzała ona młyna co-
dziennie, a włączana była tylko pomoc-
niczo. Cały młyn zasilał silnik elektrycz-
ny o mocy 16 KW, stojący na dole. Na-
pędzał on walce, zgniatacz i oczyszczacz. 
Na górnych poziomach młyna był zbior-
nik na mąkę z przesiewaczem zasilanym 
drugim silnikiem. Młyn był nowoczesny. 
Po ustawieniu na jego maszynach odpo-
wiedniej ilość maki, jaką chcieliśmy uzy-
skać, rozpoczynało się mielenie. Po wy-
produkowaniu zadanej ilości walce mły-
na wyłączały się sygnalizując dzwonią-
cym dzwonkiem koniec pracy. Pamię-
tam dobrze całą budowę i działanie mły-
na, ponieważ pracowałem w nim pe-
wien czas. Budynek był ładny, zbudowa-
ny z cegły, miał 3 piętra i poddasze. Na 
poddaszu znajdował się przesiewacz, na 
trzecim piętrze był oczyszczacz zboża 

tzw. „tryjer”. Gdy włączało się tryjer, to 
sypało się do niego zboże z tzw. zapaso-
wego kosza. Następnie oczyszczone zbo-
że trafiało na łuskarkę, gdzie było obtłu-
czone. Obtłuczona pszenica (tzw. kasza) 
trafiała na walce, a następnie na kamie-

nie tzw. „fanal”. 
Na trzecim pię-
trze wraz z oczysz-
czaczem do zbo-
ża znajdowała się 
skrzynia, która wi-
siała, przechodząc 
przez piętra drugie 
i pierwsze. Na dole 
skrzyni zakłada-
no worek, otwie-
rano ją i nasypy-
wano odpowiednią 
ilość mąki. Z trzech 
ton pszenicy uzy-
skiwaliśmy około 
15 metrów mąki. 
Na drugim piętrze 
młyna sypały się 
przeważnie otrę-
by, które wypada-
ły z rury. Zebrane 
otręby sypano na 
strych domu. Przy 
pracy w młynie ła-
two było o wypa-
dek. Raz główna 
transmisja mocy 
złapała moją ma-
rynarkę i złamała 
mi obojczyk. Gdy 
maszyna wciąga-
ła mnie, uratował 
mnie mój ojciec, 
który też tam pra-
cował. Wziął de-
skę i wsadził ją w 

pas, przez co spowodował, że ten spadł, 
a młyn się zatrzymał. Obojczyk nastawi-
li mi, ale nie na długo, za pewien czas 
wsiadłem na rower, przewróciłem się 
i znów go złamałem. Pamiętam, że w 
stawie obok młyna były liny. W budyn-
ku mieszkał czarny kot, który na nie po-
lował i wyłapywał je bardzo szybko. Na 
strychu walało się mnóstwo papierów 
i książek dotyczących działania młyna i 
produkcji mąki.
W Radziechowie znajdowała się fabry-
ka nart. Jak wyszło się na pola znajdują-
ce się na północ od Olszanicy, to widać 
było ten budynek. Poszliśmy raz tam. Ja, 
brat Edek i dwóch Niemców mieszkają-
cych w Olszanicy, by ukraść narty. Mnie, 
Edkowi i jednemu Niemcowi udało się 
uciec. Drugiego Niemca złapano i po-
bito. Chcieliśmy zabrać dla siebie kilka 
par. Nie udało nam się wynieść łupu. W 
budynku znajdowała się stolarnia, a w 
niej przepiękne maszyny. Wszędzie leża-
ły narty, które produkowane były praw-
dopodobnie dla wojska. Przyniosłem 

raz stamtąd piękną czarną parę z dwo-
ma rowkami. Jeździliśmy na nich po le-
sie i skakaliśmy ze skarpy. Narty się po-
łamały. 
Gdy Polacy przyjechali do Olszanicy, 
ewangelicki zbór został konsekrowa-
ny na kościół katolicki. Niemcy, którzy 
pozostali w Olszanicy, z powodu bra-
ku ewangelickiego kościoła odprawia-
li swoje obrządki w dużym pomieszcze-
niu domu nr 76, w którym w później-
szym czasie znajdowała się spółdzielnia 
rolnicza. Nabożeństwa odprawiał pastor 
przyjeżdżający ze Złotoryi. Chciał on tak-
że przygotować konfirmację dla mło-
dzieży niemieckiej, która pozostała w 
Olszanicy i zależało mu, by odbyła się w 
kościele, a nie w sali domu. W związku z 
tym udał się do złotoryjskiego dziekana 
z prośbą o wyrażenie zgody 
na zorganizowanie uroczysto-
ści. Taką zgodę otrzymał i gru-
pa około 30 osób przystąpiła 
do konfirmacji. Był to praw-
dopodobnie ostatni obrządek 
ewangelicki w olszanickim ko-
ściele. Niemcy, którzy jeszcze 
nie opuścili wsi spędzali czas 
z Polakami. Na początku pra-
wie wszyscy pracowali w ma-
jątku, aż do ich wyjazdów w 
1946 roku i później. Dwój-
ka Niemców regularnie przy-
chodziła do mnie pod dom z 
samego rana, by dostać upo-
lowane przeze mnie kuropa-
twy. Krzyczeli: „Janek, Gib mir 
bitte ein Rebhuhn!” Raz uda-
ło mi się złapać nawet 10 kuropatw. Ro-
biliśmy sieci i chodziliśmy z nimi na łąki 
znajdujące się nieopodal majątku. Oko-
lica pełna była dzikiej zwierzyny, bażan-
ty chodziły po polach jak kury. 
Pałac w Olszanicy był duży, nigdy nie by-
łem w środku, ponieważ stacjonowa-
li tam Sowieci i nie wpuszczali nas do 
wnętrza budynku. To było coś piękne-
go. Na małej, przepięknej wieżyczce bu-
dynku znajdował się zegar. Przy pała-
cu od strony drogi był ładny stawek, a 
do wejścia prowadził mały most. Stale 
znajdował się tam oddział składający się 
z kilkunastu żołnierzy. Pewnego dnia w 
1947 roku, zaczęto mówić, że pałac So-
wieci mają przekazać Polakom. Do pała-
cu przyjechało z Zagrodna 16 lub 17 fur-
manek z Sowietami. Nagle o 2 w nocy 
wybuchł tam pożar. Ogień był tak wiel-
ki, że na olszanickiej kolonii przy na-
szym rodzinnym domu, było tak jasno, 
że można było znaleźć igłę pośród traw. 
Podczas pożaru słychać było krzyki So-
wietów próbujących ugasić budynek. 
Przyjechała nawet straż z Legnicy, ale 
budynek był już spalony. Pałac prawdo-
podobnie podpaliła Niemka. Na terenie 
majątku przebywało bardzo dużo Niem-
ców, przeważnie kobiet, w liczbie co naj-

mniej 50 osób, razem z dziećmi. Niem-
cy mieszkający na terenie PGR-u praco-
wali na rzecz Sowietów, którzy maso-
wo gwałcili pracujące tam Niemki. Każ-
dej nocy rozlegały się tam głośne krzyki, 
które dochodziły do domów na kolonii 
także do domu, w którym mieszkałem. 
Gwałty ustały dopiero w 1947 roku. So-
wieci dostali podobno zakaz dokonywa-
nia gwałtów na Niemkach pod groźbą 
kary śmierci. Ostatni niemieccy pracow-
nicy z PGR-u wyjechali w roku 1958. W 
majątku olszanickim mieszkał z mamą 
mój rówieśnik Werner. Byliśmy w po-
dobnym wieku, więc szybko się zaprzy-
jaźniliśmy. Zaczął przychodzić na naszą 
kolonię do mojego domu. Moja mama 
od czasu do czasu częstowała go obia-
dem, a później weszło w zwyczaj, że co-

dziennie przychodził na obiad i na od-
chodnym prosił o chleb, bo jak mówił, 
jego koledzy też są głodni i chcieliby coś 
zjeść. Werner szczególnie zaprzyjaźnił 
się z moim młodszym bratem Edwar-
dem a później, po powrocie z robót 
w Niemczech w 1948 roku, również z 
moim starszym bratem Antonim, mimo 
większej różnicy wieku. Było mu się ła-
twiej porozumieć z Antonim, który znał 
dobrze język niemiecki. Werner wyje-
chał w 1958 roku do Niemiec. W latach 
70. przysłał list do Edwarda z Hamburga, 
a później przyjechał z wizytą. Kontakty z 
nim utrzymywaliśmy aż do śmierci Wer-
nera. Kontakty te były o tyle łatwiejsze, 
że Werner znalazł mieszkanie i zamiesz-
kał w Bolesławcu, gdy zdecydował się 
bliżej związać z Polką. Po śmierci jego 
prochy zostały odesłane do Niemiec. 
Werner pochodził z Wrocławia. Miesz-
kał, jak mówił, w okolicach obecnego 
placu Grunwaldzkiego. Jego ojciec zagi-
nął w czasie wojny. Był oficerem walczą-
cym na froncie wschodnim. Przysłał do 
rodziny list, że przyjeżdża na urlop, list 
doszedł, ale samolot, którym miał przy-
lecieć, zaginął. Możliwe, że został ze-
strzelony. W związku ze zbliżającym się 
frontem, z matką i siostrą opuścili Wro-
cław i przyjechali do Zagrodna do mająt-

ku swojego dziadka, który mieszkał po-
dobno w pałacu w Zagrodnie (tym nad 
rzeką, od strony Chojnowa, gdzie znale-
ziono rękopis „Pana Tadeusza”). Rodziny 
dziadka już jednak nie było. Zatrzymali 
się więc w innym majątku w Zagrodnie. 
W późniejszym czasie przenieśli się do 
Olszanicy. Ale nie pamiętam, czy zrobi-
li to dobrowolnie, czy Sowieci nakazali 
im się przenieść. 
Olszanica była pełna rzeczy pozosta-
wionych przez jej dawnych mieszkań-
ców. Część po prostu leżała w domach, 
a inne zostały starannie schowane z 
myślą odzyskania ich, kiedy uda im się 
z powrotem tu wrócić. W starej wierz-
bie nieopodal majątku w dziupli scho-
wane były 2 grube albumy ze znaczka-
mi oraz rowerowe opony. Tato kazał mi 
oddać klasery niemieckiemu elektryko-
wi naprawiającemu u nas światło. W in-
nej z wierzb, wraz z kolegami znaleźli-
śmy piękne sztućce ozdobione wzora-
mi w kształcie ryb. Komplet składał się 
z 12 noży, łopatki do podawana ryb oraz 
wielu innych elementów. Sztućce za-
brał mój kolega i już więcej ich nie wi-
działem. Na Garnczarach znaleźliśmy 2 
duże wiklinowe kosze wypełnione na-
czyniami. Znajdowały się w budynku go-
spodarczym na strychu. Chcieliśmy je 
zabrać do domu. Spuszczaliśmy je już 
nawet na dół po pochylni z desek, gdy 
ta się złamała, a naczynia spadły i ude-
rzyły w ziemię. Wszystkie się potłukły. 
W jednym z domów znajdujących się 
w naszym dalszym sąsiedztwie miesz-
kała jeszcze rodzina Niemców. W ich 
domu, znajdowało się bardzo dużo rze-
czy codziennego użytku oraz przedmio-
tów osobistych. Mieszkała tam dziew-
czynka, mająca dużo zabawek, w tym 
bardzo ładne lalki. Rodzina polska, któ-
ra zamieszkała wraz z nimi, widząc dużo 
pościeli, obrusów, zastawę oraz zabaw-
ki, od czasu do czasu wchodziła do po-
mieszczeń, które zamieszkiwali Niem-
cy i zabierała cześć ich rzeczy. Zabrali 
między innymi piękne lalki dziewczynki, 
które później sprzedali na rynku w Le-
gnicy. Niemka niejednokrotnie uciekała 
ze swojego domu do nas i żaliła się, że 
biją ją i źle ją traktują. U nas na podwór-
ku, gdy czyściłem studnię, znalazłem ba-
gnet oraz bardzo dużą ilość łusek oraz 
naboi. Innym razem, kopiąc dół, znaleź-
liśmy w rogu naszej działki karabin. Był 
owinięty rowerowymi dętkami. Nieste-
ty, karabin zardzewiał i rozleciał się za-
raz po odkopaniu. Inny karabin znaleź-
liśmy z kolegami podczas pływania w 
stawie obok młyna. Pamiątki wojenne 
można było znaleźć nawet wiele lat po 
wojnie. Raz, jak z kolegą byliśmy w le-
sie po drzewo, znaleźliśmy bagnet wbi-
ty pionowo w pień drzewa. Czasem w 
wolnym czasie odwiedzaliśmy Grodziec. 
W pałacu były piękne meble, zachowa-

ło się dużo elementów wystroju wnę-
trza. Po wojnie wszystko było kradzio-
ne i wynoszone z budynku. Przez pe-
wien czas pałac był w posiadaniu kopal-
ni „Konrad”. Zrobiono tam hotel robot-
niczy. Gdy przygotowywano budynek 
pod hotel, rzeczy z pałacu zostały wy-
niesione na dziedziniec i spalone. Były 
tam resztki mebli oraz ramy wraz z ob-
razami. W parku w Grodźcu były piękne 
aleje. Tam, gdzie zakręt i lipy były praw-
dopodobnie tory do wyścigów konnych. 
A droga z lasu do alei lipowej wysadzo-
na była czereśniami.
Gdy znaleźliśmy się na Dolnym Śląsku 
kopalnia miedzi już tu istniała. Na tzw. 
Drugim „Konradzie” (K2) był szyb. Na 
dole leżała rozbita klatka windy, któ-
ra spuszczana była w dół na linach, 
liny były przecięte. Ja wraz z kolegą zo-
staliśmy spuszczeni w głąb szybu na li-
nach i pomagaliśmy w demontażu klat-
ki. W późniejszym czasie otwarto szyb 
w Iwinach. Z kopalni szła kolej linowa 
aż do Wizowa. Tam miała być huta mie-
dzi. Kolej zdemontowali Sowieci, zabra-
li wszystko: liny, wózki, słupy. Został je-
dynie most w pobliżu kopalni „Kon-
rad”. Ten most rozbierałem, tnąc palni-
kiem konstrukcję. Przyjechały z Lubina 2 
dźwigi i te dźwigi opuszczały tregry (me-
talowe belki) na dół. W późniejszych la-
tach rozpoczęła się budowa kopalni 
„Konrad" oraz tzw. „Służba Polsce".

✎ Wspomnienia swojego dziadka 
spisał Mateusz Wilk pięć tygodni przed 
śmiercią pana Jana. Udało mu się oca-

lić od zapomnienia historię rodziny. 
Dzięki tej opowieści możemy poczuć się 

uczestnikami opisywanych wydarzeń. 
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Na górze św. Anny

Zalew nad Soliną

Zespół Rota w Strachocinie Kościół św. Jana Pawła II w Krakowie

nia Jezusa Miłosiernego, klasztor i dom 
macierzysty bł. S.Faustyny oraz kościół 
św. Jana Pawła II z relikwiami krwi, pa-
storału i szat, jakie Ojciec Święty miał 
na sobie w czasie zamachu na życie 
13.05.1981 r. Wracaliśmy myślami do 
wartości, które Ojciec Święty przekazy-
wał wielokrotnie w pielgrzymkach do 
Polski, mówiąc: „Polska to moja Matka, 
to moja Ojczyzna”. 
   Droga do Strachociny, ubogacana uro-
kami Śląska Opolskiego, Górnego Ślą-
ska i Małopolski, upływała na wsłuchi-
waniu się w głos narratora z głośników o 
życiu i męczeńskiej śmierci św. Andrze-
ja Boboli, ur. 30.11.1591 r. w Strachoci-
nie. Syn szlachcica, życie swe poświecił 
życiu zakonnemu i misyjnemu jako jezu-
ita. Słynął z daru kaznodziejstwa, zwany 
był częstokroć przez ludność zamieszku-
jącą te tereny ,,duszochwatem”, zjedny-
wał i gromadził rzesze wiernych. Jadący 

poznawali nieznane 
szczegóły z życia za-
konnego i misyjnego 
na kresach Rzeczy-
pospolitej, oraz jego 
męczeńskiej śmierci 
16.05.1657 r. (365. 
rocznica), którą po-
niósł wobec decyzji 
o braku wyrzecze-
nia się wiary i języ-
ka polskiego, wymu-
szanych przez Ko-
zaków.  Przyjazd do 
Strachociny w godzi-
nach wieczornych i 
oczekująca na przy-
jezdnych s.Józefa ze 
zgromadzenia Ry-
cerstwa Niepoka-
lanej zakończyły I. 
etap podróży.
      Kolejny dzień w 
planie wyjazdu prze-
znaczony był na od-
poczynek i zwiedze-
nie miejsca kultu Św. 
Andrzeja w Stracho-
cinie, kościoła para-
fialnego p.w. Kata-
rzyny Aleksandryj-
skiej i Wzgórza z ka-
plicą zw. Bobolówką 
- miejsca planowa-
nych uroczystości, 

oraz zwiedzanie Podkarpacia. Byliśmy 
jednymi z pierwszych, którym dane było 
podziwianie widoków nad  zalewem z 
zaporą nad Soliną, dzięki kolejce gondo-
lowej oddanej do użytku przed 2 tygo-

dniami. Widoki, jakie zobaczyliśmy, po-
zostawiły niezapomniane wrażenie, któ-
re każdy z uczestników pragnął utrwalić 
licznym zdjęciami. 
     Zwiedzanie i zachwyt Soliną mu-
sieliśmy ograniczyć z racji chęci uda-
nia się do Komańczy, miejsca ostat-
niego internowania bł. ks. Pryma-
sa Stefana Wyszyńskiego, który w 
05.1956 r.  napisał tekst odnowio-
nych ślubów: „Królowo Polski, od-
nawiamy dziś śluby przodków na-
szych i ciebie za patronkę naszą i za 
królową narodu polskiego uznaje-
my…” w 300. rocznicę ich złożenia 
przez króla Jana Kazimierza we Lwo-
wie. Śluby te zostały wygłoszone w 
Częstochowie 26.08.1956 r. w obec-
ności 1 miliona pielgrzymów. Plan 
ten zmieniliśmy w wyniku zdarzenia 
losowego przy zwiedzaniu Skansenu 
Miniatur Świątyń Podkarpacia i za-
chodniej Ukrainy w Myczkowcach. 
Musieliśmy skorzystać z pomo-
cy medycznej w Oddziale Ratunko-
wym w Lesku. Jej szybkie przepro-
wadzenie pozwoliło na kontynuację 
zwiedzania starówki Sanoka wraz z 
zamkiem.
      Dwudniowe uroczystości, odby-
wające się 23 i 24.07.2022 r. mia-
ły charakter religijno-patriotyczny. 
Udział Zespołu Rota przewidziany 
był w pierwszym i drugim dniu. Od 
rana nieprzebrane tłumy ludzi, któ-
rzy przybywali całymi rodzinami z 
Podkarpacia i innych regionów Pol-
ski, jak również Polacy z zagranicy, 
gromadzili się wokół wzgórza Bo-
bolówka. Uroczystości rozpoczęto o 
godz. 11.00. Prowadzący celebrans 
ks. Prałat J. Niżnik głosił rozważania 
stacji drogi krzyżowej męczeństwa 
Jezusa, w nawiązaniu do życia i mę-
czeństwa św. Andrzeja Boboli. Myśli 
zawarte w tym rozważaniu do głębi 
przybliżały dramat osoby poddanej 
cierpieniu w osamotnieniu oraz siłę 
wiary, pozwalającej wytrwać w wie-
rze i polskości. Atmosfera uroczy-
stości, modlitwy za ojczyznę, głębo-
ko pozostawały w świadomości bio-
rących w niej udział zebranych.
  Droga powrotna do Złotoryi pełna 
była osobistych refleksji nad życiem, 
nad postawami, jakie każdy wielo-
krotnie musi przyjmować w kon-
frontacji z życiem, w którym po wielo-
kroć  spotykamy się z marginalizacją pa-
triotyzmu, z łatwością mieszania praw-
dy z kłamstwem i manipulacjami, któ-
rym ten naród wielokrotnie był podda-

wany w czasie wielowiekowej państwo-
wości. Nadzieja i optymizm, jakie rodzi-
ły się po tym wyjeździe, to przeświad-

czenie, że w nas - Polakach, jest Duch 
Narodu, pozwalający przetrwać wszel-
kie przeciwności 

✎ Stanisław Furtan

Na zaproszenie kustosza Sanktuarium 
Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie 
(woj. podkarpackie), ks. Prałata Józefa 
Niżnika, Zespół AŻR ,,Rota” ze Złotoryi 
udał się na uroczystości jubileuszowe ku 
czci św. Andrzeja Boboli do miejsca uro-
dzin Patrona Polski. Celem wyjazdu było 
oddanie czci kapłanowi, obrońcy wia-
ry i polskości na kresach Rzeczypospoli-
tej, w 100. rocznicę profanacji jego zmu-
mifikowanych zwłok i wywiezienia ich 
przez Rosjan z kościoła w Połocku jako 
eksponatu muzealnego na Higieniczną 
Wystawę Ludową do Komisariatu Zdro-
wia w Moskwie.
Przemierzając czwartkowym porankiem 
trasę autobusem firmy Pana A. Adasz-
ka, który tradycyjnie od wielu lat towa-
rzyszy Zespołowi w koncertach poza te-
renem Złotoryi, podziwialiśmy piękno 
krajobrazu Opolszczyzny. Uświadamiali-
śmy sobie, że miejsca, w pobliżu których 
przejeżdżamy, były historycznie powią-
zane z osobami i wydarzeniami związa-
nymi ze św. Andrzejem Bobolą i historią, 
której mimowolnie był twórcą. Był au-
torem tekstu ślubów, które król Jan Ka-
zimierz składał we Lwowie 1.04.1656 
r. przed obrazem Matki Boskiej Łaska-
wej, w czasie Potopu Szwedzkiego. Wy-
darzenie to było również inspiracją do 
odnowienia tych ślubów w 08.1956 
r. przez Prymasa Polski, bł. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego. Opolszczy-
zna, w tym miasto Głogówek, w latach 
1655/1656 było schronieniem przed na-
wałą szwedzką dla uciekającego wraz z 

dworem króla Jana Kazimierza Wazy, 
który zatrzymał się u rodziny Op-
persdorffów. To także miasto Prud-
nik - miejsce  internowania ks. Pry-
masa, bł. Stefana Wyszyńskiego w la-
tach 1955/1956, gdzie zrodził się po-
mysł odnowienia tych ślubów.
    Pierwszym przystankiem w podró-
ży była Góra św. Anny, miejsce kul-
tu wielu narodów: Polski, Niemiec 
i Czech. Na przełomie wieków piel-
grzymi z w/w regionów udawali się 
do Matki NMP z prośbami. Uczest-
nicy tejże pielgrzymki również kie-
rowali swe modlitwy do babci Jezu-
sa Chrystusa, bo któż, jak nie babcie 
mają cierpliwość i rozumieją potrze-
by dzieci i wnuków?
    Nieopodal świątyni, u jej podnóża 
góruje pomnik Czynu Powstańczego, 
gdzie w roku 1922 toczyły się zacie-
kłe walki Ślązaków, pragnących przy-
łączyć te tereny do Śląska, do macie-
rzy. Walki na Górze św. Anny w su-
mie nie przyniosły zwycięstwa żad-
nej ze stron i skończyły się rozej-
mem, a w konsekwencji tereny te zo-
stały przypisane Niemcom i dopiero 
po II Wojnie Światowej, po korekcie 
granic w wyniku porozumień jałtań-
skich, przyznano je Polsce.
Będąc w Świątyni nieopodal Pomni-
ka, nasuwają się myśli, ile ofiar i jaki wy-
siłek narodu był potrzebny aby Śląsk, 
niemal po 600 latach mógł być w gra-
nicach Rzeczypospolitej, by na powrót 
mówić i kultywować tradycje polskie. At-

mosferę tamtych wy-
darzeń oddają słowa 
posła Wojciecha Kor-
fantego, witającego 
Gen. Stanisława Szep-
tyckiego na czele Woj-
ska Polskiego: „Przy-
byłaś do nas, Polsko! 
Z serca przepełnionym 
czcią nabożną witamy 
Cię, Matko Ojczyzno” 
i monumentalne na-
pisy ,,Niech żyje Pol-
ska, Niech żyje Gór-
ny Śląsk. Władze Rze-
czypospolitej w 100. 
rocznicę powrotu Ślą-
ska do macierzy usta-
nowiły 20.06.2022 r. 
Świętem Narodowym, 
dla uczczenia ofiar i 
patriotyzmu Ślązaków 

wyrażonych w trzech powstaniach, w 
walce o przyłączenie Śląska do Rzeczy-
pospolitej”.
  Kolejnym miejscem które odwiedzi-
liśmy był Kraków-Łagiewniki: Świąty-

W drodze do 
Sanktuarium 
św. Andrzeja Boboli
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ON:
Sezon na grzyby zakończyłem w tym 
roku w listopadzie, dzięki ciepłej pogo-
dzie trochę się przedłużył, czas więc po-
wspominać. 
Co roku nie mogę się doczekać, kiedy 
wreszcie wyruszę z moją koleżanką mał-
żonką na grzyby do lasu. W tym roku 
grzybów było w bród, więc i nerwowo-
ści mniej przy ich wyszukiwaniu. Do lasu 
wyruszamy nieśpiesznie, około dziewią-
tej. Jest dosyć ciepło, więc decyduję się 
na krótki rękaw. Gumiaki mamy dyżur-
ne i wkładamy je tylko do lasu. Jeszcze 
kosz, całkiem spory, i dwa małe noży-
ki do „koszenia” grzybów. Wszystko to 
wkładam do bagażnika i jestem goto-
wy. Ona też. Wsiada do samochodu za-
słonięta po szyję, z kapeluszem na gło-
wie, którego oczywiście nie ma gdzie w 
samochodzie położyć. Ruszamy. „Włącz 
klimatyzację”- słyszę. „Kochanie”- mó-
wię - „silnik musi się trochę nagrzać, 
żeby klima działała.” Patrzy na mnie 
zdziwiona i pyta: „Jak to nagrzać? Prze-
cież w aucie ma być chłodno!”. Za chwi-
lę słyszę: „Gumiaki mi wziąłeś?” – „Tak.” 
–  „A nożyk?” – „Też.”. 
Po dwudziestu minutach jesteśmy na 
miejscu. Na parkingu tylko kilka sa-
mochodów. Pewnie ci co przyjechali 
na grzyby o czwartej rano już pojecha-
li. Ubieramy gumiaki i wyruszamy. Las. 
Uwielbiam ten klimat. Jak sobie uzmy-
słowię, że te ogromne pnie pompują 
hektolitry wody na kilkanaście metrów 
w górę, żeby odżywić liście i igły w swo-
ich koronach, to czuję tę wibrację i pro-
mieniowanie, jakie roztacza się dooko-
ła. Ale najważniejsze to nie zabłądzić. 
Mój sposób to patrzeć, gdzie jest słoń-

ce. Wchodząc do lasu, mam je po pra-
wej stronie, to wychodząc, powinno być 
po lewej. Kawałek idziemy jeszcze dro-
gą, potem wchodzimy między drzewa, 
mchy i paprocie. Z nosem przy ziemi za-
glądam pod każdy krzak, rozchylam ja-
godziska, uważnie oglądam teren przy 
każdym pniu. Robię dokładnie to, co 
każdy grzybiarz. Nagle zdaję sobie spra-
wę, że krok w krok za mną idzie Ona. 
„Nie idź za mną krok w krok.” – mówię – 
„W ten sposób nic nie znajdziesz. Musi-
my iść ławą. Parę metrów obok siebie.”. 
„A ten jest jadalny? Może być?”- odpo-
wiada mi, wskazując na ślicznego pod-
grzybka tuż przy moim bucie. Pozwa-
lam jej go wyciąć i pieczołowicie uło-
żyć w koszyku. A niech idzie za mną. Kil-
ka razy się jednak rozłączamy i oddala-
my od siebie, wtedy od czasu do cza-
su zerkam, czy między drzewami widać 
jej czerwony kapelusz. Parę razy słyszę, 
jak krzyczy z obrzydzeniem, wtedy mu-
szę ją dokładnie obejrzeć, czy nie ma na 
niej jakiegoś nieproszonego gościa. Las 
zawsze jest tajemniczy, zwłaszcza taki 
wiekowy jak Choiniec. Czasem słychać 
śpiew ptaków, a czasem zapada niepo-
kojąca cisza. Słychać srokę, sójkę i dziw-
ne głośne chrumkanie.
„To dzik?” – słyszę jej zaniepokojo-
ny głos. „Nie. Skąd?” – mówię. „Co by 
tu robił? Dziki się boją ludzi.” – zauwa-
żam. Jednak na wszelki wypadek bio-
rę przypadkowy kij i walę nim w pień. 
Odgłos jest przytłumiony, a kij rozlatu-
je się w drobny mak. Samo próchno. Po-
dobno większość dzików ucieka, gdy sły-
szy taki hałas. A ja mam nadzieję, że w 
tym zagajniku nie siedzi ta mniejszość. 
W każdym razie… „Wracamy już?”- sły-
szę jej propozycję. „No tak, dwie godzi-

ny wystarczą” – zgadzam się. Na to Ona 
odwraca się i pewnym krokiem rusza w 
głąb lasu. Wołam ją i wskazuję dobry 
kierunek. „Byłam pewna, że to w tam-
tą stronę, do wyjścia.” - mówi. Od pew-
nego czasu, ale nie wiem jak długo, cho-
dząc po lesie słońce mieliśmy na wprost. 
Jednak w końcu wyszliśmy z lasu i tylko 
dwa razy słyszałem pytanie „Zgubiliśmy 
się?”.  
ONA:
Uwielbiam las. Wreszcie jedziemy. Mu-
simy wcześnie wstać, bo inaczej nic nie 
nazbieramy. No, ale On śpi i śpi. „Wsta-
waj już, bo nam wszystkie grzyby wy-
zbierają.” – krzyczę w stronę sypialni. 
Co tu włożyć na siebie? Jest dosyć cie-
pło. No, tak czy siak całe ciało musi być 
osłonięte ze względu na kleszcze. Nie 
chcemy żadnej boreliozy, czy zapale-
nia opon mózgowych. Wezmę też kape-
lusz, ten czerwony, żeby w razie czego 
mógł mnie zobaczyć w lesie. Ech, gdy-
by nie te wredne kleszcze i pająki… Ale 
późno! Lecę, bo On już siedzi w samo-
chodzie. Auto oczywiście rozgrzane, na-
stawiam dmuchawę na siebie, no i moż-
na wytrzymać. Nagle przypominam so-
bie: „Buty mi wziąłeś?”  - pytam. Tak, 
wszystko jest. I koszyk i nożyk. Czy ja za-
mknęłam dom? 
Na parkingu zmieniamy buty i wcho-
dzimy do lasu. Czuję lekkie dreszcze na 
myśl o olbrzymim borowiku, którego 
mam nadzieję znaleźć. Tylko niech On 
znajdzie jakieś miejsce, gdzie inni nie 

przeszli. Schodzimy ze ścieżki między 
drzewa, idę za nim, bo muszę uważać 
na pająki. Nienawidzę ich. One potrafią 
wisieć między drzewami, a pajęczyny są 
wszędzie. Tyle, że On co chwila znika mi 
w jakichś chaszczach, łazi zgięty w pół i 
woła: „Idź prosto, ja wyjdę parę metrów 
dalej, to się spotkamy!”. No dobrze, szu-
kajmy borowików. Grzybów jest dużo, 
ale ja zbieram tylko te z sitkiem na spo-
dzie. Borowiki i podgrzybki. Znam jesz-

cze maślaki. Do opieniek nie mam za-
ufania, bo mają blaszki, ale On je zbiera. 
Potem marynuje i sam zjada na święta. 
Ogólnie na grzybach się nie znam, ale to 
nie moja wina, bo ojciec z braćmi nigdy 
mnie na grzyby nie zabierali. Przywozi-
li tylko te wielkie wiadra, które mama 
musiała potem czyścić, suszyć, smażyć. 
Zbieram tylko te, które znam i są spraw-
dzone… na mężu (nie, ha, ha! To żart!). 
O! Ale wielki kapelusz! No, nie wiem? 
Strasznie ciemnoczerwony. Wygląda jak 
borowik, tylko ten kolor jest niepokoją-
cy. Tego znam. To ceglastopory. Borowik, 
którego nikt nie zbiera… oprócz męża. 
Przeczytał kiedyś artykuł Marka Sarny w 
„Echu Złotoryi”, w którym Marek napi-
sał, że to bardzo smaczny, ale niedoce-
niony grzyb. Niedoceniony przez agre-
sywny czerwony kolor. A, wezmę go dla 
Niego. Zaraz po ścięciu nóżka momen-
talnie sinieje, jak trup. Brrr…! Ja tego nie 
będę jadła, dzieci pewnie też nie. No, 
zobaczymy. Pamiętam, jak pierwszy raz 
On zachwycony przyniósł to do domu i 
zapewniał nas, że to nie szatan. Nic nie 
dały nasze perswazje i sam go zjadł. Sta-
łyśmy potem nad nim rano i patrzyły-
śmy, czy się obudzi. Jak łatwo się domy-
ślić, oczywiście, że się obudził, bo napi-
sał swoją relację z naszej dzisiejszej wy-
cieczki do lasu. Tymczasem kompletnie 
nie wiem, gdzie jestem, a On nie wycho-
dzi z chaszczy. Wołam go. „Tutaj!” – sły-
szę. Głos nadchodzi ze wszystkich stron, 
ale przynajmniej jest blisko. Obiecanego 
borowika nie widać, już jestem zmęczo-
na i już bym wróciła do domu. Cholerne 
pajęczyny! Nie. Już mam dość! Wszystko 
mnie swędzi. Nagle słyszę jakieś chrum-
kanie odbijające się echem. Głośne i jak-
by od strony, w którą mamy wracać. No! 
Dzików to ja się bardzo boję. On mówi, 
że to sójka czy sroka, podobno pta-
ki mają taki głos. Ale jest zbyt nerwo-
wy. W końcu ruszamy w stronę parkin-
gu. Wreszcie. Zapewniał, że wie, gdzie 
iść, bo wracając, słońce mieliśmy mieć 
po lewej stronie, a mamy je z tyłu. „Zgu-
biliśmy się?” – pytam. „Nie” – słyszę w 
odpowiedzi – „Tędy!”. Znowu wchodzi w 
jakieś krzaki, a przecież obok jest droga. 
Bez drzew, kleszczy i pająków. Droga do 
parkingu. No i wreszcie zmieniamy buty, 
a On ładuje kosz z grzybami do bagażni-
ka, przesadnie sapiąc, że niby ciężki. W 
domu kąpiel, bo muszę sprawdzić, czy 
jakiś kleszcz się nie zabłąkał. On, jak już 
oczyści grzyby, pokroi te ładne do susze-
nia i zagotuje marynatę, wreszcie sią-
dzie przy mnie i razem włączymy Kuch-
nię+, gdzie akurat Gesslerowa pokazuje, 
jak przyrządzić grzyby Shitake.

✎ Beata i Jarek Jańta

Urodziłam się w 1949 roku. W tym 
domu mieszkam od urodzenia. Nasz są-
siad Adolf Wojtyło  przyjechał z rodzi-
ną w 1945 r. zza Buga, razem z frontem. 
Moi rodzice przyjechali do Wojciecho-
wa wiosną 1947 r. z Rzeszowskiego, z 
Woli Zarczyckiej. Z  nimi przyjechali  też 
sąsiedzi z tej samej miejscowości,  któ-
rzy zamieszkali w pałacu naprzeciwko: 
Sebastian i Franciszek Perlak z rodziną 
oraz Piotr Sroka. Mieszkali tam do 1962 
r. Ojcu też proponowali, żeby zamiesz-
kał w pałacu, ale się nie zgodził. Pałac 
był po wojnie w złym stanie: meble i wy-

posażenie spalili stacjonujący w nim po-
czątkowo Rosjanie. Zrobili sobie z me-
bli ogromne ognisko w parku. Sąsiadka 
opowiadała,że to były piękne,  dębowe 
meble z lustrami. Nie było okien. Musie-
li przywieźć sobie jakieś z Chojnowa. Ro-
sjanie mieszkali  też w naszym domu i 
w drugim pałacu na końcu wsi. Tamten 
podpaliła Rosjanka w trakcie przepro-
wadzania stada bydła z Niemiec. Sąsie-

dzi wyprowadzali się po kolei z pałacu, 
kupowali sobie gospodarki, a pałac po-
woli niszczał. Nie chciano go sprzedać 
osobie prywatnej. Pamiętam, że w pa-
łacu była kanalizacja, z tyłu był zbiornik 
podłączony do kuchni i łazienki.  Kuch-
nia miała ogromne, weneckie okno. Na 
górze było około ośmiu dużych pokoi z 
białymi, rzeźbionymi sufitami. Na ścia-
nach były papierowe tapety. Jak je zry-
waliśmy, to znajdowaliśmy pod nimi sta-
re, niemieckie gazety. U nas w Rzeszow-
skiem to wtedy jeszcze gazet nie było.  
W każdym pokoju był inny piec kaflo-

wy z kolorowych kafli: białych, bordo-
wych, zielonych. Na podłodze był wy-
woskowany parkiet, po którym, jako 
dzieci ślizgalismy się. Z przodu jest stud-
nia, obecnie zasypana. Są jeszcze zacho-
wane dwie kolumny, resztki herbów* 
nad wejściem, wieżyczka z chorągiewką 
z inicjałami W.F. i datą 1894. Na ścianie 
jest resztka napisu po rosyjsku. Na wie-
ży był jeszcze zegar, ale ktoś go ściągnął. 

Na grzyby!
Zapomniany pałac
Oczami pani Ireny

☛
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panii I batalionu oraz Andrzej Blidow/
Blidów urodzony w 1783 r. w Poznaniu, 
to tylko niektórzy z nich.
Od czasu przejścia na stronę Napole-
ona, a okazją była właśnie bitwa pod 
Jeną i Auerstädt do wiosny roku 1813 
pułk walczył i wykonywał różne zada-
nia w zachodniej części Europy. W lu-
tym 1813 r. 3 Pułk Cudzoziemski znajdo-
wał się w Magdeburgu i liczył w dwóch 
batalionach liniowych ogółem 1571 żoł-
nierzy, wchodził wówczas w skład 18 
Dywizji Piechoty, dowodzonej przez 
gen. dyw. Josepha Lagrange’a. W marcu 
i kwietniu, żołnierze pułku toczyli walki 
na terenie Niemiec z różnego rodzaju for-
macjami koalicji: korpusami ochotniczy-
mi, partyzantką, Kozakami, a także oddzia-
łami regularnymi pruskimi i rosyjskimi.
20-21 maja 1813 r. pułk bierze udział w 
bitwie pod Budziszynem, wkraczając na 
pole bitwy w jej końcowej fazie z orkie-
strą na czele i wprawiając w zdumienie 
francuski sztab – bitwę wygrali Francu-
zi. W tym czasie pułk walczy już w sze-
regach V Korpusu. 26 maja 1813 r. pułk 
walczy idąc z odsieczą – brawurowo i 
skutecznie, 16 Dywizji Piechoty gen. Ni-
colasa Maisona w potyczce pod Chojno-
wem, nie ponosząc żadnych strat. W na-
grodę pułk pełni straż przyboczną, two-
rząc czworobok przy Napoleonie w mar-
szu na Legnicę. 31 maja 1813 r. pułk w 
ramach V i VII Korpusu, dowodzonych 
przez marszałka Michela Neya wkracza 
do Wrocławia. W wyniku zawartego ro-
zejmu 11 czerwca 1813 r. pułk razem z V 
Korpusem Lauristona dociera do wsi Ko-
zów, Wyskok, Gierałtowiec i Nowa wieś 
Grodziska i w tych wsiach rozlokowuje 
się na czas rozejmu. Pułk irlandzki zaj-
muje pola pod wsiami Nowa Wieś Złoto-
ryjska i Wyskok. W Złotoryi na Górnym 
Rynku w karczmie Pod Pelikanem lokuje 
się sztab V Korpusu i kwatera gen. Lau-

ristona. 18 Dywizja gen. Joseph Lagran-
ge stanęła kwaterą w Niederau, dzisiej-
szy dworek i dolina Kaczawy przy ul. Łą-
kowej. Pułk wchodzi w skład 2 Brygady 
dowodzonej przez gen. van der Sude-
na, jego bataliony zakwaterowano od-
powiednio: I batalion w Nowej Wsi Gro-
dziskiej, II batalion w Wyskoku.
Ciekawe zdarzenie miało miejsce 1 lip-
ca – w szeregi pułku wcielono dwóch 
żołnierzy, prawdopodobnie polskiego 
pochodzenia. Pierwszym z nich był Ma-
teusz Marcin/Martin (Mathias Martin) 
urodzony w 1787 r. w Sarnach, wcielo-
ny do 4 kompanii I batalionu oraz An-
drzej Blidow/Blidów urodzony w 1783 
r. w Poznaniu, który trafił do 2 kompa-
nii I batalionu. Obaj mogli być jeńcami z 
wojsk koalicji, którzy zadeklarowali chęć 
służby w armii napoleońskiej, a z racji 
przypuszczalnie polskiego pochodzenia 
było to relatywnie łatwe. Marcin/Mar-
tin służył w pułku aż do grudnia 1813 r., 
gdy został przeniesiony do pułku pionie-
rów, natomiast Blidow dostał się do nie-
woli pod Płakowicami 29 sierpnia 1813 r. 
Rozejm skończył się na Dolnym Śląsku 
dość nagle, 10 sierpnia 1813 r. Austria 
zdradziła i przystąpiła do VI koalicji an-
tynapoleońskiej. Działania wojenne za-
częły toczyć się bardzo szybko. Pierw-
szym starciem, w którym bierze udział 
pułk irlandzki jest potyczka pod Dębo-
wym Gajem – 19 sierpnia 1813r. Tu pułk 
ponosi największe straty. W Dębowym 
Gaju zginęli: Henryk Rein z Elbląga, Hen-
ryk Makowski z Poznania, Marcin Szyn-
ka, Michał Swoboda, Jerzy Michał, Jan 
Muller z Krakowa, Filip Kotwicz, kpr. Mi-
chał Stermer i Łukasz Wawerski. Ran-
ny został Jan Mostrowicz, a do niewo-
li trafili: Jakub Zakrzewski, kpr. Jan Wa-
siński, Herman Blutgen, Krystian Szry-
ner, Franciszek Jurand, Józef Bączek, Ja-
kub Sarnicki z Warszawy i Mateusz Her-

ni. 23 sierpnia 1813 r. w bitwie o 
Złotoryję zginęli: Andrzej Sukowski 
woltyżer z 2 batalionu i Wincenty 
Regłowski z Krakowa służący w 4 
kompanii 1 batalionu.
Zagłada 17 Dywizji gen. Puthod 
następuje 29 sierpnia 1813 r. w 
potyczce pod Płakowicami zginę-
li tu, kpr. Feliks Balszyński, Jakub 
Kruszewski, Jan Rozencweig, Bo-
gumił Beski i Marcin Kowalski. Do 
niewoli przy kapitulacji 17 DP tra-
fili także byli mieszkańcy przedro-
zbiorowej Polski: sierż. Jakub Suł-
kowski, sierż. Jan Bobrowski, sierż. 
Daniel Kamiński (rocznik 1757 z 
Brodów, miał 56 lat, gdy trafił do 
niewoli!), kpr. Józef Nowakow-

ski, kpr. Jan Jaroszek, kpr. Tomasz An-
drzejewski, kpr. Piotr Lenowski, kpr. Mi-
chał Dominikowski, kpr. Piotr Sarnow-
ski, kpr. Henryk Sawicki oraz szeregow-
cy: Onufry Bojko, Antoni Wojtkowski, 
Andrzej Wiktor, Maciej Wastian, Kazi-
mierz Lewandowski, Wincenty Galopa, 
Andrzej Górny, Jan Baltazar, Jan Karaś, 
Jan Tomasz, Jerzy Sileński, Teodor Mer-
ski, Andrzej Londlum, Jan Wasserman, 
Leonard Schmidt, Adam Stosik, Jerzy 
Kosiński, Jan Chłopek, Tomasz Woder-
sik, Albert Luba, Tomasz Pikał, Aleksan-
der Petryko, Bazyli Humanik, Jan Buk, 
Jakub Pietracha, Iwan Zaberczula, Filip 
Mik, Antoni Bieliński, Piotr Szateli, Ste-
fan Ramski i ten, którego wcielono la-
tem w Złotoryi, wymieniony wyżej, An-
drzej Blidow.
Jest to tylko niewielka część listy jaką 
udało się po latach pracy ustalić dr An-
drzejowi Olejniczakowi z owych 1500 
uciekinierów z armii pruskiej ze znacz-
ną przewagą Polaków.
Jest dla mnie zdumiewające, że złoto-
ryjscy radni nie chcą o nich wiedzieć czy 
pamiętać podczas uroczystości Święta 
Odzyskania Niepodległości 11 listopa-
da. Moja próba zawiązania regimentu 
złotoryjskiego w oparciu o wyżej przed-
stawione podstawy historyczne zderzy-
ła się z zdumiewającym oporem i ni-
czym nie uzasadnioną agresją w stosun-
ku do grupy entuzjastów, społeczników 
chcących uszanować pamięć Polaków 
walczących o wolność Polski w 1813 r. 
na Dolnym Śląsku, a zwłaszcza na ziemi 
złotoryjskiej.

✎ GRH Cezary Skała
Źródło: Andrzej Olejniczak (Akademia Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu, Oddziałowe Biuro 
Badań Historycznych IPN we Wrocławiu), Na-
poleoński 3 Pułk Cudzoziemski (Irlandzki) na 
Dolnym Śląsku w 1813 roku, „Przegląd Histo-
ryczno-Wojskowy” nr 2 z 2022. 

Na dole była duża sala do tańca i po pra-
wej stronie od drogi dwa biura.  Kie-
dyś byłam na weselu zorganizowanym 
w tej sali. Na górę prowadziły piękne 
schody. W piwnicach była pralnia z du-
żym baniakiem na piecu i lodówka (lo-
downia). Obok kuchni znajdowała się ja-
dalnia z wyjściem na  piękny drewniany 
taras,  ze schodami do parku. W parku 
był strumień z wysepką, na niej pośrod-
ku stały stolik i krzesła. Po lewej stronie 
był sad, w którym rosły  drzewa owoco-
we z pysznymi  jabłkami i gruszkami. Od 
parku oddzielał go murek. Jakiś archi-
tekt im to pięknie zaprojektował. Park 
był i jest piękny. Wejście do niego od-

dzielały  słupki z piaskowca z łańcucha-
mi. Były wytyczone alejki, obsadzone 
po obu stronach bukszpanem, ścieżki 
przed pałacem były wysypane kamyka-
mi. Wiele z nich jest nadal widocznych. 
Po bokach rosły krokusy i inne kwiaty. 
Dookoła parku biegnie usypany wał. Tak 
sobie elegancko chodzili. Nadal można 
po nim spacerować. Roztaczał się  z nie-
go widok na całą wieś. Są pozostałości 
strzelnicy. Rośnie do tej pory wiele sta-
rych drzew, najwięcej dębów i lip. Po 
drugiej stronie drogi był staw z rybami, 
teraz zarośnięty. Obok był warzywniak. 
Przed nim na rogu była remiza strażac-

ka, stoi  do dziś. Po wojnie przyjeżdżali 
córka i syn ostatniego właściciela pała-
cu**. Syn był 15 lat temu, miał wtedy 82 
lata. Był z tłumaczem, pokazywał, gdzie 
była druga studnia - głębinowa, gdzie 
biegał jako dziecko po murze. Chodził 
z nami i płakał. Miał jeszcze brata, ale 
zginął na froncie. Kiedyś przyjechał tak-
że wnuk jego siostry z kibicami,  w dro-
dze na Ukrainę na mistrzostwa piłki noż-
nej. Pokazywał nam zdjęcia i mapy. Jego 
dziadek prowadził duże gospodarstwo.  
Miał konie, krowy, owce, wielki spi-
chlerz, młyn i piekarnię. We wsi była też 
cegielnia. W pałacu po wojnie nie było 
PGR-u, to wszystko było prywatne, spi-

chlerz i inne zabu-
dowania też. Gdy 
właściciele opuści-
li pałac, przeszło to 
na Skarb Państwa. 
Potem przejęła to 
jakaś fundacja***, 
ale oni się w ogó-
le pałacem nie in-
teresują, nawet nie 
przyjeżdżają. Nie 
zabezpieczyli da-
chu. Teraz tylko da-
chówki na dół spa-
dają…
*Herby rodziny 
von Haugwitz i Ro-
galla
** prawdopodob-
nie mowa o Wil-
helmie Fähndri-
chu, który zarzą-
dzał górnym Woj-
ciechowem od 
1917 r.
*** FUNDACJA 
OCHRONY ZABYT-
KÓW ARCHITEKTU-
RY I SZTUKI  z Wro-
cławia
Miałam okazję po-
spacerować z pa-
nią Ireną po zabyt-
kowym parku w 

pogodny, jesienny dzień. Dzięki jej opo-
wieściom można sobie wyobrazić, jak 
wyglądał park i otoczenie pałacu przed 
i po wojnie.  Mam nadzieję, że ktoś wy-
korzysta właściwie ogromny potencjał 
tego terenu i stworzy miejsce do wypo-
czynku dla mieszkańców i turystów, za-
chowując dziedzictwo kulturowe i przy-
rodnicze. Gmina Zagrodno jest kojarzo-
na głównie z Grodźcem, a ma na swo-
im terenie także inne, warte ocalenia 
zabytki.

✎ Wioleta Michalczyk  

Wtenczas żołnierza
Szanują, ach szanują,
Kiedy trwogę
Na się czują, na się czują. 
Po wygranej przez Francuzów bitwach 
pod Jeną i Auerstädt; 14 październi-
ka 1806, Cesarz wezwał istniejący już 
oddział irlandzki do Moguncji, by tam 
wcielić w jego szeregi 1500 jeńców pru-
skich, którzy zadeklarowali chęć służby 
w armii napoleońskiej. 
Wśród wcielonych byli Polacy, dawni 
żołnierze armii pruskiej oraz pewna licz-
ba Irlandczyków, których, według ofi-
cera Legionu Irlandzkiego Mylesa Byr-
ne’a, po powstaniu irlandzkim z 1798 
r. król angielski przekazał królowi pru-
skiemu do pracy w kopalniach na Gór-
nym Śląsku. Owi Prusacy to siłą wciele-
ni do armii pruskiej górnicy pochodzą-
cy w znacznej mierze z Mazowsza. Przy-
byli oni na pruski wtedy Górny Śląsk w 
poszukiwaniu pracy w tworzonych wła-
śnie kopalniach przez hrabiego von Re-
den, właściciele dzisiejszego Bukowca 
w Dolinie Dworów i Pałaców pod Jele-
nią Górą. Polscy górnicy i irlandzcy jeń-
cy bardzo szybko znaleźli wspólny język 
w prześladowaniach jakie ich spotykały 
ze strony Landratów. Bunt wisiał w po-
wietrzu. Zachęcony sytuacją książę Jan 
Nepomucen Sułkowski zebrał pokaź-
ny oddział, który wzniecił rewoltę. Po-
czątkowo powstanie się udało, a ksią-
żę Sułkowski porwał jednego z najbar-
dziej zagorzałych Landratów i wywiózł, 
jako wotum na Jasną Górę. Jednak zbyt 
małe siły polskich i irlandzkich górników 
nie mogły przemóc pacyfikujące ich od-
działy pruskie. Tak rebelianci siłą zostali 
wcieleni do armii pruskiej. Według Byr-
ne’a to jednak Polacy stanowili wówczas 
większość wcielonych. Mateusz Marcin/
Martin (Mathias Martin) urodzony w 
1787 r. w Sarnach, wcielony do 4 kom-

Dał im przykład Bonaparte
Polacy w 3. Pułku Irlandzkim Cudzoziemskim
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