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  Szanowni Radni,  
 

Działając na podstawie § 8 statutu Gminy Pieszyce oraz § 3 ust. 1 pkt 3 
Załącznika Nr 4 do statutu Gminy Pieszyce składam wniosek o nadanie tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Pani Alicji Wiesławie Niemiec-Hajduk. 

Mój wniosek podyktowany jest wielkim szacunkiem do osoby Pani Alicji, 
jak również jej zasługami  dla Gminy Pieszyce. 

Alicja Wiesława Niemiec-Hajduk urodziła się 13 sierpnia 1957 roku w Kaliszu 
w rodzinie pracowników WSK (robotniczej). Od najmłodszych lat lubiła czytać 
powieści. Większość czasu spędzała w bibliotece szkolnej. Tam też narodziły się jej 
plany na ciekawe, pełne akcji życie. W 1976 roku ukończyła Technikum Handlowe 
w Kaliszu. Z przyszłym mężem Marianem S. Hajdukiem poznała się poprzez jego 
siostrę Bogumiłę Kubalańca w lipcu 1978 roku. 

Pani Alicja okazała się niezwykle miłą oraz ujmującą osobą. Ciepła, serdeczna 
atmosfera jej domu rodzinnego bardzo ujęła Mariana Hajduka i  odtąd sprawy 
potoczyły się niezwykle szybko. Najpierw były zaręczyny w Kościele Mariackim 
w Krakowie, a potem wyjazd do USA i ślub w Las Vegas w dniu 10 sierpnia 1979 roku, 
już po 2 tygodniach pobytu w USA. 

Pani Alicja była osobą angażującą się w pracę i w działalność firmy, w której 
pracował Marian S. Hajduk. W 1980 roku zmobilizowała męża  do opracowania gier 
komputerowych. Już pierwsza gra na Atari była bardzo udana, ale po kilku próbach 
u dzieci grających w tę grę i zabijających atakujące pająki zauważono wzrost 
arogancji. Ponieważ tylko gry oparte na zabijaniu i niszczeniu miały powodzenie 
rynkowe, zrezygnowała z produkcji gier komputerowych. 

W 1984 pan Marian opracował i opatentował urządzenie oparte na masowym 
połączeniu mikroprocesorów. Do testowania tego urządzenia został opracowany 
symulator równań logicznych. Był on tak sprawny, że zaniechano produkcji samego 
układu z setkami mikroprocesorów, a zaczęto, zgodnie z sugestią pani Alicji, sprzedaż 
symulatorów. I tak w lutym 1984 roku powstała firma Aldec czyli Automated Logic 
Design Company. Pani Alicja prowadziła marketing oraz księgowość. Dzięki jej energii 
oraz pomysłowości, Aldec nawiązał szereg kontaktów businessowych 
i był najpopularniejszym symulatorem dla komputerów Personal Computers (PC) 
już pod koniec 1987 roku. 



We wczesnych latach 90-tych odezwały się w Pani Alicji marzenia z powieści 
czytanych w jej szkolnych latach. Zapragnęła zamieszkać w prawdziwym zamku 
lub pałacu, ale chciała go zbudować sama według swoich wyobrażeń. Często bywała 
w Polsce w poszukiwaniu odpowiedniego obiektu do odbudowy. Obejrzała w sumie 
ponad 50 zamków, zameczków i pałaców, ale żaden z nich nie pasował do tego 
z jej wyobraźni. Dopiero wczesną jesienią 2000 roku w Pieszycach znalazła  
zaczarowany zamek ze swoich marzeń. Przez korony drzew widać było poniszczoną 
fasadę pieszyckiego zamku, ale to, co ona zobaczyła, to było to, czego  szukała od lat. 
Dzięki jej zmysłom organizacyjnym odszukała  właściciela zamku, który ukrywał się od 
lat z powodu długów bankowych. Spłaciła jego długi i zaczęła planować odbudowę 
zamku z kompletnych ruin. 

Kiedy w październiku 2000 roku Państwo Hajdukowie przejęli  pieczę nad 
zamkiem, był on jednym wielkim rumowiskiem, ze zwalonymi stropami i zniszczonymi 
klatkami schodowymi. Sufity były tak uszkodzone, że trzeba było odtwarzać nowe 
stropy na wszystkich piętrach. Po usunięciu setek ton gruzu z piwnic, okazało się, 
że glina wokół fundamentów przestała ochraniać ściany zamkowe przed wodą, 
która sączyła się w każdym zakątku piwnic. Po wykopaniu 3 metrowego rowu wokół 
zamku i ułożeniu specjalnej ochrony plastykowej, woda przestała się sączyć 
i przenikać ściany zamkowe. Po tych pracach nastąpił wieloletni okres osuszania 
piwnic i ścian. Ściany zamkowe w zachodniej części miały wiele pęknięć. Po analizie 
okazało się że zmiany w strukturze zamku zrobione około 1800 roku naruszyły 
jego strukturalną spoistość, z którą walczono potem dając potężne kotwy spinające 
ściany. Po dodaniu dwóch ogromnych kolumn na parterze i przesunięciu ścian 
do ich oryginalnego położenia z 1615 roku, ściany zamku przestały pękać. 
Do odbudowy zamku przystąpiono w usystematyzowany sposób. Przez pierwsze 
trzy lata usuwano gruz, stabilizowano ściany zamku, dano nowy dach i rynny 
oraz postawiono nowe kominy, gdyż oryginalne były kompletnie zniszczone 
przez "poszukiwaczy skarbów" po drugiej wojnie światowej. Usunięto też dziesiątki 
wagonów ziemi i gruzu z piwnic oraz nawieziono piasek. Po wstępnym osuszeniu 
murów położono wysoce kosztowne tynki Schomburga, które teraz chronią tynki 
powierzchniowe i farby od soli niesionej przez wodę w murach zamkowych. 
W szóstym roku prac przystąpiono do prac artystycznych na większą skalę. 
Rozpoczęto układanie szeregu skomplikowanych sztukaterii w salach, komnatach 
i pokojach. Wykonano także wiele malowideł ściennych, głównie o tematyce 
mitologicznej. 

Pani Alicja zaprojektowała piękne nadokienniki, duże lukarny na dachu 
oraz barokowy hol wejściowy. Była też autorem wielu sztukaterii w zamku 
oraz glorietty na stawie, w której pragnęła być pochowana kiedyś w przyszłości 
wraz ze swym mężem oraz rodzicami. Miała plany, aby zrobić z Pieszyckiego Zamku 
ośrodek na skalę Dolnego Śląska, a może nawet na skalę europejską, 
dlatego wymagała od wszystkich starannego wykończenia zamkowych sal. 
Do jej najbardziej udanych pomieszczeń należą Salon Zielony, Biała Biblioteka, 
Różowa Sypialnia, oraz Złota Jadalnia. Z jej inicjatywy wyczyszczono i wyłożono 
kamieniami staw oraz doprowadzono wodę z ujęcia dachu oraz ze studni. 



Miała też wiele pomysłów na zagospodarowanie parku, odbudowę zawalonej 
palmiarni oraz na odbudowanie murów obronnych zamku. Jej marzeniem było 
też odbudowanie podzamcza i przekazanie go w ajencję ludziom, którzy potracili 
własne przedsięwzięcia z powodu rozbudowy sieci supermarketów. Jej ogromne 
plany nie ziściły się z powodu nagłej i niespodziewanej śmierci. Obiekty, które 
są udostępnione do zwiedzania pokazują nie tylko piękno architektury, lecz również 
mistrzostwo sztukatorskie z wczesnego okresu XVII wieku, które zostało odtworzone 
w okresie kilku lat trudnych i wymagających prac. 

Dzięki wieloletnim staraniom, zaangażowaniu i pracy Pani Alicji,  pałac będący 
wcześniej centralnym obiektem reprezentacyjnym naszej miejscowości, a w roku 
2000 stojący na granicy upadku, został w dużej części kompleksowo odnowiony 
i stał się na nowo wizytówką Pieszyc, miejscem coraz chętniej i liczniej odwiedzanym. 
Pieszycki pałac ponownie stał się „Perłą Dolnego Śląska”. 

 

Szanowni Radni, 

Dla uhonorowania  zasług dla Pieszyc proszę Szanowną Radę o nadanie 
Alicji Wiesławie Niemiec-Hajduk tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce.  

 

Burmistrz Miasta Pieszyce  
 

 

Mirosław Obal 

 


