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E
mil Stąpor - złotoryjanin z wyboru. Na co dzień zaj-
muje się prowadzeniem firmy. W wolnych chwilach 

zajmuje się nurkowaniem, i to nie tylko tym rekreacyj-
nym, ale również jego ekstremalną formą - tzw. nurko-
waniem głębokim. 

Andrzej Wojciechowski: Czym różni się wakacyjne 
nurkowanie dla przyjemności od tego, którym się zaj-
mujesz?

Emil Stąpor: Myślę, że na początek powinniśmy 
uporządkować pojęcia, gdyż moje nurkowania to nie 
tylko nurkowania głębokie. Są to przede wszystkim tak 
zwane nurkowania techniczne. Od zwykłego nurkowa-
nia, które nazywamy rekreacyjnym, różnią się tym, że 
przekraczamy granicę, w której możliwe jest bezpośred-
nie wynurzenie na powierzchnię. Związane to jest z np. 
nurkowaniem w przestrzeniach zamkniętych (zaawan-
sowane nurkowania wrakowe, nurkowania jaskiniowe), 
nurkowaniem głębokim czy nurkowaniem z niewidzial-
nym sufitem, gdy możliwość wynurzenia ograniczona 
jest przez konieczność przeprowadzenia dekompresji. 
Dzieje się tak, gdy przekroczone zostały limity czasu, 
który mogliśmy spędzić na danych głębokościach. Krót-
ko mówiąc, nurkowie wakacyjni – rekreacyjni najczęściej 
(w zależności od organizacji, która ich szkoliła) pozostają 
na głębokościach do 40 m, a większość czasu spędzają 
w przedziale 10–30 m, gdyż w przypadku górnej granicy 
mają dosłownie kilka minut, by ją opuścić, natomiast 
nurkowie techniczni przesuwają te granice i nurkują o 
wiele głębiej i dłużej.

Domyślam się, że każda z wymienionych przez ciebie 
dziedzin wymaga specjalistycznego sprzętu. Mógłbyś 
go pokrótce opisać?

Człowiek sam w sobie nie jest 
przystosowany do przebywania 
pod wodą i musi mu w tym pomóc 
technika. Podobnie jak w większości 
dziedzin sportu, możemy wybrać 
sprzęt amatorski lub profesjonalny, 
który dostosowujemy do naszych 
potrzeb. Do podstawowych narzędzi 
adepta tej aktywności należą: ABC 
(tj. płetwy, fajka, maska), skafander 
nurkowy mokry (pianka neopreno-
wa, która pozwoli utrzymać ciepłotę 
ciała), butla na sprężone powietrze, 
zestaw złożony z automatów odde-
chowych i manometru oraz urzą-
dzenie pomiarowe, pozwalające na 
odczyt czasu i głębokości. Jest to ab-
solutne minimum, by móc poruszać 
się w wodnym świecie. Na początku 
naszej przygody możemy oczywiście 
skorzystać ze sprzętu udostępnione-
go przez centrum nurkowe na czas 
kursu bądź wypożyczonego. 

W przypadku bardziej wymagających za-
nurzeń potrzebujemy znacznie więcej rzeczy, 
które pozwolą nam dłużej przebywać w toni, 
na dużych głębokościach, czy w przestrzeniach 
zamkniętych. W nurkowaniu technicznym 
wszystkie systemy odpowiadające za życie zo-
stają zdublowane. Pod wodę zabieramy dodat-
kowe automaty i butle z gazami. Wtedy też w 
cylindrach pojawia się nie tylko powietrze, ale 
i mieszaniny dekompresyjne pozwalające na 
szybsze oczyszczenie organizmu z rozpuszczo-
nych w krwiobiegu gazów, co jest niezbędne 
do bezpiecznego wynurzenia. Dodatkowo w 
przypadku ekstremalnie głębokich zejść (poni-
żej 50 m), zamiast powietrza, stosujemy spe-
cjalne mieszaniny gazów — tak zwany TRIMIX 
(mieszaninę helu, tlenu i azotu – w proporcjach 
obliczonych dla danej głębokości). Do tego 
dochodzą suche skafandry czy nawet systemy 
ogrzewania - ograniczające wychłodzenie orga-
nizmu, latarki, komputery nurkowe, narzędzia 
tnące i wiele innego wyposażenia. Zdarza się, 
że w celeu osiągnięcia założonej głębokości, 
trzeba zabrać ze sobą znacznie ponad 100 kg 
sprzętu.    

Czym jest ów „niewidzialny sufit”?
Niewidzialny sufit występuje wówczas, 

gdy nie możemy wykonać bezpośredniego 
wynurzenia na powierzchnię, pomimo że nie 
ograniczają nas stałe przeszkody. Związane 
jest to z nurkowaniem dekompresyjnym, 
które rezerwuje się dla nurków technicznych. 

W czasie dekompresji - 
pobytu na określonych 
głębokościach, przez 
określony czas – często, 
oddychając specjalnymi 
mieszaninami gazów o 
podwyższonej zawartości 
tlenu, oczyszczamy swój 
organizm z nagroma-
dzonych w tkankach i 
krwi pęcherzyków azotu, 
które znalazły się tam 
w wyniku oddychania 
gazami pod wysokim 
ciśnieniem. Nieprzepro-
wadzenie tej procedury 
powoduje, że może dojść 
do niedotlenienia części 
organizmu, rozerwania 
tkanek lub zatorów gazo-
wych, które mogą dopro-
wadzić do wystąpienia 
choroby prowadzącej w 
skrajnych przypadkach 

do trwałego kalectwa oraz śmierci. By obrazowo 
przedstawić opisaną sytuację, możemy sobie 
wyobrazić potrząśniętą butelkę napoju gazowa-
nego otworzoną wewnątrz naszego organizmu. 
Dlatego nurkowie techniczni, którzy mają przed 
sobą dekompresję, muszą wszelkie problemy 
rozwiązywać pod wodą, gdyż ogranicza ich ów 
niewidzialny sufit.

Nurkowanie wrakowe działa na moją wy-
obraźnię. Możesz opowiedzieć o zbadanych 
przez ciebie  wrakach?

Trudno tu mówić o zbadanych, gdyż w chwili 
obecnej większość dostępnych wraków jest już 
odkryta i spenetrowana przez nurków. Więc 
należałoby użyć określenia odwiedzonych.

W mojej pamięci z pewnością pozostaną dwa 
bałtyckie wraki, na których byłem we wrześniu 
2013 r. Pierwszy z nich to Flugsicherungsschiff 
„Boelcke”- jednostka, która w czasie II wojny 
światowej zajmowała się dostarczaniem zaopa-
trzenia dla wodnosamolotów i latających łodzi 
Luftwaffe oraz stanowiła zaplecze remontowe. 
„Boelcke” został zatopiony tuż przed zakończe-
niem II wojny światowej w wyniku alianckiego 
nalotu. Wrak był dla mnie osobiście bardzo 
ciekawy, gdyż ta nietypowa jednostka została 
3 miesiące wcześniej zidentyfikowana, a leżąc 
na głębokości 75 metrów w ciemnych i zimnych 
wodach naszego morza, jest niedostępna dla 
większości nurków - w tym również znacznej 
części nurków technicznych. To pięknie zachowa-
ny wrak o długości 78 m, szerokości około 10 m, 
wyposażony w działka przeciwlotnicze i ciężkie 

karabiny maszynowe.
Kolejnym wrakiem i wisienką na nurkowym 

torcie było zejście na nową pozycję w czasie  
którego za zgodą i na rzecz Urzędu Morskiego 
w Gdyni zbierane były materiały nt. leżącej tam 
jednostki. Wśród nurków wykonujących zadanie 
był Tomek Stachura - najsłynniejszy polski nu-
rek–fotografik, którego zdjęcie w ostatnim czasie 
zdobiło okładkę międzynarodowego wydania Na-
tional Geographic. Jako jeden z czterech Polaków 
biorących udział w nurkowaniu, miałem okazję 
osiągnąć głębokość ponad 70 metrów i obejrzeć 
silnie zniszczony - w wyniku wybuchu miny - wrak 
niemieckiego trałowca z zachowanymi elemen-
tami wyposażenia - koła sterowe, kompas, kara-
binki itd. 

Poza tym było sporo innych 
wraków zarówno w Polsce, jak 
i poza granicami, ale by o nich 
napisać, potrzebowalibyśmy 
troszkę więcej stron niż ma to 
czasopismo :)

A jaskinie?
Nurkowania jaskiniowe… Cóż, 

to dla mnie wciąż nieodkryty 
do końca temat. Osobiście wolę 
wraki oraz nurkowania głębokie 
i na nich skupiam swoją uwagę. 
Niemniej musimy o nich wspo-
mnieć, bo również na tym polu 
polscy nurkowie zajmują ważne 
miejsce w świecie.

Zdaję sobie sprawę, że takie 
hobby niesie z sobą duże ryzy-
ko. Otarłeś się kiedyś o śmierć? 

Oceniając poziom ryzyka 
związany z tym sportem, musi-

my pamiętać o rozgraniczeniu go na nurkowanie 
rekreacyjne i techniczne. Jeśli chodzi o zejścia w 
ramach limitów rekreacyjnych,  są one obarczone 
niewielkim ryzykiem, a procedury bezpieczeń-
stwa są podstawowym elementem kursów. W 
czasie tego rodzaju zanurzeń nie zdarzyło mi się 
nic, co mogłoby rodzić tragiczne konsekwencje. 
Zdecydowanie inaczej jest w przypadku nurkowa-
nia technicznego, które jest bardzo wymagające 
- zarówno w stosunku do osób je wykonujących, 
jak i sprzętu. Tu niestety, margines błędu jest 
bardzo mały, a niebezpieczeństwo rośnie z każ-
dym kolejnym metrem. Przekraczając progi rzędu 
50, 75 czy 100 metrów, podejmujemy wyzwanie 
i w pełni świadomie godzimy się na zwiększone 
ryzyko utraty zdrowia oraz 
śmierci. Mnie osobiście raz 
czy dwa zdarzyły się bardzo 
niebezpieczne sytuacje, które 
na szczęście udało się opano-
wać. Jednak z perspektywy 
zdobytych doświadczeń mogę 
powiedzieć, że w przypadku 
nurkowania ekstremalnego, 
tylko kwestią czasu jest spo-
tkanie na swej drodze śmierci. 
W moim przypadku wiąże się 
to z pożegnaniem na zawsze 
na przestrzeni kilku miesięcy 
przyjaciela i kolegi.

Twój osobisty rekord - gdzie 
i kiedy został ustanowiony?

11.08.2013 r. w jeziorze 
Aterrsee w Austrii - w miejscu 
zwanym Offen. Wraz z trzema 
kolegami celowaliśmy w trzycyfrową liczbę 100, 
która dla większości nurków jest mitycznym nie-
zdobytym szczytem - coś jak ośmiotysięcznik dla 
alpinistów. Wykonaliśmy to nurkowanie w dwu-
osobowych zespołach. Jedna ekipa wyszła z wyni-
kiem ok. 103 metrów, a zespół, w którym byłem 
ja i kolega Tomek, pokusił się na głębokość ponad 
110 metrów — zatrzymaliśmy się dokładnie przy 
113,8 m. Później jeszcze raz byłem na podobnej 
głębokości (112 m) i myślę, że w moim przypadku 
rekord ten nie zostanie już pobity, gdyż wiąże się 
to ze zbyt dużym ryzykiem.

Jest coś, co planujesz jeszcze zobaczyć? 
Na mojej liście must see jest wrak samolotu, a 

dokładnie bombowiec 
B-17, spoczywający na 
głębokości 72 metrów 
u wybrzeża chorwac-
kiej wyspy Vis. Jest on 
jednym z najciekaw-
szych wraków samo-
lotów na świecie. Gdy 
rozpoczynałem moją 
przygodę z nurkowa-
niem technicznym, był 
to mój cel i inspiracja. 
Później okazało się, że 
szybko przeskoczyłem 
ten etap i wykony-
wałem trudniejsze 
nurkowania. Ale teraz 
chciałbym go zobaczyć, 
bo nie lubię zostawiać 
niedokończonych 
spraw. Poza tym, jeśli 
los pozwoli, planuję 

odwiedzić inne wraki — zarówno Morza Śród-
ziemnego, jak i naszego wspaniałego Bałtyku.

Oprócz obiektów nieożywionych na pewno 
masz za sobą ciekawe spotkania z fauną.

Zdecydowanie tak. Pod koniec zeszłego roku 
miałem wielką przyjemność pływać z kilkoma 
gatunkami rekinów oraz zobaczyć z bliska manty. 
Poza tym, w czasie wcześniejszych wypraw, udało 
mi się spotkać Diugonia — szalenie rzadkiego 
ssaka morskiego zaliczanego do rzędu syren. Były 
też delfiny, węże morskie oraz inne bardzo cieka-
we stworzenia. 

W przypadku fauny najlepszym i najbliższym 
dla nas kierunkiem jest Egipt i Morze Czerwone. 

Ja szczególnie polecam wybranie się na Safari 
Nurkowe (kilkudniowy rejs połączony z intensyw-
nym nurkowaniem), na południe tego akwenu. 
W rejonach granicy z Sudanem rafy nie są tak 
bardzo wyeksploatowane przez turystów i łatwiej 
jest spotkać te wszystkie stworzenia.

Wiem, że oprócz nurkowania twoją pasją są 
samochody - szczególnie te starsze. Możesz w 
dwóch słowach powiedzieć, czym się teraz zaj-
mujesz? 

W ostatnim czasie udało mi się odbudować 
dwudziestopięcioletnią Skodę Favorit. Została 
ona przygotowana do startów w rajdach zgodnie 
z homologacją grupy A, w której w latach 1989-
1990 r. uczestniczyła w Mistrzostwach Świata. 
Ponieważ według oceny znawców tematu zostało 
to wykonane profesjonalnie, wraz z grupą przyja-
ciół postanowiliśmy zrealizować kolejny projekt. 
Tym razem za cel postawiliśmy sobie zbudowanie 
samochodu unikatowego. Za bazę do odbudowy 
wybraliśmy ponad trzydziestoletnią sportową 
Mazdę RX-7, która ze względu na silnik Wankla 
już sama w sobie jest bardzo rzadkim pojazdem 
i trudnym do odbudowy. My dodatkowo chcemy 
podnieść poprzeczkę i odbudować ją zgodnie ze 
specyfikacją, w której startowała w wyścigach 
Daytona 24 w roku 1979. Mamy cichą nadzieję, 
że budowa ta pozwoli nam na pokazanie naszych 
możliwości w tym zakresie i nawiązanie współ-
pracy z osobami zainteresowanymi wyścigami, 
rajdami czy odbudową klasycznych pojazdów.

Andrzej Wojciechowski

Zdjęcia: Marcin Wojtasik

Kwiecień
plecień...

Tak się z nami 
skontaktujesz...

Fot. Marcin Wojtasik

Po tegorocznych obradach w ka-
pitule, przyznającej tytuł Czło-

wieka Ziemi Złotoryjskiej, a także 
po latach regularnego czytania 
„Echa Złotoryi”, odnoszę wrażenie, 
że gęstość występowania ludzi 
aktywnych i „swojsko” zaangażo-
wanych na ziemi złotoryjskiej jest 
wyższa niż gdzie indziej. Z numeru 
na numer nie mamy problemu 
ze znalezieniem ludzi ciekawych, 
aktywnych intelektualnie i ma-
nualnie, pielęgnujących cnotę 
charytatywności, czy podwójnie 
żyjących – pracą i pasją. Obdarzeni 
energią, wiedzą i wolą działania, 
przechodzą ze ścieżki na ścież-
kę. Czasami mają nieoczekiwane 
zwroty w akcji, jak w przypadku 
pani Eweliny Szkutnik – tegorocz-
nej laureatki CZZ, która w kwiet-
niu wygrała wybory na sołtysa 
Czapli w gminie Pielgrzymka. Pani 
Ewelinie serdecznie gratulujemy 
i mamy nadzieję, że rozsławiając 
czyny Piaskowych Babeczek, rzu-
ciliśmy mały kamyczek do ogródka 
sukcesu. Życzymy nowej pani soł-
tys powodzenia na nowym placu 
boju, wizji godnych telewizji, 
przychylności współmieszkańców. 
Niech ten pociąg przestawiony 
na nowe tory pogna w dobrym 
kierunku, a na przystankach niech 
wsiadają ci, którym z Panią będzie 
po drodze.

A co w tym numerze? Cóż... 
kwiecień plecień, co przeplata – 
trochę historii i niemało aktualno-
ści. Więcej niż szczypta opowieści 
o ludziach z pasją. Wszystko w 
formie nie tylko zjadliwej, ale po-
wiedziałabym, że w arcyciekawej. 
Ulica Staromiejska oczami pani 
antropolog, nadzorującej prace 
wykopaliskowe na ruinach starych 
piwnic… Nieoczekiwany najazd 
niezidentyfikowanych wojsk w 
okolicach Wilczej Góry... Zamek 
Grodziec na nowym szlaku i w do-
borowym towarzystwie... i wiele, 
wiele innych ciekawostek z historii 
i życia mieszkańców – dawnych i 
obecnych.

To ja już Państwu nie przeszka-
dzam...

Joanna Sosa-Misiak

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

W podwodnym świecie



Opracowanie własne na podstawie www.geoportal.gov.pl

Ojciec

Ja pierworodny

Trzech braci

Trzy siostry

Czarna owca

Kron ika
20.03.2015 r. W Galerii Libris w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Złotoryi miał miejsce wernisaż wystawy 
fotografii trzynastolatki Lidii Radziszewskiej - „Egzo-
tyczna fauna w obiektywie nastolatki”. 
20.03.2015 r. odbyła się V Dolnośląska Gala Talen-
tów w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Hewe-
liusza w Legnicy pod patronatem Pani Ireny Benroth 
- starszego wizytatora Kuratorium Oświaty. Złotoryję 
reprezentowało sześciu utalentowanych uczniów 
m.in. z ZSZ im. Henryka Sucharskiego w Złotoryi oraz 
LO im. Jana Pawła II w Złotoryi.
21.03.2015 r. W kościele p.w. św. Józefa w Złotoryi 
rozpoczęła się piesza pielgrzymka o trzeźwość w 
rodzinie. 
21.03.2015 r. W Hali Sportowej „Tęcza” odbył się III 
Halowy Turniej Piłki Siatkowej, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Relaks” w Złotoryi.
22.03.2015 r. Fundacja Animus zorganizowała 
charytatywną akcję Test Coopera, w trakcie którego 
zbierano datki na zakup specjalistycznego samocho-
du z podnośnikiem dla Marka z Rokitnicy. 
26.03.2015 r. W Gimnazjum w Złotoryi na ul. Wilczej 
odbył się etap powiatowy XXXVIII Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. W eliminacjach uczestniczyło 36 uczniów 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad-
gimnazjalnych.
26.03.2015 r. W sali widowiskowej Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji odbyły się eliminacje 
powiatowe 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego. Młodzi artyści prezentowali się w czterech 
turniejach: Teatrów jednego aktora, recytatorskim, 
wywiedzione ze słowa oraz poezji śpiewanej.
27.03.2015 r. W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 
Pawła II oraz w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra 
Henryka Sucharskiego w Złotoryi  zorganizowano 
dzień „Otwartych Drzwi”. 
27-29.03.2015 r. W Wilkowie odbył się międzyna-
rodowy zlot ASG (Air Soft Gun- replika broni palnej) 
„Falkenhorst Wiosna 2015”. Uczestniczyło w nim 
ponad 300 miłośników bezpiecznego strzelania 
plastikowymi kulkami z wszystkich regionów Polski, 
a także Ukraińcy, Litwini, Łotysze, Słowacy, Hiszpanie 
i Japończycy.
28.03.2015 r. W Hali Sportowej „Tęcza” odbyły się 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Taekwon-do, zorga-
nizowane przez Sportową Akademię Taekwon-do, pod 
Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Złotoryja.
11.04.2015 r. W Gimnazjum Dwujęzycznym w Złoto-
ryi zorganizowano dzień „Otwartych Drzwi”. 
11-12.04.2015 r. W ZOKiR miał miejsce X Kaczawski 
Turniej Sygnalistów Myśliwskich. 
12.04.2015 r. Na zamku w Grodźcu odbyło się Świę-
to Kwitnącej Przylaszczki i Zawilca.
13.04.2015 r. W kościele pw. św. Jadwigi odbyła się 
msza św. w intencji 75. Rocznicy Wielkiej Zsyłki na 
Sybir. Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, 
Urząd Miejski w Złotoryi, Związek Sybiraków koło w 
Złotoryi.
13-27.04.2015 r. Na terenie powiatu złotoryjskiego 
prowadzona jest kwalifikacja wojskowa, która ma 
na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem ich 
predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla 
potrzeb czynnej służby wojskowej.
14.04.2015 r. Do Złotoryi zajechał Autobus Energe-
tyczny, stanowiący mobilne centrum edukacyjno-
-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu, 
który edukował dzieci i dawał porady mieszkańcom. 
Mieszkańcy Złotoryi mogli podejrzeć, jak zaoszczę-
dzić energię w domach, szkołach czy biurach.
17.04.2015 r. Stowarzyszenie „Nasze Rio” zorganizo-
wało charytatywną akcję „Extrim Granie”, w trakcie 
której zbierano fundusze na rehabilitację Natalii i 
Joanny, sióstr z Twardocic. 
17-19.04.2015 r. Klub Tukan z Iwin przy wspar-
ciu finansowym i organizacyjnym miasta Złotoryi 
zorganizował Międzynarodowe Zawody w Biegu na 
Orientację „Tajemnice Dolnego Śląska – Złoto-Sre-
bro-Miedź”. Uczestniczyło w nim ok. 300 osób, w 
tym z goście z Czech, Rosji i Słowacji.
18.04.2015 r. W ZOKiR miał miejsce II ZŁOTORYJSKI 
DANCE ARTS FESTIVAL, zorganizowany przez Funda-
cję Rozwoju Człowieka TROOD przy współpracy ze 
Street Dance Academy, pod patronatem Burmistrza 
Miasta Złotoryja.

Opracował: Jarosław Jańta
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Jesteśmy szanowaną, żołnierską rodziną o 
długiej i chlubnej tradycji. Zubożałą, lecz 

pamiętającą o swoich korzeniach i nienagannych 
proporcjach. Zdecydowanie naprawdę znacząco 
odróżniamy się od pozostałych złotoryjskich 
rodzin. Nie jesteśmy wprawdzie tak imponujący, 
okazali i bogato zdobieni, jak rynkowi miesz-
czanie, ale nie takie było nasze przeznaczenie i 
urodzenie – nam przyświecały przecież  inne cele 
i zadania, w innym okresie rozpoczyna się nasza 
historia

Geneza naszej rodziny Hellwegsiedlung, 
podobnie jak naszego kuzynostwa legnickiego 
Tarninow oraz wrocławskiej Bischofswalde 
(Biskupin) sięga okresu międzywojennego. 
Pokłosiem wywrotowego modernizmu stała się 
wówczas architektura, a wraz z nią urbanistyka,  
związana z demokratyzacją i egalitaryzacją życia 
społecznego. Otwarcie myśli twórczej na realne 
i przyziemne potrzeby mieszkańców, ich natu-
ralne prawa do wygody, słońca i zieleni zmieniły 
optykę pojmowania domów mieszkalnych. W 

tradycyjnych, prowincjonalnych niemieckich 
miastach z rzadka jednak przyjmowały się 
minimalistyczne, awangardowe budynki z 

płaskimi dachami, większość mieszkańców 
ceniła zdobycze demokratycznej architektury, 

oswajała je jednak znajomą formą dachów i ła-
godną symetrią. Tak właśnie powstaliśmy. Dzięki 
otwarciu na niebagatelny wpływ słońca, analizie 
ukształtowania terenu i wynikających z tego 
zalet, powstaliśmy jako wspaniała, harmonijna 
i pełna proporcji rodzina w otoczeniu zieleni i 
obszernych ogrodów.

Najzacniejsi członkowie rodu zajęli parcele 
zebrane wokół centralnego placu, stanowiąc ser-
ce tego zespołu zabudowy. Przyjęli skromne, 
ale stylowe elewacje. Najbardziej wyniosłym i 
górującym nad rodziną był Ojciec, który swoją sy-
metrią i dostojeństwem nadał ton naszej familii. 
Zlokalizowany został pomiędzy dwoma młod-
szymi braćmi, w najbardziej reprezentacyjnym 

miejscu, 
gdzie two-
rzyli wraz 
z Matką i 
jej siostrą 
niepo-
wtarzalną 
atmosferę.

Mieli pod 
dostatkiem 
pięknych 
widoków, 
oko na całą, 
wokół roz-
lokowaną 
gromadkę 
dzieci  i po-

winowatych. Dziadek i Babcia – podobni wiekiem 
i formą- położeni byli wyżej niż Ojciec, on ich 
jednak przerósł i zdecydowanie wyżej się nosił. 
Cenił swoją harmonijną, lekko przysadzistą mał-
żonkę i jej niemal bliźniaczą siostrę i bardzo kochał 
swoje liczne dzieci. Najważniejszy spośród nich był, 
jak wszędzie zresztą, pierworodny, czyli autor tej 
historii. To ja zawsze najbardziej odpowiednio wita-
łem wszystkich gości i mieszkańców, jako pierwsze 
dziecko znalazłem sobie najlepsze położenie, przy 
rondzie u wlotu do ulicy Holteistraß (Adama Asny-
ka) i zapewniłem najbardziej eksponowany widok. 

Jestem symetryczny i mam doskonałą prezencję. 
Architekci zadbali o moją ekspozycję, reprezenta-
cyjne wejście, zapewnili mi zielony ogród w strefie 
frontowej i od strony zachodniej, doskonałe prze-
wietrzanie. Miałem blisko siebie swoje trzy smukłe 
siostry, a nieco poniżej trzech rosłych braci. Moje 
rodzeństwo to budynki o zwartej bryle, dachach z 
układem kalenicowym i szczytowym, wysoko wy-
niesione partią parteru na podmurówkach kamien-
nych, podobne i jednolite 
stylowo, z charakterystycz-
nymi cechami tego wczesno-
modernistycznego osiedla. 
Mają ganki w konstrukcji 
drewnianej  wraz z barwio-
nymi szybami oraz połączone 
z nimi, drewniane klatki 
schodowe.  U niektórych 
ostał się nawet, oryginalny 
jeszcze w części, wystrój 
tynkarski elewacji – uszaki, 
naczółki, ornamenty, gzymsy 
kordonowe i różnorodne  w 
wystroju loggie.

Mniejsze dzieciaki zawsze trzymały się blisko 
nas, starszaków, no może z wyjątkiem ,,czarnej 
owcy” rodziny,  poobracanego zupełnie bez 
ładu i składu, będącego na wiecznym ,,wylocie” 
najmłodszego braciszka.

Zupełnym zaś oryginałem pozostawała starsza 
siostra Ojca – zwariowana ciotka, której los nie 
oszczędzał. 
Nigdy nie 
charakteryzo-
wała się naszą 
wrodzoną 
harmonią, 
elegancją i do-
stojeństwem, 
strosząc włosy 
i ubierając się 
byle jak. Każdy 
mąż pozosta-
wił jej inną 
pamiątkę. 
Mimo wspa-
niałej, nieco 
nawet lepszej od mojej lokalizacji, wskutek 
nierozważnego prowadzenia się, pozostała daleko 
od ideału. Wbrew temu, że ustalony 
porządek ulicy nakazywałby lokalizację 
kalenicy na wschód-zachód, rozczłono-
wany korpus ustawiony został ukośnie 
do linii pozostałej zabudowy, ustawiając 

ciotkę frontem do 
wjazdu – ulicy Górni-
czej. Uhonorowało to 
istnienie naszej ciotki 
jako dominanty na osi 
widokowej. Parter wy-
niesiony został wysoko i 
prowadzi do niego bieg 
kilkunastu kamiennych 
stopni, zakończony 
arkadą wejściową w 
formie niszy. Prawdzi-
wą atrakcję wystroju 
stanowi detal architektoniczny 
ścian szczytowych, ukryty dziś pod 
grubą warstwą styropianu – krzy-
żujące się profile tynkarskie two-

rzące siatkę rombów. Dziś zaobserwować można 
okienko znajdujące się w centralnej części szczy-

tu, którego oryginalne szczebliny pokazują ukryty 
podział ukośnych lizen.  Wartą przypomnienia 

jest również 
nieistniejąca drew-
niana loggia od 
strony zachodniej, 
będąca pięknym 
uzupełnieniem 
ogrodowej strefy 
wypoczynkowej 
(widoczna na 
starych pocztów-
kach). Oryginalna 
z części stolarka 
okienna, drzwiowa 
i bramy do garaży 
pamiętają zapew-
ne pierwszy, jak 

Pamiętajmy 
o domach i ogrodach... Ciotka dziwaczka

Ukochana

sądzę, złotoryjski samochód, który był w tym 
budynku przechowywany. 

Zostawmy już jednak naszą ciotkę-dzi-
wadło w spokoju i zajmijmy się ideałem… 
Absolutnie bliska ideału jest bowiem moja 
wspaniała, sąsiadująca Ukochana - biała 

dama wyjątkowej urody. 
Zachwyca jej zwarta 
dwukondygnacyjna 
bryła, kryta subtelnym 
kalenicowym, cztero-
spadowym dachem. Ob-
rys parteru na przybu-
dówce ubogacony został 
okrągłym wykuszem w 
części południowej oraz 
wysuniętą z korpusu 
budynku klatką scho-
dową, nakrytą dachem 
trójspadowym. Elewacja 
trójosiowa, odarta 
dzisiaj z detalu, cudem 
zachowała  dyskretny 

wystrój podkreślający stonowaną urodę tej 
międzywojennej willi.

Stanowimy razem niezwykłą rodzinę, zna-
my swoje miejsce, swoją utylitarność, oddanie 
mieszkańcom i perfekcyjne wpisanie w ich 
potrzeby. Dlatego od wielu lat chronimy, jak 
możemy, swoją odmienność od innych nowo 
powstałych, współczesnych rodzin. 

Zbici w grupki, jak sardynki w puszce, 
na maleńkich działkach z namiastka-
mi ogródków, wąskimi ulicami, bez 
skwerów i starodrzewu stanowią 
słabe echo egalitarnych haseł i zasad 
osiedlowej funkcjonalności. Okopani i 
ogrodzeni betonowymi płotami, rodziny 
bez harmonii i stylu, odbicia typowych 
kserowanych domeczków, bez nadziei 
na prawdziwą, wzorowaną na naszej, 
harmonię i elegancję. Porażają nas orgią 
kolorów, dziwacznością pomysłów i  ma-
teriałów. Co jednak  w tej sytuacji  jest 
najgorsze? Najgorsze jest to, że każda z 
nich osobno i wszystkie rodziny po kolei 
są przekonane, że są najpiękniejsze, 

najbardziej wystawne, oryginalne i reprezen-
tacyjne….!

Na Boga, nie o to chodzi, aby samodzielnie 
zadziwiać kalkowanym pseudostylem. Patrzcie 
na nas i uczcie się elegancji, umiarkowanego 
zrównoważenia proporcji, ornamentu i detalu. 
My nie szokujemy,  nie krzyczymy, a nasza 
rodzina jest zgodna i dopasowana. 

Patrzcie na nas i uczcie się, zanim nas 
zupełnie nie zastyropianują, docieplą  i  
jaskrawo nie przemalują, niwecząc zamysł 
architekta, zmysłowość, kunszt detalu i 
ornamentu. 

Po prostu… pamiętajcie o  Domach i Ogro-
dach.

  Dorota Dutka-Masek 
Paweł Dutka

ULICA GÓRNICZA



 

Zawstydzone Misie są gołe, ale wkrótce będą miały ubranka
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D
laczego Rudolfina? To przez włosy, 
takie mam od urodzenia –  wy-

jaśnia Justyna Wiącek-Arleth, której włosy 
dosłownie płoną jaskrawą rudością. – Tak 
nazwała mnie jedna z moich kuzynek i tak już 
zostało.
      W pracowni Rudolfiny uderza wielość 
różnorakich  materiałów. Drewniane 
skrzynki zapełnione są bawełnianymi 
tkaninami w wesołe, pastelowe 
wzory. Ich ułożenie nie jest 
przypadkowe, pogrupowa-
no je wedle odcieni; 
oddzielnie leżą 
wzorzyste grana-
towo-czerwone 
o nasyconych 
barwach, na 
innym stosiku 
widać tkaniny 
w delikatnych 
odcieniach błękitu, 
jeszcze dalej – 
wyłącznie jednobarw-
ne. Zgromadzono też 
kolorowe nici cienkie i 
grube oraz różne ozdobne 
sznureczki. Spore miejsce 
zajmuje duża szpula szarego, 
grubego sznurka konopnego. 
W innym pojemniku piętrzą się 
śnieżnobiałe bawełniane koronki, a w 
kolistym pudle zachwyca bogactwo kolorowych 
guziczków. Są wśród nich okrągłe, kwadratowe, 
nawet w kształcie serduszek czy kwiatków. No i 
najważniejszy przedmiot w pracowni – maszyna 
do szycia „kupiona za nieduże pieniądze”, jak 
twierdzi jej właścicielka.  
      – Szyję dopiero trochę ponad rok. Moi 
bliscy byli przekonani, że nigdy nie będę szyła 
– wspomina z uśmiechem Justyna. – Impulsem 
był podarunek maskotki-anioła z Zakopanego. 
Gdy go obejrzałam 
dokładnie, pomy-
ślałam, dlaczego 
miałabym czegoś 
takiego nie zrobić? 
To nie powinno być 
trudne. Nie umiem 
rysować, jednak jak 
pamiętam, zawsze 
wszystko w domu 
lubiłam przerabiać. 
Meble mamie wy-
malowałam, lubię 
coś do domu uszyć, 
jakiś drobiazg, coś 
przemalować. Cho-
ciaż przyznam się, 
że na maszynie nie 
szyłam nigdy.
      Rudolfina chciała 
sobie i znajomym udowodnić, że i to potrafi. 
Dzięki różnym forom intrernetowym nauczyła się 
obsługiwać maszynę do szycia. A w jaki sposób 
wszyć zamek błyskawiczny czy uszyć poduszkę, 
dowiaduje się z porad doświadczonych internau-
tów. Mimo że sporo już się nauczyła, twierdzi 
z pokorą, że jej szycie jeszcze nie jest idealne. 
Czasami się szwy nie zejdą albo źle zrobi zakręt 
na szwie.
      – Gdy zaczęłam szyć, obdarowałam wszystkie 
znajome dzieci królikami, których wykrój zna-
lazłam w internecie. To były prototypy. Wtedy 
byłam z siebie zadowolona, ale z dzisiejszego 
punktu widzenia oceniam je jako słabe. Kiedyś 
jednemu z moich Misiów zrobiłam krzywą prze-
grodę nosową – śmieje się kobieta. 
      Początkowo Justyna brała wzory z in-
ternetu i przerabiała na swój sposób. A to                                                                                                      
dorobiła lalce sukienkę, kiedy indziej wydłużyła 
nogi czy uszy, zmieniała twarz. Teraz ma już całe 
mnóstwo własnych niepowtarzalnych wzorów. 
Powstają one tak, że najpierw jest pomysł, 
czasem zamówienie specjalne, czasem coś gdzieś 
podpatrzy. Gdy przychodzi koleżanka i prosi 
o Królisię, to przeważnie jest to pół człowiek, 
pół zwierzątko. Najczęściej jej znajomi mają 
sprecyzowany obraz maskotki i dają szczegółowe 
wskazówki. Wtedy albo szuka odpowiedniego 

wykroju, albo go sobie tworzy.
      –  Wykrój powstaje najpierw na papierze. 
Potem go lekko modyfikuję, na przykład robię 
większy brzuszek, dłuższe uszy lub nogi. Mam 
wykrój misia, a mogę zrobić z niego myszkę, ro-
biąc dłuższy nos. Następnie wycinam ten wykrój 
i robię pierwszą maskotkę. Gdy mi się sprawdza, 
wtedy robię od razu kilka. Na pewno zostaną 
wykorzystane. Powstają takie oto ciałka.

  Jedną ze skrzynek obok zajmują brązowe 
wypchane kształty, które dopiero pod ręką 
twórczyni staną się maskotkami. Po wypu-

kłych brzuszkach i doszytych już okrągłych 
uszach widać, że to będą Misie. Niektóre 

już mają wyszyte uśmiechy i oczka, ale 
patrzą jakby zawstydzone. Są gołe. Gdy 

Rudolfina uszyje im ubranka, nabiorą 
pewności siebie. 

    Każdy wolny skrawek w pracow-
ni Rudolfiny zajmują tytułowe 

ręko-czyny. Na konopnym 
sznurku zwisają wypchane ser-

duszka, wzruszające ptaszki, 
śmieszne kurki, jaja wielka-

nocne. Wszystkie te przedmioty 
obszyto kolorową bawełnianą tkaniną 

w delikatnych, rozbielonych odcieniach. 
Dodatkowo ozdobiono kontrastowymi tasiem-

kami, guziczkami i koronką. Nic tu tandetnie nie 
błyszczy, nie ma żadnych natrętnych, kiczowatych 
brokatów. Wszystko utrzymane jest w konwencji 
ekologicznej. 
   – Moda na takie ekologiczne zabawki przyszła 
ze Skandynawii – wyjaśnia artystka. – I widać, że 
już zaczyna się przyjmować u nas. Szyję dla przy-
jaciół i najwięcej swoich wyrobów rozdaję. To 
jest świetny prezent dla każdego. Mimo że moimi 
odbiorczyniami są przeważnie bardzo duże 
dziewczynki, to na pewno moje maskotki mogą 
też pełnić rolę lalek dla tych małych. Wiem, że 
z moimi Mychami i Królisiami śpi paręnaście 
dziewczynek, że moje szmacianki targają ze sobą 

wszędzie, i na wa-
kacje, i do szpital-
nego łóżka. To dla 
mnie największy i 
najważniejszy kom-
plement. Myślę też, 
że jest wyznacz-
nikiem wartości 
moich wytworów. 
Chociaż rozumiem, 
że dziewczynki też 
uwielbiają Barbie.
      Szmaciane 
zabawki mają 
wyjątkowy urok i 
zawsze były lubiane 
przez dzieci. Przede 
wszystkim chętnie 
się do nich przytu-

lają, bo szmacianki 
są ciepłe. Takie lalki są wyjątkowo giętkie, łatwo 
„siadają” i nawet zakładają nogę na nogę, można 
im zrobić zastrzyk. Nie ma problemu z włoże-
niem im ubranka. 
A gdy wyszywany 
uśmiech zniszczy się 
czy zgubi się oczko, 
nie szkodzi! Dorabia 
się nowe oczka, wy-
szywa nowy uśmiech 
i lalka jest jak nowa. 
      W pracowni Ru-
dolfiny lalki Królisie, 
Anioły, Myszki wyzie-
rają z każdego kąta. 
Jest ich mnóstwo. 
W koszyczku tkwią 
ciasno upchane 
uroczyste Anioły, 
niedaleko w budce 
rozparła się wygod-
nie błękitna Myszka 
w białe grochy. W 
oknie przyczepiona spinaczami do sznurka para 
Aniołów z bawełnianymi skrzydłami trzyma się 
za ręce, patrząc w zadumie. Ona ma chusteczkę 
na białych warkoczach do pasa, on – na włosach 
z białego sznurka szlafmycę. Oboje ubrani są w 

chabrowe ubranka z białymi akcentami. Obok 
wiszą dwa wypchane serca.
      Zupełnie inny gatunek to Królisie. Niektóre są 
ciemnoskóre, inne nieco jaśniejsze. Po obu stro-
nach głowy wdzięcznie zwisają im na ramiona 
długie uszy. Wszystkie są niezwykle eleganckie. 
Płócienne ubranka w pastelowych odcieniach 
dopasowano kolorystycznie. Każda Królisia ma na 
głowie kapelusz z kwiatkiem. Trzy z nich usiadły 
rzędem na białej półce i z wyszywanymi uśmie-
chami poważnie patrzą przed siebie.
      – Jedną zabawkę jestem w stanie uszyć przez 
jeden dzień, ale nigdy nie szyję jednej sztuki – 
opowiada o tajnikach szycia Rudolfina. – Zwykle 
robię kilka wykrojów, wypycham je i odkładam te 
ciałka na później. Jednak do wypychania masko-

tek zatrudniam moją mamę (dziękuję mamo!), 
bo przyznam, że jest to bardzo pracochłonne. Za 
wypełniacz służy kulka silikonowa.Trzeba nią bar-
dzo starannie wypełnić całą zabawkę i dokładnie 
ubić. Mama do tego używa drewnanej pałeczki. 
Oprócz mamy, która mi cały czas pomagała i 
pomaga nadal, pragnę podziękować przyjacio-
łom – tym rzeczywistym, i tym internetowym. 
Przede wszystkim Marzennie za motywację i 
kompelmenty, Iwonie za piękne fotograficzne 
aranżacje oraz Adeli za „szyciowe” nauki. Bardzo 
im wszystkim dziękuję!
      Od samego początku Justyna uszyła kilkaset 
różnego rodzaju maskotek-zabawek. Oprócz 
Królików, Myszek, Misiów i Aniołów uszyła też 
Ucznia z Uczennicą, Tenisistę, misie- specjalnie 

do sesji foto-
graficznej dla 
niemowlęcia. 
Szyła też całe 
rodziny króli-
cze. Były też 
zabawki eduka-
cyjne, kolorowe 
sześciany.
– Wszystkiego 
nie jestem w 
stanie uszyć, ale 
lubię podejmo-
wać wyzwania. 
Lalka w stroju 
empire???  O, 
to jest wyzwa-
nie! Na pewno 
spróbuję.

Tekst: Agnieszka Młyńczak
Zdjęcia: Iwona Rygielska-Behnke

Więcej lalek można zobaczyć na profilu: 
www.facebook.com/rekoczynyrudolfiny

W piątkowe popołu-
dnie, 20 marca br., 

w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Złotoryi 
odbyła się wystawa prac 
fotograficznych pt. „Egzo-
tyczna fauna w obiekty-
wie nastolatki”. Autorka 
zdjęć, 13-letnia Lidia 
Radziszewska, uczennica 
VI klasy wrocławskiej 
szkoły podstawowej, 
mimo swojego młodego 
wieku, jest – podobnie 
jak jej mama – wielo-
zadaniowa i aktywna. 
Dzięki licznym zajęciom 
i warsztatom odkryła w 
sobie zamiłowanie do 
prac ręcznych, rysunku, 
gier zespołowych. Jednak 
od lat największą miłością 
Lidii są konie, które darzy 
szczególną czułością. 
      Ale nie tak dawno, w 
cieniu największej pasji, 
jaką są konie, zrodziło się nowe hobby – 
fotografowanie. Stało się to dzięki mamie 
Lidii, która od lat, nałogowo i z antropo-

logicznym zacięciem 
portretuje ludzi, któ-
rych spotyka podczas 
swoich egzotycznych 
wojaży. Lidia już dwu-
krotnie towarzyszyła 
mamie w podróży na 
Daleki Wschód. Wy-
prawa do świata innej 
fauny, flory, koloru skó-
ry, atrakcji turystycz-
nych niedostępnych na 
naszym kontynencie, 
zaowocowała okazałym 
materiałem fotograficz-
nym. Szybko okazało 
się, że Lidia nie wodzi 
aparatem przypad-
kowo po krajobrazie, 
lecz całkiem trafnie 
obiera ramy dla swoich 
obrazów, a różnych 
przedstawicieli fauny 
czyni mocnym punk-
tem kadru. Szczególną 
okazję do fotografowa-

nia zwierząt w ich naturalnym środowisku 
stworzyła wizyta w safari na Sri Lance i w 
Tajlandii. Zdjęcia odsłaniają fragment życia 

zwierząt – odpoczynek w cieniu drzew, 
poszukiwanie pożywienia,  a także emocje 
– często związane z kontaktem z turystami. 
Stąd właśnie rozhulane małpy (o wyjątkowo 
awanturniczym temperamencie), space-
rujące gromadnie lub w pojedynkę słonie, 
pełzające gady - a wszystkie one na tle 
intensywnej zieleni, lazurowego bezchmur-

nego nieba, raz w silnych kontrastach, 
innym razem uchwycone w rozmywającym 
się z gorąca powietrzu. Czasami zwyczajna 
scena, dzięki ciekawemu spojrzeniu, napo-
tkaniu wzroku, wypada niezwykle interesu-
jąco. Bywa że Lidia „poluje” na odpowiedni 
moment i scenkę, ale przyznaje też, że 
ciekawa sytuacja czasami sama „wpada” w 
obiektyw. Takie przypadkowe chwile i ujęcia 
cenią sobie zawodowi fotograficy, dlaczego 
nie miałyby cieszyć nastoletniej fotografki-
-amatorki. 
      W złotoryjskiej bibliotece Lidia i jej 
mama opowiedziały o swoich azjatyckich 
przygodach, bogato ilustrując relację zdję-
ciami i krótkimi filmami. Na pewno zasko-
czeniem była wizyta w sklepie z produktami 
wykonanymi wyłącznie z odchodów słoni, 
przebieranki i rozmowy o świecidełkach 
z kobietami o długich szyjach w złotych 
obręczach, czy bliskie spotkania ze słonia-
mi. Obecne na spotkaniu dzieci spotkała 
niespodzianka, bowiem prelegentki obda-
rowały je prezentami. Dorosłym podrzuciły 
pudełko ze skrytkami, których znalezienie 
okazało się tak trudne, że tylko jedna 
uczestniczka spotkania zdołała pudełko 
otworzyć. Po prelekcji, nieco wydłużonej 
serią pytań ze strony zaciekawionej publicz-
ności, wszyscy obecni z zainteresowaniem 
obejrzeli fotografie młodej pasjonatki.
      Chyba nikt z obecnych nie miał wątpli-
wości, że nowe hobby dostarcza autorce 
silnych emocji, a nawet ekscytacji; fotogra-
fowanie stało się wyzwaniem – zachętą do 
bywania w wielu miejscach, i tych zwyczaj-
nych, i tych wizytowanych okazjonalnie.
Słowa uznania skierowane po prelekcji do 
dziewczynki wydają się być szczególnie 
cenne, że wyrażały je także osoby od lat 
zajmujące się fotografowaniem.
      Autorce życzymy dalszych owocnych 
bezkrwawych łowów.
            

 Joanna Sosa-Misiak

Rudolfina ze swoimi Aniołami

Eleganckie Królisie siedzą rzędem i poważnie patrzą przed siebie

Lidia i jej foto-animalki 

W PRACOWNI RUDOLFINY EGZOTYCZNA FAUNA



Ostatni weekend marca 2015 r. dostarczył wielu oso-
bom pokaźną dawkę adrenaliny. Już w piątek na 

ulicach Wilkowa i pobliskiej Złotoryi pojawiać się zaczęły 
grupki obcych młodych mężczyzn, ciekawie rozgląda-
jących się po okolicy. Rankiem w piątek mieszkańców 
Wilkowa-Osiedle obudziły głośne okrzyki komend i 
stukot wojskowych butów. Ulicami osiedla maszero-
wały zwarte dwudziestoosobowe kolumny umundu-
rowanych żołnierzy w pełnym rynsztunku bojowym. W 
rękach trzymali karabiny, przy pasach zwisały im granaty 
i świece dymne. Na dwóch krańcach osiedla pojawiły 
się wojskowe namioty. Pomiędzy nimi setki postaci 
ubierało mundury, czyściło i przestrzeliwało karabiny, 

sprawdzało krótkofalówki, 
malowało twarze w kamu-
flujące barwy, jakie zwykły 
człowiek widział jedynie w 
„amerykańskich filmach”.
      Ludzie patrzyli jeden 
na drugiego i zastanawiali 
się: Czy to jakieś manew-
ry wojskowe? Może to 
Amerykanie wracający do 
baz w Niemczech? Nie, bo 
na mundurach nie ma ozna-
czeń, tylko jakieś dziwne 
figury geometryczne. Nic 
tylko Zielone Ludziki chcą 
zaanektować złoża bazaltu. 
Kilku odważniejszych pode-
szło do grupki ubranych w 
niemiecki kamuflaż zbroj-
nych ludzi. – Bы oткуда? 
– zapytali podchwytliwie, 

pełni złych przeczuć. 
- Mы из Украины – padła odpowiedź. Ze zmartwiałych 
rąk ludzi wypadły widły. 
      Do Królestwa Galdanii przybyłem o 11.30 w piątek. 
Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy to bardzo długa kolej-
ka do busa, zaparkowanego na drodze na skraju lasu. 
Punkt rejestracyjny. Zarejestrowani uczestnicy udawali 
się na pole namiotowe, którego centralnym punktem 
była kuchnia polowa (catering z Leszczyny). Na polu na 
rozmiękłej ziemi rozbitych było kilkanaście namiotów. 
Zgodnie z regulaminem początek rozgrywki zaczynał się 
o godz. 12. Żeby bezpiecznie poruszać się po terenie, 
fotograf musi mieć pomarańczową kamizelkę. Zgłosiłem 
się do busa po takową. - Po 12.00! – usłyszałem od 
dwóch organizatorów wydających mapki, naszywki i 
świecę dymną rejestrującym się uczestnikom. Po 12.00 
kolejka była taka sama jak i przed 12.00. Założyłem więc 
punkt obserwacyjny na szczycie wzniesienia, w centrum 
pola namiotowego. Znajomy Maciek wydawał posiłki 
głodnym Galdańczykom. Każdy dostał talon na jeden 

posiłek dziennie. 
– Co za to mogę dostać? – 
słyszę pytanie. 
– Bigos mamy, gulasz i kiełba-
skę. – to odpowiedź Maćka. W 
zamian za talon obrońca Kró-
lestwa otrzymuje plastikową 
miseczkę gulaszu. Wystarczy 
mu to na cały dzień, wszak to 
wytrzymali ludzie. Kawa czy 
herbata – dodatkowo płatna. 
Wreszcie koniec rejestracji, 
bus natychmiast odjeżdża, a 
na polu zostaje jeden z orga-
nizatorów, Łukasz Chojnowski 
- Prezes Zarządu United Ideas 
Sp. z o.o. Na odprawę czeka 
też dwóch ratowników, mają-
cych służyć pomocą rannym 
uczestnikom. Odprawa jest 
krótka: - Nie wiem, co mam 

powiedzieć, pytajcie mnie  – mówi 
Prezes. Ratownicy przez dłuższą 
chwilę studiują otrzymaną mapę 
terenu rozgrywki. Nie wiedzą, jak 
skontaktować się z poszkodowa-
nymi, jak do nich dojechać karetką, 
mają tylko służbową częstotliwość 
w krótkofalówkach, uczestnicy 
używają innego zakresu. Na 
wszystkie wątpliwości Łukasz 
miał tylko jedną odpowiedź: - Nie 
orientuję się, to wie Bernard, zaraz 
przyjedzie. Pojechał tylko do Lidla 
po prowiant. Bernard Półtorak – 
drugi z orgów w busie, w imieniu 
Spółki organizował merytorycznie 
całą imprezę. 
Kamizelki ochronnej nie dostałem, 
bo była w busie, a ten ciągle nie 
przyjeżdżał. Piątkowe pole walki 
przekazałem Andrzejowi i Trewo-
rowi z ZKF, którzy z poświęceniem, 

unikając kulek na linii ognia, starali się zrobić jak najlep-
sze zdjęcia dla naszych czytelników, dokumentujące 
szturm na Observatory Town.   
      Ale oddajmy głos uczestnikom rozgrywki. Andrzej 2: 
Co do samej rozgrywki to (...) kompletne dno, najpierw 
wielkie chodzenie po lesie, strzelanie z 15 min. i do mniej 
więcej 17.30 siedzenie i nic nierobienie na wzgórzu ... 
ALE WIELKA ADRENALINA! EKSCYTUJĄCE... Stwierdzili-
śmy, że jedziemy do domu z całą ekipą, wiec przeszliśmy 
prawie całą mapę i nawet nie zostaliśmy zaatakowani. 
Dlaczego? Bo drugiej ekipy jakby nie było...
Tomasz: Zapisałem się na Falkenhorst, bo na fb 
org zamieścił zdjęcia BTRa (1), SKOTa (2)  i T54 (3) , 
które miały uczestniczyć w imprezie. W poście na fb 
zamieszczono HONKERy (4) , które miały brać udział. W 
zasadach gry był opis sposobu niszczenia pojazdów przy 
pomocy markera paintball. Pytanie do orga: GDZIE TO 

WSZYSTKO JEST???? Zapłaciliśmy 200,00 zł za kiełbaskę, 
mapę, na której nie było dróg i naszywkę wraz ze świecą 
dymną. Nie mylić z granatem. Na stronie Falkenhorst.eu 
były informacje: zapewniamy namioty grupowe, serwis 
replik, wodę pitną, drzewo na opał, agregat prądotwór-
czy, catering. Niczego nie było. Ci, co nie mieli własnego 
namiotu to spali w aucie.
      Jakub: Miały być fury w grze. Przyjechaliśmy Patro-
lem i Cheeroke (5) z Warszawy, przygotowaliśmy siatki 
maskujące i zabezpieczenia. I co? Brak zapewnionej 
wody, parkingi nieprzygotowane na deszcz, Zadar Town 
to dziura w lesie, miały być namioty i agregaty. Na co 
poszło te kilkadziesiąt tysięcy?
      To były najłagodniejsze komentarze. W Sobotę 
Andrzej (dziękuję za kamizelkę ochronną!), Trewor i ja 
zjawiliśmy się na miejscu ok. godz. 13., to jest w połowie 
rozgrywki, która miała trwać 48 h. Na skraju lasu 
spotkaliśmy rannych i zabitych wracających na „respa” 
(uzdrowienie w bazie) do Tangau (Republika Tangau 
była przeciwnikiem Królestwa Galdanii). Ostrożnie po-
maszerowaliśmy pod żelazny krzyż (Observatory Town), 
gdzie wczoraj toczyły się najzaciętsze walki. Pusto, tylko 
trochę taśmy streczowej, owiniętej wokół konstrukcji 
krzyża i kilka wypalonych świec dymnych, równo ułożo-
nych na murku. Kierując się odgłosami eksplodujących 
granatów, znaleźliśmy się w Zadar Town, bronionym 
przez zwycięskich Galdańczyków. Trwało oblężenie, 
które dzięki wypadowi trzech szturmowców szczęśliwie 
zostało zakończone. Wzięto do niewoli lub zabito czte-
rech przeciwników. Okazało się, że tych trzech śmiałków 
to Hiszpanie z Madrytu. Jednak pomimo zwycięskiej 
potyczki, ich zacięte miny nie były radosne. 

Po krótkiej naradzie obrońcy postanowili wrócić do 
bazy. Poszliśmy za nimi. 
      Tam najbardziej obleganym punktem był namiot z 
cateringiem. W pobliżu grupka sztabowców kończyła 
posiłek. Zbliżając się do nich, co chwila byliśmy zaczepia-
ni i pytani o orgów. Okazało się, że kamizelki ochronne 
mieli nosić także organizatorzy. Miało być co najmniej 
czterech sędziów. Żaden nie dojechał – podobno mieli 
wypadek na autostradzie. Sztabowcy właśnie czekali 
na organizatorów, których od momentu rejestracji 
nikt nie widział. Nie odbierali telefonów, nie było ich 
w Leszczynie, gdzie w Skansenie mieli wynajęty hotel. 
Jakie pretensje macie do organizatorów? Pytam trzech 
dowódców. Okazało się, że rejestracja odbyła się w taki 
sposób, że koniec końców obrońców Galdanii było trzy 
razy więcej niż przeciwników. Rozdano inne mapy obu 
drużynom, przez co kilka piątkowych godzin spędzono, 
szukając się nawzajem w zupełnie innych częściach lasu. 
Po zajęciu posterunku w Observatory Town, Galdańczy-
cy zostali zaatakowani przez własne siły. Wobec braku 
jakiegokolwiek odzewu ze strony orgów, oba sztaby 
same zaczęły układać sobie scenariusz rozgrywki, co 
uratowało chociaż część imprezy. 
      Wydarzenie „Falkenhorst Conquest of Zadar” zostało 
szeroko rozreklamowane w europejskim środowisku 
ASG (Air Soft Gun – repliki broni palnej strzelające 
najczęściej plastikowymi kulkami 6 lub 8 mm). Koszt 
uczestnictwa to 50 euro. Od października 2014 r. hasło 
„48 godzin adrenaliny” zwabiło ponad 300 osób z całej 
Europy. Do Wilkowa, Leszczyny i Złotoryi przybyli ludzie 
z wszystkich regionów Polski (spotkałem mieszkańców 
Wielkopolski, Podlasia, Pomorza, Krakowa), także 
Ukraińcy, Litwini, Łotysze, Słowacy, Hiszpanie i Japoń-
czycy, zwabieni dobrym marketingiem i poleceniami 
przyjaciół. Organizatorem była United Ideas Sp. z o.o. 
z Warszawy. Prezes Łukasz Chojnacki zapewniał mnie, 
że zatrudniony przez spółkę Bernard Półtorak, znany w 
środowisku ASG, posiada doświadczenie w organizowa-
niu takich eventów, a spółka zorganizowała imprezę, jak 
się wyraził „po kosztach”, nie osiągając żadnych zysków 
z tego tytułu. 
      Tymczasem Łotysze odjechali w piątek rano, zaraz 
po przybyciu i rozejrzeniu się w sytuacji. Pole namio-
towe w błocie, brak utwardzonych dróg dojazdowych 
do baz, brak drogowskazów na drogach, brak miejsc 
noclegowych, mieszkańcy nie poinformowani, catering 
płatny. Po piątkowej próbie walki połowa uczestników 
wróciła do domu. W sobotę, pomimo prób ratowania 
największej imprezy ASG w Polsce, o 19.30 teren roz-
grywki opuścił ostatni jej uczestnik. Wśród pomyj, jakie 
wylane zostały na organizatorów na forach interneto-
wych, najgorszy zarzut to kompromitacja Polaków w 
oczach kolegów z innych części Europy. Pozostało tylko 
pytanie: na co wydane zostały pieniądze zainkasowane 
od uczestników? 
      Niestety, ta największa żenada nowoczesnej Europy 
miała miejsce niedaleko Złotoryi i nazwa naszego miasta 
źle lub bardzo źle kojarzyć się będzie w tym środowisku. 
Jest natomiast także jeden istotny plus w całej tej sytu-
acji. Każdy, ale to każdy, pomimo rozżalenia, podkreślał 
uroki i wyjątkowość terenu rozgrywki. Pojawiły się 
nawet wśród uczestników (członków, przecież, wielu 
organizacji ASG) pomysły zorganizowania tu kolejnych 
wydarzeń. 
      30 marca United Ideas Sp. z o.o. wydała oświadcze-
nie zaczynające się od słów:
„Drodzy uczestnicy, w dniach 27-29 marca 2015 roku 
na Dolnym Śląsku odbył się międzynarodowy zlot ASG 
„Falkenhost Wiosna 2015”.”. Dalej podany został adres 
mailowy kancelarii prawnej obsługującej spółkę.  

Jarosław Jańta
Zdjęcia dzięki uprzejmości autora - Andrzeja Cukrowskiego

(1) Radziecki transporter opancerzony
(2) Czechosłowacki transporter opancerzony
(3) Radziecki czołg podstawowy I generacji powojennej
(4) Polski samochód terenowy
(5) Nissan i Jeep samochody terenowe

       Leszczyńskie piece hutnicze, od lat zaniedbane 
relikty przeszłości, znalazły się w zasięgu ludzi z 
pomysłem, którzy sprawili, że miejscowość ożyła, 
stała się obowiązkowym punktem programu wy-
cieczek po Pogórzu Kaczawskim. Przyjeżdżali licznie 
badacze, poszukiwacze, artyści i turyści. Podziwiano 
zespoły ludowe – obce, przyjezdne. Leszczynianki 
zawzięły się, przecież też potrafią śpiewać. W pani 
Beacie znalazły przyjaznego dobrego duszka. A po-
tem kilku „mocarnych” sympatyków. Autorce udało 
się kilkakrotnie podziwiać występy Złotej Leszczyny, 
aż zrodził się pomysł zaprezentowania Państwu 
historii zespołu.  
      Danuta Sosa: Jesteście jedynym zespołem 
ludowym w Gminie Złotoryja. Kto miał największy 
udział w  jego powstaniu?
Maria Korobajło: Zespół powstał z inspiracji pani 
wójt Marii Leśnej. W lipcu 2013 roku  rozpoczęto 
nabór chętnych do zespołu śpiewaczego. Na po-
czątku nie było tłoku, chociaż ludzie lubią śpiewać. 
Ostatecznie  zespół utworzyli: Anna i Adam Gąsio-
rowscy oraz Władysław Wychowaniec z Leszczyny, 
Krystyna Cich i Czesław Pulst z  Rokitnicy, Małgorza-
ta Hupental z Prusic. Najliczniejszą reprezentację 
tworzą mieszkanki Wilkowa: Maria  Korobajło, Bar-
bara Zagrobelna, Leokadia Staniurska, Władysława 
Cukrowska i Grażyna Śnieszko. Ze Złotoryi dołączyła 
Barbara Cukrowska.
      Ooo! Mamy złotoryjski akcent! To miłe. Zaczęły 
się próby i co dalej?
Pierwsze próby z nami odbyła i repertuar układała 
pani Beata Gralak – kierowniczka zespołu Fudzijam-
ki z Proboszczowa.
Sceniczny debiut nastąpił 8 września, podczas 
gminnych dożynek  w  Skansenie w Leszczynie. 
Spodobałyśmy się publiczności. To była wielka 
nasza radość i zachęta do dalszej pracy.
      Jak często spotykacie się?
 Próby odbywamy raz w tygodniu. Czekamy na ten 
dzień, który przynosi nam odprężenie od codzien-
ności.
Od początku byliśmy otwarci na występy. Odpowie-
dzieliśmy pozytywnie na drugie zaproszenie, które 
nadeszło z ZOKiR, przygotowującego obchody Dnia 
Seniora. Zapamiętamy ten dzień – 24 października 
2013 roku, były gorące  oklaski, wybuchy śmiechu i 
zadowolenie.
      Co postanowiliście? Śpiewać?
Śpiewać! Radośnie i dużo. Powoli rozkręcaliśmy się. 
Pojechaliśmy na powiatowe obchody Dnia Walki z 
Cukrzycą do Złotoryi. Wysłuchaliśmy prelekcji, zo-
staliśmy uświadomieni, wzbudzono w nas czujność 
na objawy choroby. Zaprezentowaliśmy repertuar 
pieśni pogodnych i wesołych. Prezes Jan Woźni-
czak obdarował nas pięknymi czerwonymi różami. 
Nadeszły  najpiękniejsze rodzinne święta – Boże Na-
rodzenie. Tym razem skierowaliśmy się do Wilkowa, 
gdzie  podjął nas emerytowany ks. Ryszard Hajduk.  
Po spożyciu tradycyjnych wigilijnych potraw i po 
połamaniu się opłatkiem czarowaliśmy świat kolę-
dami. Choinka, szopka, świece i wspólny śpiew. To 
jedne z piękniejszych chwil o tej porze roku.
Udało się nam spotkanie mikołajkowe. Podczas 
śpiewu wzmocniły nas pracownice Urzędu Gminy, 

na czele z panią 
Wójt.
Jak dbacie o 
reklamę?
Idzie nam coraz le-
piej. Już nas znają. 
Zostaliśmy zapro-
szeni na „Jarmark 
Bożonarodzenio-
wy” do Krotoszyc. 
Spotykaliśmy tam 
wielu wystaw-
ców i zespoły 
ludowe. Takie 
spotkania sprzy-
jają rozszerzaniu 
kręgu znajomych 
i przyjaciół. Z 
wielką ciekawo-
ścią pojechaliśmy 
do Ogonowic k. 
Legnickiego Pola, 
a podejmując 

kolejne wyzwanie, nie spodziewaliśmy się, że czeka 
nas aż tak długie  kolędowanie. Było pięknie. Nam 
szło coraz lepiej. Poczuliśmy scenę i ona też nas 
chyba polubiła (śmiech). Nadszedł  31stycznia 2014 
roku, gdy wystąpiliśmy w Rokitnicy z kolędami. 
Niezapomnianym przeżyciem był nasz udział w Ka-
czawskim Jarmarku Wielkanocnym w Paszowicach. 
Przywieźliśmy trofea: dyplom za zajęcie V miejsca w 
kategorii „stół wielkanocny”, dyplom za ciasto „je-
żyk”, które wykonała pani Barbara Zagrobelna oraz  
dyplom za śpiew i dodatkowo drobne upominki dla 
członków zespołu.
      Czy te sukcesy zwabiły sponsorów?
Tak, otrzymaliśmy dotację  na stroje. Radość nasza 
była wielka, czym prędzej ugadaliśmy krawcową 
i po kilku przymiarkach, odświętnie wystrojeni 
upamiętniliśmy ten dzień wspólną fotografią. O! 
Proszę spojrzeć, tu jest to zdjęcie - podsuwa mi 
kronikę pani Maria. Prawda, że wyglądamy pięknie? 
- zapytuje.
      Bardzo pięknie i bogato, a wszystko przez te 
złote kamizelki.
Wszyscy to podkreślają. Niestety,  nie udała się nam 
wówczas pogoda na imprezę emerytów - zimno i 
deszczowo. Cóż można było zrobić, więc podrzu-
ciliśmy trochę ognia i od razu zrobiło się weselej. 
Gorąca herbatka z cytryną  zachowała nas w zdro-
wiu. Z radością dopingowaliśmy uczniów, których 
występ nas zachwycił. 
Ucieszyło nas zaproszenie na pięciolecie działal-
ności „Fudżijamek”, przewidziane na 21 czerwca.  
Wystąpiliśmy na wspaniałym spotkaniu jubileuszo-
wym w Proboszczowie.
Wkrótce,  29 czerwca, zaprezentowaliśmy się pod-
czas Dymarek Kaczawskich w Leszczynie.
      A sukcesy? 
Nadszedł najpiękniejszy nasz dzień, bo oto podczas 
Święta Rolników w Piotrowicach k. Chojnowa 
odbył się Dolnośląski Przegląd Zespołów  Folklory-
stycznych. „Złota Leszczyna” zajęła I miejsce przed 
zespołem „Pokolenia” z Ligoty Małej. Sukcesy „Zło-
tej Leszczyny” niewątpliwie są zasługą sprawnego 
kierownictwa pani Anny Gąsiorowskiej i opracowa-
niom muzycznym pana Czesława Pulsta. W środku 
lata w Legnickim Polu organizują Jarmark Ekolo-
giczny. Okazało się, że jesteśmy jedynym zespołem, 

więc się postaraliśmy i zaśpiewaliśmy 18 piosenek 
ekologicznych, do których słowa ułożyła nasza kole-
żanka, Władysława Cukrowska. W podziękowaniu 
dostaliśmy piękne figury ogrodowe.
      Nie spoczęliście na laurach?
Och, nie! Stajemy do następnej rywalizacji. 10 
sierpnia w Lipie zorganizowano Przegląd Zespo-
łów Folklorystycznych. Czuliśmy się wspaniale 
pośród dziesięciu jeszcze innych zespołów, ale tego 
dnia prezentowaliśmy się jeszcze na Przeglądzie 
Zespołów Kresowych w Pielgrzymce. 29 sierpnia 
oklaskiwano nas na dożynkach gminno - powiato-
wych w Lubiatowie. Uroczystość zainaugurowano 
mszą święta, podczas której wystąpiły też dzieci. 
Pomimo złej pogody, uroda miejsca i piękne wieńce 
dożynkowe, oprawa liturgiczna i występy wpłynęły 
na wzniosłe przeżycia   i miłe wspomnienia z tego 
dnia.
      Po tygodniu, 6 września 2014 roku, z rozma-
chem świętowaliśmy pierwszą rocznicę utworzenia 
naszego zespołu. Towarzyszyły nam władze gminne 
i powiatowe oraz niezawodne „Fudżijamki”. Ba-
wiliśmy się do późnych godzin nocnych.  Pierwszy 
jubileusz musiał być piękny, jak wszystko, co ma 
smak  pierwszego jubileuszu.
      Po imprezie był dłuższy wypoczynek, czy była 
praca?
Oczywiście praca. Już 5 października, na zapro-
szenie kasztelana zamku Grodziec, wystąpiliśmy 
podczas Agroturystycznego Święta Wina i Miodu 
Pitnego. Naszej obecności domagali się emeryci z 
Wilkowa i z wielką radością pospieszyliśmy do nich. 
Śpiewaliśmy, niektórym popłynęły łzy. Czyżby żal za 
wspomnieniem, którego strunę trąciliśmy?
Piękną uroczystość niepodległościową przeżyliśmy 
w Wysocku 9 listopada. Tego dnia dziękowano panu 
Wacławowi Ziarnie za dobroć i pomoc okazywaną 
ludziom w potrzebie. „Złota Leszczyna” dziękowała  
za sfinansowanie zakupu akordeonu dla zespołu.
Tego dnia występowaliśmy także w Prusicach 
podczas wizytacji Biskupa Pomocniczego Diecezji 
Legnickiej Marka Mendyka. Nie ustawaliśmy w 
próbach i 27 listopada nagraliśmy płytę dla Radia 
Wrocław. To chyba jesteśmy już gwiazdami?!
      W listopadzie 2014 roku świętowaliście trady-
cje górnicze. Uczestnicy Karczmy Piwnej bardzo 
sobie chwalą Wasz występ.
Jeśli jest, jak mówią to jest nam bardzo miło. Już 
wtedy informowaliśmy o możliwości oddania głosu 
na nasz zespół w zimowej edycji Listy Przebojów 
Ludowych Radia Wrocław. Kiedy ruszyło zbieranie 
głosów, były emocje. Zajęliśmy drugie miejsce.
      Podziwiam i gratuluję. A najbliższe plany?
Zabieramy się za pisanie projektu na święto w 
skansenie. Pomysł dojrzewa.
Potem posypie się występami w czerwcu: 19. wy-
stąpimy na IV Złotoryjskiej Biesiadzie Kresowej,
20.  zmierzymy się z innymi na Przeglądzie w Leśnej, 
a 21.  zapraszają nas Jerzmanice na święto gminne. 
Potem może pojedziemy na urlopy z rodzinami.
      Dziękuję za rozmowę, gratuluję wszystkich 
sukcesów i życzę nowych wielbicieli.
W imieniu własnym i członków zespołu dziękuję za 
zainteresowanie i opisanie nas w Echu, co poczytu-
jemy sobie za zaszczyt.                                                                                                    
                                                                                                           

Rozmawiała: Danuta Sosa
                                                                                                           

Zdjęcia z kroniki zespołu.          

Złota Leszczyna
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Zielone ludziki 
po polsku



Fot. 3

Fot. 1

Fot. 5 .  Zabudowa ul. Staromiejskiej przed rozbiórką w latach 60.

Na przełomie października 
i listopada 2014 roku przy 

ul. Staromiejskiej w Złotoryi 
przeprowadzono ratownicze 
badania wykopaliskowe to-
warzyszące budowie budynku 
mieszkalno-usługowego, którego 
inwestorem jest poznańska 
firma developerska. Działka o 
numerze geodezyjnym 1053, 
na której powstaje inwestycja 
znajduje się w obrębie strefy „A” 

ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
obejmującej ośrodek średnio-
wiecznego miasta, w granicach 
dawnych murów miejskich,  
który został wpisany do rejestru 
zabytków, stąd właśnie wynika 
zalecenie konserwatorskie o 
konieczności prowadzenia badań 
archeologicznych. Dzisiejsza ulica 
Staromiejska, dzięki przeprowa-
dzonym badaniom archeologicz-
no-architektonicznym oraz dzięki 
współpracy Konserwatora Zabyt-
ków z inwestorem i właścicielem 
działki, może odzyskać chociaż 
częściowo swój dawny charakter. 

Na podstawie przeprowadzo-
nej kwerendy archiwalnej oraz 
informacji ustnych życzliwych 
mieszkańców Złotoryi, ustalono, 
że wzdłuż ulicy Staromiejskiej 
jeszcze do połowy lat 60. XX wie-
ku stały jednopiętrowe kamieni-
ce, tworzące jednolitą, szerego-
wą zabudowę. Ze względu na zły 

stan techniczny budynków (jedna 
ze środkowych kamienic została 
zniszczona podczas działań wo-
jennych prowadzonych w czasie  
II wojny światowej) zostały one 
rozebrane do poziomu funda-
mentów, a ich piwnice zasypano. 
W miejscu dawnej zabudowy 
powstał plac targowy, a później 
parking. 

Pierwsza wzmianka w źródłach 
pisanych na temat dzisiejszej 

ulicy 
Staromiej-
skiej po-
jawia się 
w opisie 
powodzi, 
która mia-
ła miejsce 
w Gold-
bergu w 
1608 roku. 
Tamże au-
tor David 
Namsler  –   
złotoryjski 
kronikarz 
– wymie-
nia ją pod 
nazwą  
Neugasse. 

Należy w tym miejscu wyjaśnić 
etymologię pierwotnej nazwy 
ulicy Staromiejskiej, niegdy-
siejszej Neugasse. Niemiecki 
rzeczownik „die Gasse” oznacza 
„wąską uliczkę”, której prze-
strzeń ograniczają 
znajdujące się 
po obu stronach 
budynki. Nato-
miast pierwsza 
część nazwy ulicy, 
to niemiecki przy-
miotnik „neue” –  
w tym przypadku 
tłumaczony jako 
„nowa”, tak więc 
w wolnym tłuma-
czeniu „Neugasse” 
oznacza „uliczkę 
Nową”. Jak więc 
sama nazwa 
wskazuje, musiała 
ona zostać wy-
tyczona później 

niż inne ówczesne ulice Złotoryi, 
co z pewnością należy wiązać z 
budową nowych murów miej-
skich wznoszonych w latach 
1300/1330-1357 r., które zastąpi-
ły dotychczasowe drewniano-
-ziemne umocnienia obronne 
otaczające miasto. 

Na najstarszym wizerunku mia-
sta - panoramie Goldbergu, czyli 
dzisiejszej Złotoryi, autorstwa 
F.B. Wernera  z 1747 roku - widać 
dokładnie, że ulica Neugasse, 
położona jest najbliżej murów 
miejskich (fot.1). 

Warto przyjrzeć się również jej 
przebiegowi, bowiem  biegnie 
ona praktycznie wzdłuż murów 
miejskich oraz posiada lekkie 
załamanie mniej więcej w 2/3 
swojej długości, co dostosowy-
wało układ ulicy do owalnego  
kształtu zarysu murów miejskich. 
Wyraźnie jest to dostrzegalne na 
późniejszych, dokładniejszych  
mapach topograficznych Gold-
bergu z 1860 roku (fot. 2) oraz z 
1926 roku - fot. 3, jak również z 
1960 roku - fot. 4.

  Warto dodać, że kronikarz 
Caspar Wenzel w 1633 roku 
opisywał Neugasse jako podobną 
pod względem wielkości oraz  
wyglądu do innych uliczek znaj-
dujących się w obrębie murów 
miejskich, np. Salzergasse (ul. 
Solna), Reiflergasse (ul. Bed-

narska), Radegasse (dawniej ul. 
Kołodziejska, obecnie ul. F. Cho-
pina). W związku z tym, że nazwy 
wymienionych ulic pochodziły 
najczęściej od zamieszkujących 
przy nich rzemieślników, kupców, 
nasuwa się przypuszczenie, że 
prawdopodobnie również ulica 
Neugasse zamieszkana była przez 
szeroko pojętą warstwę średnio-
zamożnych mieszczan. 

Należy zwrócić  także uwa-
gę na wygląd ulicy Neugasse 
przedstawionej 
na rysunku  F.B. 
Wernhera, która 
istotnie z dwóch 
stron  była 
zabudowana  
przylegającą do 
siebie zabudową 
kamieniczną. 
Poszczególne 
domy raczej nie 
odróżniały się 
od siebie archi-
tektonicznie, 
są to budynki 
jednopiętrowe, 
zbudowane na 
planie prosto-
kąta na osi N-S, 
o dwuspado-
wych dachach,  
ustawione szczytami do ulicy. 
Prawdopodobnie szczyty domów 
mogły być wzniesione w kon-
strukcji szachulcowej, co było 
dość popularnym rozwiąza-
niem przyniesionym z terenów 
niemieckich wraz z napływającą 
stamtąd ludnością w XIII i XIV 
wieku. 

Wspomnieć 
należy o ważnym 
wydarzeniu w 
dziejach miasta, 
które miało nie-
wątpliwie znacze-
nie również dla 
ulicy Neugasse, a 
mianowicie o bi-
twie o Złotoryję, 
mającej miejsce 
w sierpniu 1813 
roku. Niewąt-
pliwie w wyniku 
ostrzału prowa-
dzonego podczas 
zdobywania 
bramy Fryderyka, 
budynki ulicy 
musiały w swych 
górnych partiach ulec częścio-
wemu spaleniu i zniszczeniu. Być 
może właśnie po tym wydarze-
niu, odbudowane dachy kamieni-
czek, uzyskały taki wygląd jak na 
powojennych zdjęciach Złotoryi, 

a mianowicie zostały zwrócone 
swoimi kalenicami do ulicy Staro-
miejskiej. 

W XIX wieku część z wymienio-
nych powyżej uliczek Goldbergu,   
nabrała charakteru głównych 
traktów komunikacyjnych, które 
wyprowadzały ruch z centrum 
miasta, w związku z czym  
nazywano je już określeniem 
„die Strasse” – ulica. Jednak 
w przypadku Neugasse, nastą-
piło to nieco później, bowiem 

nowa nomenklatura nazewnicza 
mogła być w użyciu zapewne 
najwcześniej na przełomie XIX 
i XX wieku. Po raz pierwszy 
nazwę „Neustrasse” spotykamy 
na mapie ówczesnego Goldberg 
pochodzącej z 1926 roku.  

Charakterystyczna zwarta 
zabudowa Neugasse, późniejszej 

Neustrasse czy Neue Strasse,  
przetrwała do lat 60. XX wieku, 
kiedy to władze miasta podjęły 
decyzję o wyburzeniu zabudowy 
dzisiejszej ul. Staromiejskiej.

Dzięki przeprowadzonym 
badaniom archeologicznym, 
natrafiono na szczyty murów 
wykonanych z piaskowca, które 
podczas stopniowego odsłania-
nia okazały się być fundamen-
tami oraz piwnicami historycz-
nych kamienic mieszczańskich, 
stojących niegdyś przy Neugasse 
- Neuestrasse. Na podstawie 
analizy architektonicznej owych 
odsłoniętych reliktów murów, 
wykonanej przez dra inż. arch. 
Andrzeja Legendziewicza z Poli-
techniki Wrocławskiej, 
wiemy że  należą one do 
partii fundamentowych 
oraz przyziemi kamienic 
tworzących północną 
pierzeję ulicy Staromiej-
skiej. Ponadto bada-
nia architektoniczne 
wskazują, że omawiany 
zespół zabudowy ulicy 
Staromiejskiej powstał 
jako jedna zaplanowana 
akcja budowlana. Jej 
czas realizacji można 
osadzić w II połowie 
XVII wieku.  W obrębie 
wykopu pod planowaną 
inwestycję, odsłonięto 
relikty murów przyzie-
mia oraz sklepień piw-
nic, które rozciągały się w pasie o 
szerokości około 12 metrów oraz 
na długości prawie 45 metrów. 
Odsłonięte mury fundamentowe 
wykonano z ciosów piaskowco-
wych związanych zaprawą gli-
niastą oraz wapienno-piaskową. 
Należy nadmienić, że znaczna 
część bloków piaskowca nosi 
znamiona wtórnej obróbki, co 
może świadczyć o tym, 
że pochodziły z rozbiórki 
innych budowli. Świad-
czą również za tym cegły 
„palcówki” rozpoznane 
w murach budynku w ob-
rębie parceli 234, które 
chronologicznie należy 
identyfikować ze śre-
dniowieczem. Być może 
bloki piaskowca oraz 
cegły palcówki pochodzą 
ze stojącej w pobliżu, 
a później rozebranej 
Komendy Joannitów. Do 
budowy sklepień użyto 
również ciosów piaskow-
cowych wykutych w for-
mie klińców związanych 
spoiwami mineralnymi. 
Podczas tej budowy powstał  
dość jednolity stylistycznie 
zespół zabudowy, złożony z po-
szczególnych kamienic w rzucie 
poziomym prostokątnych, o 

wymiarach około 8 na 12 metrów 
i trójtraktowym, dwupasmowym 
układzie wnętrz. Ich rozplano-
wanie było zakomponowane 
jako lustrzane odbicia z parami 
sieni przylegającymi do ściany 
granicznej. Niewielkie zmiany w 
układzie wnętrza ograniczyły się 
w okresie baroku do wprowa-
dzenia izby w trakcie frontowym 
oraz przemurowania ościeży 
okien piwnicznych w XIX w. lub 
na początku kolejnego stulecia. 
Kamienice były tylko częściowo 

podpiwniczone, a mianowicie  w 
części północnej, znajdującej się 
bliżej wewnętrznych podwórek 
poszczególnych posesji. Tylko 
dwa budynki (17 i 19) posiadały 
w piwnicach posadzki wykonane 
z płyt piaskowca, w pozostałych 
budynkach podłóg nie było. Od-
słonięte pomieszczenia piwnicz-
ne posiadały dobudowane w XIX 

wieku zsypy na węgiel. Należy 
zaznaczyć, że w tej części miasta 
przy Staromiejskiej budynki 
kamieniczne posiadały tylko jed-
nopoziomowe, samodzielne piw-

nice, między 
którymi nie 
stwierdzono 
połączeń 
korytarzo-
wych.  

Oglądając 
wyłaniające 
się spod 
ziemi kolejne 
mury zapo-
mnianych 
budynków 
dawnej 
Neugasse, z 
pewnością 
niejeden 
przechodzień 
zastanawiał 

się jak te zabytkowe części ka-
mienic, pozostające dotąd „pod 
ziemią”, wpłyną na planowaną 
inwestycję i jakie zalecenia wyda 
Urząd Konserwatorski. 

Po długich rozmowach toczą-
cych się pomiędzy inwestorem 
a urzędem konserwatorskim, 
stanęło na tym, że mający po-
wstać budynek powinien zostać 
wzniesiony na zachowanych re-
liktach fundamentów. Natomiast 
jego bryła,  wysokość, w tym 
również  kształt dachu  mają tylko 

odtwarzać historyczną 
linię zabudowy ulicy 
Staromiejskiej. Z kolei 
wizerunek zewnętrz-
ny budynku, według 
zaleceń konserwator-
skich, nie powinien 
być wierny historycz-
nej zabudowie sensu 
stricto, która niegdyś 
w tym miejscu stała, 
bowiem odtworzona 
historyczna zabudowa 
wykonana we współ-
czesnych technolo-
giach i standardach 
jest tylko najczęściej  
wariacją na temat za-
bytkowej architektury. 
Jak twierdzą konser-

watorzy,  ostatecznie bardzo źle 
wygląda (!), a przede wszystkim  
w szybki sposób niszczeje, co 
dzieje się za sprawą marnej ja-
kości współczesnych materiałów 
budowlanych. Urzędy Konser-
watorskie skłaniają się więc ku 
temu, by „raczej wprowadzać 
współczesną architekturę, która 
respektuje zastaną przestrzeń, a 

jednocześnie wpisuje 
się w określone ramy 
historycznej zabu-
dowy”. Pozostaje mi 
tylko powtórzyć za 
starożytnymi Rzymia-
nami: „De gustibus 
non est disputan-
dum”, a także: „O 
tempora o mores!”. 
(„O gustach nie należy 
dyskutować”, „o czasy 
o obyczaje”).

 W związku z 
powyższym odnoszę 
wrażenie, że mimo 
prowadzonych badań 
archeologicznych oraz 
architektonicznych, 
klimat i urok uliczki 

Neugasse - Staromiejskiej w 
Złotoryi nieodwracalnie przemi-
nął z wiatrem historii. Pozostaną 
jedynie specjalistyczne, naukowe 
opracowania, po które prze-
ciętny mieszkaniec Złotoryi ma 
znikome szanse sięgnąć. Mam 
jednak nadzieję, że niniejszy 
artykuł pomógl szanownemu 
czytelnikowi, odtworzyć w wy-
obraźni pierwotny  wygląd ulicy 
Staromiejskiej.

Na zakończenie chciałabym 
podziękować za życzliwe zainte-
resowanie oraz pomoc miesz-
kańcom Złotoryi, jak również 
miejscowym pasjonatom historii 
regionalnej: Romanowi Gorzkow-
skiemu i Cezaremu Skale, a także 
całej ekipie pracowników, dzięki 
którym zabytkowe mury wyłoniły 
się z ziemi. 

Monika Józwiak

Ulica Staromiejska w świetle 
badań archeologicznych

Fot. 2

      Fot. 4. Fragment mapy Złotoryi z lat 60. XX w. Przerywaną linią 
      zaznaczono już wtedy rozebrane budynki przy ul. Staromiejskiej

      Fot. 6. Widok ogólny

      Fot. 7. Prace doczyszczające odsłonięte mury piwnic       Fot. 9. Widok od południa (S) na odsłonięte 
      fundamenty i piwnice jednej z kamienic

      Fot. 8. Eksploracja jamy śmietnikowej zarejestrowanej w pobliżu
      fundamentu śmietnika, zlokalizowanego na tyłach kamienic 



S
kładniki: 2-3 
średnie bakła-

żany, ½ mielonego 
mięsa (kupuję 
mielone z szynki, 
w Grecji stosuje 
się cielęcinę lub 
jagnięcinę), 2-3 
pomidory lub 
puszka pomido-
rów bez skórki, 2 
średnie cebule, 4-5 
ząbków czosnku, łyżka 
posiekanej natki pie-
truszki, łyżka oregano, 2 
liście laurowe, sól, pieprz, 
szczypta cynamonu, oliwa z 

oliwek, ok. pół szklanki 
tartego parmeza-

nu lub innego 
żółtego sera,  

na sos: 3-4 
łyżki masła, 

4 łyżki 
mąki, ½ 
l mleka, 
szczypta 

gałki musz-
katołowej

      Umyte ba-
kłażany kroję  na 

plastry grubości ok. 
½ cm i odstawiam na 

pół godziny do naczynia 

z osoloną wodą. Po tym czasie płuczę, osu-
szam papierowym ręcznikiem,  wstawiam 
do piekarnika na blasze posmarowanej 
niewielką ilością oliwy i lekko opiekam. Na 
patelni rozgrzewam 2-3 łyżki oliwy, dodaję 
pokrojoną w kostkę cebulę i rozgnieciony 
czosnek, Smażę do zeszklenia, dodaję mięso 
i smażę ponownie ok. 20 min. Stopniowo 
dodaję pomidory i przyprawy, smażę jesz-
cze ok. 10 min. W żaroodpornym naczyniu 
posmarowanym oliwą układam warstwę 
bakłażanów (większa część), na to mielo-
ne mięso i znów bakłażany. W osobnym 
garnku topię  masło, dodaję mąkę, mieszam 
do delikatnego zrumienienia. Stopniowo 
dodaję mleko mieszając energicznie aby 
powstał gęsty, gładki sos. Gotuję kilka 
minut, dodaję sól, pieprz i gałkę. Jeśli jest 
zbyt gęsty dolewam trochę mleka. Sosem 
polewam bakłażany, posypuję tartym serem 
i zapiekam w nagrzanym do ok. 200 stopni 
piekarniku około 40  minut.

Mariola Lazaru-Delwo
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2
0 marca 2015 r. o godzinie 9.00 wybrałam 
się z uczniami mojej szkoły na rejonowe 

eliminacje V Dolnośląskiej Gali Talentów. 
Miejscem pokazów w tym roku było V Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Le-
gnicy. Szkoła połączyła tę imprezę razem z tzw. 
drzwiami otwartymi, więc panował w niej spo-
ry ruch, ale nad wszystkim dzielnie i sprawnie 
panowały uczennice, których rolą w tym dniu 
było zadbanie o wszystkich gości przybyłych 
albo na galę, albo w celu zwiedzania szkoły. 
Zaraz, gdy pojawiliśmy się w drzwiach fronto-
wych, skierowano nas do bocznego wejścia 
budynku na salę gimnastyczną. Tam od razu 
zaopiekowały się nami dwie miłe uczennice. 
Pokazały szatnię i zapytały, czy jestem człon-
kiem Jury Gali. Zdziwiło mnie to pytanie, na 
które odpowiedziałam przecząco i jednocześnie 
dodałam, że jestem opiekunką uczestników 
przeglądu, reprezentujących Zespół Szkół Zawo-
dowych w Złotoryi. Dziewczyny sprawdziły, czy 
jesteśmy na liście uczestników, a następnie po-
informowały mnie, że jako opiekun uczestników 
Gali, zasiądę jednocześnie w Jury. Dowiedzia-
łam się również, że Jury będzie się składało z 29 
osób, opiekunów  wszystkich uczestników prze-
glądu. Zatem poczułam, że spoczywa na mnie 
wielka odpowiedzialność za dalszy przebieg, a 
szczególnie za rozstrzygnięcie tego przeglądu. 
Każdy z jurorów otrzymał listę 29 wykonawców, 
a następnie, po obejrzeniu wszystkich prezen-
tacji, miał oddać swój głos tylko na jednego z 
nich. Oczywiście musiał się pod tą listą również 
podpisać i 
podać nazwę 
swojej szkoły, 
tak żeby nie 
oddać głosu na 
swoich pod-
opiecznych, bo 
byłoby to nie 
fair.
      Przed 
rozpoczęciem 
pokazów 
wszystkich 
gości powi-
tał dyrektor 
szkoły, pan 
Edward Do-
bosz. Zabrała 
też głos pani Irena Benroth – starszy wizytator 
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, która ob-
jęła patronatem Galę Talentów. Pani wizytator 
przypomniała, że od roku 2011 Ministerstwo 
Edukacji Narodowej uchwaliło 21 marca Dniem 
Talentów. Wyjaśniła też, że pojęcie talentu jest 
bardzo szerokie i posiada wiele określeń syno-
nimicznych, takich 
jak: pasja, zdolności, 
inteligencja, umiejęt-
ność, dar, predyspo-
zycja czy uzdolnienia. 
Podziękowała wszyst-
kim uczestnikom za 
przybycie i wyraziła 
radość z udziału w 
rejonowych pokazach. 
Swoją obecnością 
Galę zaszczyciła rów-
nież pani Wiceprezy-
dent Miasta Legnica 
Dorota Purgal. 
      Jurorzy mieli wy-
jątkowo  trudne zada-
nie, bo jak tu wybrać 
ten jeden spośród 
tylu różnorodnych 
talentów. A prezen-
tacje były naprawdę 
wspaniałe i każda w 
swoim rodzaju. Różni 
byli też uczestnicy, w 
przedziale wiekowym 
od przedszkolaków, 
poprzez uczniów szkół 

podstawowych, po młodzież gimnazjalną i po-
nadgimnazjalną. Uczestnicy prezentowali prze-
różne uzdolnienia, takie jak: taniec (towarzyski, 
ludowy, artystyczny i w afrykańskich rytmach), 
śpiew, zdolności plastyczne, manualne (sztuka 
ceramiczna), aktorskie, kabaretowe, muzycz-

ne, kompozytorskie, 
graficzne (tworzenie 
komiksów), umie-
jętności sportowe 
(żonglerka, chodzenie 
na szczudłach, pokazy 
akrobatyczne i Karate 
Kyokushin), a także 
uzdolnienia przedmio-
towe z chemii, fizyki, 
biologii czy matema-
tyki. 
      Nasze miasto re-
prezentowali ucznio-
wie Zespołu 
Szkół 
Zawodo-

wych – Wioleta Hami i Adrian Dziuba 
– prezentując uzdolnienia wokalno-
-muzyczne oraz uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących – Maciej 
Kroczak, Marek Wrześniak i Mateusz 
Bielecki – którzy zachwycili widownię 
bardzo sugestywnym układem akro-
batycznym, wzorowanym na znanej 

powieści Edgara 
Rice Burroughs’a. 
Występowała też 
trzecia złotory-
janka – Malwina 
Jańta, reprezen-
tująca wspólnie 
z kolegą ze szkoły, Jakubem 
Dobrowlańskim, II Liceum 
Ogólnokształcące w Legnicy. 
Inni uczestnicy przyjechali 
na przegląd z takich miejsco-
wości, jak: Głogów, Lubin, 
Polkowice, Jerzmanowa, Spa-
lona, Szklary Dolne, Rzeczyca, 
Raszówka, Ścinawa. Obecni, 
naturalnie, byli też uczniowie 
legnickich szkół.
      Para uczniów prowadząca 
imprezę stanęła na wysokości 
zadania i umiejętnie się z 
niego wywiązywała. Zapeł-
niała czas pomiędzy kolej-
nymi występami ciekawymi 
informacjami o uczestnikach 
oraz anegdotami, wplatała 
w swoje wypowiedzi cytaty 

N ie wiem, jaki cel przyświecał panu Alberto 
„Beto” Perezowi z Kolumbii, kiedy w latach 

90. XX wieku opracował tak skomplikowany i 
egzotyczny taniec, jak Zumba. Wiem natomiast, 
że wdzięczna mu jest za to co najmniej jedna 
rodzina z Dobkowa. 
      Zumba łączy w sobie tańce latynoamerykań-
skie, hip-hop, soca, sambę, salsę, merengue, 
mambo, sztuki walki, elementy Bollywood i 
tańca brzucha. Jednak to, co przekonuje do 
niego miliony ludzi to składniki aerobiku i 
fitness. Moda na tę wybuchową mieszankę, jak 
płomień, ogarnęła całą kulę ziemską. Wszędzie 
zaczęły powstawać kluby fitness oferujące 
ćwiczenia oparte na tej choreografii. Każdy z nas 
wie, że zwykłe ćwiczenia fizyczne są nudne, a 
taniec nie męczy. Tańczyć i ćwiczyć to jest to!
      Szkolne koło TPD w Ośrodku Szkolno – Wy-
chowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi i 
Stowarzyszenie „Odnaleźć siebie”, zainspirowa-
ne legendami o Feniksie, postanowiło pokazać, 
że legendy mogą być prawdziwe. Rodzina 
wychowanka Ośrodka w wyniku pożaru straciła 
cały swój dobytek. Już prawie rok mija, jak dzie-
więć osób bytuje w socjalnym pokoju z kuchnią. 
Pomoc, którą otrzymują pogorzelcy, wystarcza 
na skromne życie i bardzo powolną budowę 
nowego domu. Dlaczego nie użyć dobroczynne-
go ognia do wzniesienia ze zgliszczy i popiołów 
nowego ogniska domowego? 
      W piątek 13 marca br. na szkolnej sali gimna-
stycznej zorganizowano Charytatywny Maraton 
Zumby, z którego dochód, prawie tysiąc złotych, 
przeznaczony został na odbudowę domu pogo-
rzelców. Trzech świetnych instruktorów tańca 
Adam Kobel, Agnieszka Szuber – Jamka i Marze-
na Minkina omal nie roznieśli sali wraz z rozba-
wionym tłumem przybyłych pań. Moją uwagę 
zwrócił zwłaszcza Adam, który nagle wpadał w 
szeregi tańczących, kierując ich raz do tyłu, raz 

do przodu. Wszędzie było go pełno, a jego ener-
gia to wulkan kipiący. I tak trzy godziny. 
      Sponsorów było w bród. Stoły uginały się 
pod ufundowanymi rzeczami.
Każdy wykupiony bilet brał udział w kilku loso-
waniach i każdy wygrywał nagrodę. Szczęśliwcy, 
a byli to prawie wszyscy obecni, dzięki złoto-
ryjskim fundatorom, mogli zorganizować sobie 
naprawdę wystrzałowy dzień. Na przykład, 
całkiem za darmo, udać się do salonu fryzjer-
skiego, potem na ciasto i kawę do cukierni, 
następnie do studia kosmetycznego, a na koniec 
znowu do salonu fryzjerskiego. Wszystko za 
jedną wejściówkę na maraton. 

      Mam nadzieję, że ten dobroczynny płomień 
rozpali serca także innych złotoryjan, których 
organizatorzy zapraszają na kolejną, wiosenną 
edycję maratonu w plenerze. 

Beata Jańta

Do realizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia 
przyczynili się: Studio Prestige - Beata Kowna, Salon 
fryzjerski Bea - Beata Tarka, Salon fryzjerski - Justyna 
i Grzegorz Gap, Norbert Mąkowski, Ręko-czyny 
Rudolfiny - Justyna Wiącek- Arleth, ZOKiR, Hala Tęcza, 
Vitbis, Salon fryzjerski Doris -Dorota Sikora,Venus-
-Żaneta Szarata, Villa Greta, Pizzeria Nicol, Butik Szok 
- Katarzyna Zbadyńska, Kwiaciarnia - Barbara Zając, 
Hurtownia Marcom, Piekarnia Joanna i Grzegorza 
Baran, Barbara Zamojska - Skupień, Kawiarnia Pod 
Grzybkiem, Restauracja Wzorcowa, Bistro Pod 
Ratuszem - Danuta Owczarek, Apteka Vita, Firma 
Komfort - Elżbieta i Czesław Siwko, Pierogarnia 
Anielskie smaki - Jadwiga Zbadyńska, Nastolatka, 
Paweł Okręglicki, Sklep Orient - Tomasz Wojtczak, 
Magda - salon kosmetyczny - Magdalena Wiśniew-
ska, Perfumeria Barbara Porabik, Zakład fryzjerski 
Dorota- Dorota Walczyk, Małgorzata i Aleksander 
Soleccy, Agnieszka Zdańska-Brożyna, Nadleśnictwo 
Złotoryja, Szpital miejski - dział Rehabilitacji leczniczej, 
Figlowisko - Anna Herba, Sala zabaw Słoneczko, 
Cukiernia Państwo Chmielowscy, Daniel Łaciak,Villa- 
sklep obuwniczy, Ren-but, Paweł Kurzawski - Doradcy 
s.c. Orange oraz wielu anonimowych darczyńców.

Z um b a
sławnych ludzi na temat pasji. Jednym z nich 
były słowa J. W. Goethe: „Cokolwiek zamierzasz 
zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. 
Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię.”  
Te słowa powinny być zachętą dla wielu mło-
dych ludzi, którzy ukrywają swój talent właśnie 
dlatego, że brakuje im odwagi i wiary w siebie, 
by go wyeksponować. 
      Impreza była bardzo sprawnie zorganizowa-
na, gospodarze zadbali o dobre samopoczucie 
uczestników. W przerwach technicznych pomię-
dzy pokazami można było posilić się pysznymi 
kanapkami i ciastami domowego wypieku oraz 
napić się kawy lub herbaty. 
      Po zakończeniu prezentacji, trwającej 
prawie cztery godziny, przyszedł czas na 
głosowanie. Kilku jurorów w międzyczasie się 
wykruszyło, ale nad przebiegiem głosowania 
czuwały przedstawicielki Kuratorium Oświaty 
we Wrocławiu, które uznały za ważne głosy tyl-

ko od tych jurorów, którzy sumiennie dotrwali 
do końca. Zdolnym uczestnikom Gali zostały 
wręczone dyplomy uczestnictwa przez panią 
Irenę Benroth oraz gospodarza imprezy, pana 
Edwarda Dobosza. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpiło dopiero 10 kwietnia br. Na stronie 
internetowej kuratorium pojawiła się lista 26 
wykonawców z całego województwa zakwa-
lifikowanych do kolejnego etapu Gali, czyli 
przeglądu wojewódzkiego, który odbędzie się 
we Wrocławiu 9 czerwca tego roku. Z legnickie-
go etapu wśród szczęśliwców znaleźli się Zespół 
„Balbinki” z Zespołu Szkół Integracyjnych w 
Legnicy oraz złotoryjanka Malwina Jańta, która 
swój talent wokalny połączyła z kompozytor-
skim Jakuba.
      Serdecznie gratulujemy i życzymy powodze-
nia w dalszych eliminacjach!

Beata Jańta

Maciej Kroczak, Marek Wrześniak i Mateusz Bielecki

Wioleta Hami i Adrian Dziuba

Malwina Jańta

DLA CIAŁA DZIEŃ TALENTÓW
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P ewnego kwietniowego poranka 2014 roku 
w jednej z sal zamku Książ zebrali się kasz-

telanowie i zarządcy dolnośląskich zamków. 
Zastanawiali się co by tu zrobić żeby posia-
dane perły pokazać koneserom. Zaciekawić 
turystów z całej Europy, wyeksponować histo-
rię, architekturę i położenie. Jedni optowali 
za tablicami informacyjnymi, drogowskazami 
na rozdrożach, inni za apli-
kacją mobilną, ale wszyscy 
zgodzili się, że niezbędna 
jest przede wszystkim sze-
roko zakrojona promocja. 
Radzili, radzili, aż uradzili i 
stworzyli Europejski Szlak 
Zamków i Pałaców. 
      W taki szlak mogą 
być wpisane obiekty o 
szczególnym znaczeniu 
dla europejskiej tożsamo-
ści, kultury i wspólnego 
dziedzictwa oraz ukazujące 
kulturową różnorodność i 
współistnienie.
      Czym zamki zwabiają 
turystów? Co czuje czło-
wiek, który jedzie zwiedzić 
zamek? Przede wszystkim 
historią. Im starszy zamek, 
tym więcej wydarzeń. 
Każde zdarzenie to osobne 
emocje umieszczone w in-
nych epokowych realiach.  
Wyedukowany turysta z każdym krokiem 
czuje coraz to inną ekscytację: To w tej sali ...! 
To w tej wieży...! To ten loch ...! Inna kwestia 
to architektura i wspaniały olśniewający wy-
gląd zamku. Każdy obiekt jest unikalny i budzi 
podziw z różnych powodów. Potężne mury, 
dzieła sztuki, przepych dekoracji i wystroju 
wnętrz. Jeżeli do tego obiekt jest położony 
w malowniczym miejscu, dobre wrażenie 
zostaje zwielokrotnione. Jest też coś dla ciała, 
równie ważne są przecież atrakcje dla mniej 
wyedukowanych klientów, lubiących za to luk-
sus w pięknych książęcych wnętrzach: usługi 
hotelarskie i SPA.
      Jednak: Każdy szanujący się zamek ma 
swojego ducha - mówi Zenon Bernacki Kasz-
telan Zamku Grodziec.   
      Na spotkaniu uznaliśmy, że nasze zrzesze-
nie nie może ograniczać się do konkretnego 
regionu (dolnośląskiego). Ogromną szansą 
będzie połączenie naszego szlaku z innymi re-
jonami Europy – Francją, Hiszpanią, Niemcami 
i Czechami. Nasz projekt jest pierwszy w tej 

części Europy i na naszych doświadczeniach 
będą bazować Niemcy i Czesi. Koordynatorem 
projektu jest Dolnośląska Organizacja Tury-
styczna (DOT). 
      Co daje uczestnictwo w tym projekcie? – 
pytam Kasztelana.
      Przede wszystkim rośnie ranga obiektu 
należącego do Szlaku na europejskim rynku 

usług turystycznych. 
Europejskość szlaku 
daje nam możliwość 
włączenia się w 
rozpoznawalność jaką 
mają np: zamki nad 
Loarą, czy w Bawarii. 
Dobrze wiemy, że 
nasze rezydencje kró-
lów i książąt niewiele 
ustępują tamtym. 
Będąc członkiem 
zrzeszenia mamy 
dostęp do środków 
UE, które możemy 
wydać na nasze cele. 
Projekt jest współfi-
nansowany ze środ-
ków ERDF w ramach 
Programu INTERREG 
IV C: budżet DOT w 
projekcie to 122 918 
Euro z czego 85 % 
jest dofinansowy-
wana. Należy jednak 

zdawać sobie sprawę z tego, że efekty działań 
podejmowanych teraz będą widoczne za dwa 
do pięciu lat. 
      Ile obiektów należy do Szlaku?
      Obecnie 13, w tym Zamki: Książ, Czocha, 
Bolków czy Chojnik. Są też cztery pałace. 

Pałace i zamki naszego Szlaku są ilustracją 
europejskiej pamięci i europejskich wartości. 
Żeby przystąpić do projektu, trzeba spełnić 
szereg wymagań. Przede wszystkim historia, 
która musi mieć związek z kulturą europej-
ską. Na szczęście w naszym regionie o to nie 
trudno, gdyż na przestrzeni wieków gospo-
darzami tych ziem było kilka narodów. Każdy 
z obiektów musi też mieć gotową ofertę 
dla turystów. Do końca roku prawdopodob-
nie przystąpi do nas jeszcze jeden zamek z 
Opolszczyzny. Nie jest to jednak Moszna, 
która musi jeszcze spełnić kilka wymagań.
      Jakie w tej chwili działania podejmowane 
są na szlaku? 
      W grudniu ubiegłego roku DOT zorganizo-
wał wystawę fotograficzną na wrocławskim 
lotnisku. Każdy z obiektów przedstawiony był 
na 3-4 dużych planszach. Z wystawy wydany 
zostanie folder ze zdjęciami po 100 sztuk na 
uczestnika. Ponadto zamówione jest 30 tys. 
ulotek z aktualną ofertą zamków, krótkim 
opisem oraz danymi kontaktowymi. Kilka 
tysięcy tych ulotek będzie w języku niemiec-
kim i angielskim. Dystrybuowane będą one 
na targach, także międzynarodowych, w 
punktach informacji turystycznej (m.in. na 
dworcach kolejowych, lotniskach). Ponadto 
będziemy mieli swoją reprezentację w maju 
w Mediolanie na EXPO. Aktualnie jesteśmy na 
targach turystycznych w Berlinie, potem bę-

dziemy w Katowicach i na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich. Planowane jest także 
założenie Kalendarza Imprez, gdzie lansowane 
będą wydarzenia organizowane na Szlaku 
przez poszczególnych członków (3-4 imprezy 
co pół roku w każdym obiekcie). Kolejny krok 
to duże banery, promujące Szlak w większych 
miastach. W kolejnych etapach mamy możli-
wość realizacji następnych pomysłów, które 
w konsekwencji stworzą ogólnoeuropejski 
szlak, prowadzący turystów od nas do Czech, 
Niemiec i poprzez Francję do Hiszpanii. 
      Na pewno nie wszystko przebiega tak jak 
chcieliby tego organizatorzy.  Z jakimi kłopo-
tami musicie się zmierzyć?
      Oczywiście, problemów nie brakuje. Wy-

nikają one głównie 
z różnic pomiędzy 
poszczególnymi 
obiektami. Właści-
cielami są różne 
podmioty, a zamki 
spełniają różnora-
kie funkcje. Stąd 
każdy uczestnik 
ma inne potrze-
by. Na przykład 
Zamek Leśnica 
to dom kultury, 
inne to głównie 
hotele. Trzeba 
też pamiętać, że 
istotną rzeczą jest 

partycypowanie w finansowaniu projektu. 
Wkład własny to 15% budżetu. Nie wszystko 
może być pokryte ze środków unijnych. Do 
tego tematu partnerzy też różnie podchodzą. 
DOT sfinansował np.: wystawę we Wrocławiu 
i folder, natomiast 
ulotki finansuje-
my my. Na każde-
go przypada ok. 
1 tys. zł, to chyba 
nie jest dużo? Ja 
dodatkowo na 
potrzeby własne 
zamówiłem tysiąc 
w języku niemiec-
kim i pięćset w 
angielskim.
      Na pewno 
liczącym się klien-
tem są Rosjanie.
      Pomimo 
niesprzyjającego 
klimatu politycz-
nego, Rosyjscy 
turyści lubią 
przyjeżdżać na Dolny Śląsk. Aby ich zachęcić, 
uczestniczymy w targach turystycznych w 
Petersburgu i Moskwie. Ostatnio nie po-
jechałem i dobrze, bo akurat trzy Rosjanki 
przyjechały do mnie z propozycją kręcenia na 
zamku filmu. Jest to rezultat kliku wcześniej-
szych produkcji realizowanych w Grodźcu. 
Nasz zamek jest znany w kręgu filmowców i to 
nie tylko polskich. Swoje programy kręcili tu 
Szwedzi, Francuzi, Belgowie, najwięcej jednak 
Rosjanie. Tu realizowano w 2005r. 
„Reality Imperia” z D. Olbrych-
skim i W. Żyrinowskim oraz dwie 
produkcje wysokobudżetowe: 
„Kwiat Diabła” i „Taras Bulba”. 
Polacy także nie byli gorsi, że 
wymienię tylko seriale: „Przyłbice 
i Kaptury”, „Wiedźmin”, progra-
my: „Ziarno” – o etosie rycerskim, 
„Nie do wiary” z TVN o skarbach 
Dolnego Śląska. Kilka programów 
robiła tu TV Polonia. Gościłem 
także Roberta Makłowicza i Elż-
bietę Dzikowską.
      Goście poinformowali mnie, 
że wspólnie z filmowcami polski-
mi zamierzają we Wrocławiu za-
łożyć Europejską Szkołę Filmową. 
Swój najnowszy film „Jedinoczka” 
Rosjanie kręcili tutaj, w ubie-
głym roku w październiku. Nie 
nadawaliśmy sprawie rozgłosu w 
obawie przed działaniami, jakie 
mogłyby podjąć lokalne środowiska rusofo-
biczne. Zamek w tym czasie był niedostępny 
dla turystów.
      Czy grali w nim polscy aktorzy?
      Z tego co wiem to dwóch czy trzech po-
chodzących z kresów. Scenografię, natomiast 
w całości wykonali Polacy. Zdjęcia trwały 16 

dni. Dokonano 
dużo zmian w 
wystroju komnat 
i do tej pory nie 
możemy uporać 
się z uporządko-
waniem wszyst-
kiego.  
Czy może nam 
Pan zdradzić 
o czym był ten 
film?
      Akcja filmu 
rozgrywa się na 
kresach wschod-
nich (granica pol-
sko - radziecka) w 

1944r. Zamek „obsadzono w roli” monastyru, 
w którym siostry zakonne prowadzą sieroci-
niec dla dzieci głuchoniemych. Wycofująca się 
armia niemiecka otrzymała rozkaz likwidacji 
sierocińca. Przeszkodzić tej zbrodni i ochronić 

przybytek pod-
jęli się party-
zanci sowieccy 
wspólnie z pol-
skim oddziałami 
AK. Na końcu 
filmu (....). 
Jakie działania 
są planowane 
w najbliższym 
czasie?
Dużo zależy od 
gminy, która jest 
właścicielem 
Zamku. Nato-
miast urzędnicy 
tam pracujący 
zachowują się 
tak, jakby to 
nie była perła 

regionu, lecz coś wręcz przeciwnego. Mamy 
nadzieję, że nowy wójt i rada gminy przy-
chylniej podejdą do potrzeb zamku, który w 
sezonie daje kilkanaście miejsc pracy. Zamek 
zarabia na siebie, co widocznie uznano za 
zwolnienie z obowiązku zajmowania się nim. 
W tegorocznym budżecie gminy nie zapla-
nowano żadnych środków na inwestycje na 
zamku. Otrzymaliśmy 50.000 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego i 50.000 zł z Fundacji Pol-

ska Miedź. Zrobimy 
okna i maswerki 
w sali rycerskiej. 
Musimy zrobić tak-
że dokumentację 
oraz ratować wieżę 
wodną, co wyniesie 
ok.1,5 mln zł. 
Ponadto w tym 
roku planujemy 
kontynuację współ-
pracy z grupami 
rekonstrukcyjny-
mi z Wrocławia, 
Złotoryi i Oleśnicy, 
które w ubiegłym 
roku zorganizowały 
dwie rekonstruk-
cje historyczne z 
czasów II wojny 
światowej. Cieszyły 
się one dużym zain-
teresowaniem. Tak 

jak, zresztą, tematyczne zwiedzanie zamku, 
na przykład nocne - związane z legendami 
Grodźca. 16 maja, a może i wcześniej już 
planujemy takie zorganizować. Chętnych do 
spotkania naszego zamkowego ducha Mety, 
która wydała zamek siepaczom Wallensteina 
podczas wojny trzydziestoletniej, zapraszamy 
do wysyłania zgłoszeń na zwiedzanie. Liczba 
uczestników jest limitowana ze względu na 
kubaturę i rozmiary pomieszczeń, w których 
zwiedzanie się odbywa.”
      Bardzo dziękuję za te informacje i życzę, 
by Meta i pozostałe dwanaście duchów 
na Europejskim Szlaku Zamków i Pałaców, 
wspierały działania partnerów i natchnęły 
nową energią wszystkich kasztelanów.   

Jarosław Jańta
Zdjęcia z kręcenia „Jedinoczki” dzięki uprzej-
mości autora Andrzeja Pękały.
Zdjęcie reprezentujące Zamek Grodziec na 
wystawie we Wrocławiu dzięki uprzejmości 
autora Wiesława Jurewicza.

13 duchów

Europejski  szlak 

zamków i pałaców
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Zenon Bernacki - kasztelan Zamku Grodziec
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O prócz popularnonaukowej konferencji, 
wycieczek oraz spotkania, podczas które-

go prezentowane były pamiątki rodzinne, 100. 
rocznicę wybuchu I wojny światowej upamiętniła 
również wystawa, zorganizowana w siedzibie TMZZ 
(czynna od października ub.r. do lutego 2015 r.). Jej 
celem było nie tylko przypomnienie dziejów ziemi 
złotoryjskiej w latach 1914-1918, ale 
również zaprezentowanie przedmio-
tów z rodzinnych kolekcji, doty-
czących wojennych losów naszych 
przodków oraz znajdujących się w 
zbiorach TMZZ.

      Wśród kilkuset eksponatów 
największe zainteresowanie budziły 
autentyczne karabiny, hełmy oraz 
wojskowe siodła. Kilkanaście 
miniaturowych modeli, m.in. samolotu, sterowca, 
wymienionych karabinów oraz żołnierzy, wykonał 
specjalnie z tej okazji Stanisław Zawadzki. W osob-
nych gablotach zgromadzone zostały fotografie 
i dokumenty rodzinne, przechowywane 

przez współczesnych złotoryjan oraz mieszkań-
ców okolicznych miejscowości, np. przykłady tzw. 
sztuki okopowej (popielnica oraz wazon wykona-
ne z łusek pocisków), bagnety i odznaczenia. 
Spośród publikacji i innych opracowań trzeba wy-
mienić np. kronikę miasta z lat 1916-1918 oraz 
widokówki pisane przez żołnierzy tutejszego gar-

nizonu, m.in. Polaków 
z Wielkopolski. Można 
było zobaczyć butelki 
i szyld złotoryjskiego 
browaru, z którego 
usług chętnie korzystali 
ówcześni złotoryjanie, 
fragmenty tablicy z 
nazwiskami poległych 
(niegdyś znajdowała 
się w kościele NNMP), 
reprodukcje pieniędzy 
z tego okresu i widoki 
miasta. Mapka i fotogra-
fie ukazywały istniejące 
jeszcze okolicznościowe 
pomniki na terenie 
powiatu.  Wystawę 
otwierało nie tylko ka-
lendarium, ale również 
stara ławka szkolna, 
by podkreślić, że wielu 
młodych mieszkańców 
miasta prawie od razu 
po skończeniu szkoły 
zostało powołanych do 
wojska i znalazło śmierć 

na różnych frontach (m.in. pod Verdun, stąd 
fotografie tej bitwy).
Eksponaty pochodziły ze zbiorów następujących 
osób: Józefa Banaszka, Zenona Bernackiego, 

Romualda Charyto-
niuka, Waldemara 
Dmitrowskiego, 
Sylwii Dudek-Kokot, 
Romana Gorzkow-
skiego, Jacka Gra-
bowskiego, Piotra i 
Moniki Iwanowskich, 
Andrzeja Jankow-
skiego, Ulricha Kabla, 
Krystyny Klewko, 
Elżbiety Kołodziej, 
Piotra Kołodzieja, 
Jana Kuska, Danuty 

Sosy, Joanny Sosy-Misiak, Andrzeja Stępnika, Bo-
lesława Urbańskiego oraz Stanisława Zawadzkie-
go. Organizatorzy serdecznie wszystkim dziękują!

Roman Gorzkowski
Fot. Agnieszka Młyńczak

Regulamin Konkursu 
Historyczno-Literackiego

„Złotoryja moich 
rodziców i dziadków”

Temat konkursu: 
„Wspomnienia z  lat 1945-1975” 
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej z siedzibą przy 
ul. Szkolnej 1 w Złotoryi.
2. Konkurs jest częścią projektu Spotkanie 
Pokoleniowe „Złotoryja naszych rodziców i 
dziadków”.
II. Zasady uczestnictwa 
1. Konkurs adresowany jest do:  dzieci,  
młodzieży i osób dorosłych do 25 roku życia. 
Będzie oceniany w 4 grupach wiekowych: 
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad-
gimnazjalne, dorośli.
2. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą być 
pracami wcześniej publikowanymi.
3. Praca może dotyczyć dowolnego aspektu 
życia w Złotoryi w latach 1945-1975  (osad-
nictwa,  czasu wolnego, pracy zawodowej, 
ciekawej przygody z dzieciństwa, koleżeństwa, 
wspomnienia dawnych zabaw, zwyczajów,  itp.)
4. Praca  może mieć formę: 
a) wywiadu, 
b) kroniki rodzinnej, 
c) prezentacji multimedialnej. 
5. Objętość prac pisemnych nie może prze-
kraczać 5 stron A4, czcionka 12pkt. lub pismo 
własnoręczne. W miarę możliwości prosimy o 
zilustrowanie ich fotografiami.
6. Jeden autor może nadesłać tylko jedną 
pracę. 
III. Termin i tryb składania prac
1. Prace można nadsyłać w terminie do 10 
maja 20154.  (decyduje data stempla poczto-
wego/data wysłania wiadomości e-mail);
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 
nadesłanie pracy wraz z notą o autorze (imię, 
nazwisko, data urodzenia, oraz numer tele-
fonu kontaktowego: prywatny lub szkoły) na 
podane adresy mailowe:  albo  przesłanie  na 
adres: TMZZ, ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja. 
Można je również dostarczyć  osobiście, po 
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. 
Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestni-
ków Konkursu. 
IV. Wyłanianie laureatów Konkursu
1. Nadesłane prace zostaną poddane ocenie 
Jury w składzie: przedstawiciel TMZZ, histo-
ryk,  dziennikarz i polonista. 
2. Prace będą  oceniane w 4 kategoriach wie-
kowych i  z podziałem na formę pracy. 
3. W każdej kategorii j zostanie wyłonionych 3 
laureatów Konkursu.
4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygra-
nej drogą telefoniczną lub mailową na adres 
szkoły i zaproszeni na rozdanie nagród, które 
odbędzie się na Spotkaniu Pokoleniowym 
„Złotoryja naszych rodziców i dziadków” 28 
maja 2015r. o godz.10.00 w ZOKiR. 
V. Postanowienia końcowe
1. Nadsyłając pracę na konkurs autor zgadza 
się na jej późniejsze upowszechnienie przez 
organizatora na jego stronie internetowej i 
zamieszczenie w serii Zeszytów  TMZZ.
2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się 
własnością organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do 
skrócenia zwycięskich prac i korekty językowej 
przed opublikowaniem.
VI. Kontakt w sprawach merytorycznych
Koordynatorzy  konkursu: 
• Marcin Woźniak: tel. 502340448; 
mail:tomasewicz@wp.pl
• Wioleta Michalczyk: tel. 607807929;  
mail: wioletaz @poczta.onet.pl
 

U zależnieni od różnych nałogów doskonale 
wiedzą, jak trudno się z nich wychodzi bez 

modlitwy, pomocy rodziny i innych osób.  Wię-
cej niż różne antyprzemocowe konwencje dać 
może wsparcie świętych patronów ziemi zło-
toryjskiej. Doskonale zdaje sobie z tego spra-
wę proboszcz parafii św. Jadwigi, o. Bogdan 
Koczor, który od wielu lat prowadzi spotkania 
dla alkoholików i ich rodzin. Z jego inicjatywy, 
21 marca, odbyła się  pielgrzymka o trzeźwość, 
po raz pierwszy na ziemi złotoryjskiej. 
Jej trasa nie była przypadkowa: w kościele św. 
Józefa Robotnika na Kopaczu w lutym zorgani-
zowano rekolekcje dla trzeźwiejących alkoholi-
ków, w kościele św. Jadwigi od sierpnia ub. r. w 
każdą  trzecią środę odbywa się msza o trzeź-
wość a po niej spotkania dla osób współuza-
leżnionych, natomiast w kościele Matki Bożej 

Fatimskiej gromadzą 
się regularnie księża 
walczący z tym na-
łogiem. Od Kopacza 
do Złotoryi trasa 
wiodła Drogą św. Ja-
kuba, coraz częściej 
pokonywaną przez 
pielgrzymów z całej 
Europy.
W Kopaczu pożegna-
li nas wspólnie: ks. 
proboszcz Krzysztof 
Czyż i św. Józef, 
którego obraz wła-
śnie zawitał do kościoła 
swego wezwania. Pod 
opieką o. Bogdana, nie-
ustannie zachęcani jego 
śpiewem, 

podążyliśmy do kościoła św. Ja-
dwigi. O. Tyberiusz Pietras, jeden 
z pięciu Braci Mniejszych modlił 
się z nami litanią do św. Jadwi-
gi. Po ucałowaniu Jej relikwii 
dotarliśmy do kościoła NNMP, 
czyli Sanktuarium Matki Bożej z 
Lourdes, gdzie pątnicy wysłuchali 
słów ks. Arkadiusza Kosima, z 
którym wspólnie prosiliśmy o 
uzdrowienie chorych i uzależnio-
nych.  Do około pięćdziesięciu 
osób na początku, dołączyło ko-
lejnych dwadzieścia i taka grupa, 
po pamiątkowej fotografii przed pomnikiem 
św. Jana Pawła II,  wyruszyła do Wilkowa. W 
tamtejszym Sanktuarium Matki Bożej Fatim-

skiej oczekiwał 
pielgrzymów ks. 
Dziekan Czesław 
Paruch. Wszyscy 
dowiedzieli się 
o przejawach 
kultu Patronki i 
uczestniczyli we 
mszy św. kon-
celebrowanej 
przez ks. Dzie-
kana Parucha, 
O. Proboszcza 
Koczora i ks. 

Krzysztofa Czyża. Jak wiadomo, przy kościele 
wilkowskim znajduje się najstarszy na terenie 
ziemi złotoryjskiej pomnik Jana Pawła II, a tak-
że obelisk, upamiętniający zbrodnię katyńską. 
Ostatnim punktem mszy świętej było ucało-

wanie relikwii 
bł. Hiacynty i 
bł. Franciszka, 
dzieci z Fati-
my, którym 
objawiła się 
Matka Boża. 
Na koniec 
pielgrzymki 
wszyscy 
stanęli do 
pamiątko-
wego zdjęcia 
pod pomni-

kiem polskiego Papieża wyrazili nadzieję, że 
podobne pielgrzymki Ojcowie Franciszkanie 
będą organizowali corocznie.

Roman Gorzkowski

Wspierani przez Świętych!

K ilka tygodni temu na stronie portalu regio-
nalnego e-legnickie ukazała się informacja,                     

że Starostwo Powiatowe w Złotoryi zamierza 
sprzedać Dom Nauczyciela „Bacalarus” oraz inne 
obiekty położone w Złotoryi, którymi zawiaduje 
Starostwo. Działacze Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej przejęli się tą informacją, 
bowiem tam, na podstawie umowy użyczenia na 
okres 30 lat, mieści się siedziba Towarzystwa. 
Przedstawiciel Starostwa wyjaśnił nam, że nie 
ma ono takich zamiarów i że nie wiadomo, kto 
jest autorem tej wiadomości. Jak to nie wia-
domo, kto jest autorem? Zapewne wiadomość 
wyszła ze Starostwa.
      Od jakiegoś czasu mieszkańcy są także 
informowani o zamiarze wydzierżawienia złoto-

ryjskiego szpitala. Również o okolicznościach z 
tym związanych: o cenie, o pakiecie socjalnym 
dla załogi, o miejscach pracy, o być albo nie być 
Starostwa!
      Chcemy sprzedać szpital – największy zakład 
pracy w naszym mieście, tak jakbyśmy chcieli 
sprzedać stary samochód, będący naszą własno-
ścią. Stary samochód, który nam przynosi straty. 
Ale uwaga. Ktoś, kto chce kupić ten samochód, 
ma zamiar nim pojeździć i jeszcze na nim zaro-
bić. 
      Powstaje pytanie: co może zrobić Rada 
Powiatu, a czego nie może, lub nie powinna? I o 
co powinna zapytać nas – mieszkańców? Myślę, 
że Rada może powiększyć majątek powiatu, 
myślę, że może powiększać dobrobyt i usługi 
dla mieszkańców, prowadzić wszelkie działania 
rozwojowe. Takie, które dzisiaj, za 5, czy za lat 10 
będą poprawiać nasze bezpieczeństwo, zdrowie, 
wykształcenie i zadowolenie z pracy Rady Powia-
tu i Starosty. 
      A czego Rada robić nie powinna? 
      Nie powinna i nie może sprzedawać wszyst-
kiego, co tylko da się sprzedać, po to, aby jakoś 
dotrzeć do końca roku, do końca kadencji. 
      Przy okazji można zadać pytanie: jak rozwijać 
się ma złotoryjska ziemia? Co tu będzie za 5 lat, 
za lat 10 i za lat 30. Nasze społeczeństwo jest 
coraz starsze, pobytu w szpitalu nikt nie uniknie. 
Może wobec tego przygotować ziemię złotoryj-
ską na to, aby była łaskawa dla ludzi starszych, 

dla emerytów. Może przyjedzie tu dodatkowe 
1000 czy 2000 emerytów. Może to jest szansa? 
Jednym z podstawowych warunków takiego 
zamiaru jest dobrze działająca służba zdrowia, 
dobrze działający i mający dobrą opinię szpital.
      W naszym szpitalu mamy dobrych lekarzy, 
dobrych menadżerów. Nie wiem, czy pytano ich 
jak oni zreformowaliby nasz szpital. Oni wszyst-
ko wiedzą: wiedzą, gdzie są za duże koszty, a 
gdzie trzeba dołożyć, gdzie leczymy źle, a gdzie 
dobrze. Może lepiej, żeby sami sobie odpowie-
dzieli na takie pytania, zamiast po znalezieniu 
dzierżawcy  odpowiadać na nie nowemu właści-
cielowi. 
      Ktoś, kto udanie zreformuje służbę zdrowia 
w Polsce, będzie miał wielkie uznanie i zasługę 
na długie lata. Ktoś, kto usprawni i doprowadzi 
do dobrego stanu złotoryjski szpital, będzie dla 
nas, mieszkańców, miał zasługę o wiele większą. 
A wtedy na budynku szpitala, obok tabliczki im. 
Andrzeja Wolańczyka pojawi się druga, nie mniej 
ważna: mieszkańcy dziękują złotoryjskim leka-
rzom …… za dobrą pracę naszego szpitala. 
      Ale to nie o lekarzach piszemy, tylko do 
radnych. Najłatwiej jest sprzedać, zburzyć, a 
ostatni gasi światło! Kto będzie tym ostatnim i 
jaką jemu tabliczkę wypiszą mieszkańcy? I czy w 
ogóle mieszkańcy mają coś do powiedzenia przy 
podejmowaniu tak ważnych decyzji?     

Aleksander Borys  

Trudne pytania 

do radnych

Fot. Małgorzata Leśniewska

Fot. Jolanta Podolecka
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Herb Falckenheina (Faulencka), 
kolegi szkolnego Schweinichena

Pani Maria Polakiewicz, jako pierwsza 
ze Złotoryi, znalazła swe miejsce 

w  Encyklopedii Solidarności (Opozy-
cja w PRL 1976-1989 T. 2, Warszawa 
2012)! Tomasz Gałwiaczek opisał Jej 
działalność w strukturach „S” od listo-
pada 1980 r., najpierw legalną, potem 

podziemną w czasach stanu wojennego 
aż po różnorodne funkcje  w latach 
1989-2010. 
      Informujemy o tym naszych czytel-
ników z przyjemnością, tym bardziej, 
że w 2015 r. obchodzimy 35-lecie 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”.
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Hans von Schweinichen (ur. 
w Grodźcu 1552 r. - zm. w 

Legnicy w 1616 r.), pan na Świnach 
i Mierczycach, uczeń gimnazjum 
złotoryjskiego w latach 1562-1563, 
dworzanin oraz marszałek dworu 
książąt legnickich, pamiętnikarz i 
niepoprawny hulaka. Przedstawiciel 
rodu Świnków (Schweinichenów), 
który zasłynął do tego stopnia z 
zamiłowania do mocnych trunków, 
że nagromadzone przez lata opo-
wieści, doprowadziły do powstania 
powiedzenia pijany jak świnia. 
Zresztą sam Hans z dumą pisał: [...] 
znalazłem się pod stołem, tak opiły, 
że ani stać, ani gadać nie mogłem i 
wyniesiono mnie jakby nieżywego. 
Spałem potem przez dwa dni i dwie 
nocy bez przerwy [...]. Tymczasem 
nie tylko się nauczyłem pić wino, 
lecz i takiej nabyłem sławy, iż 

W szystkim 
miłośnikom 

czasów stalinow-
skich polecamy 
książkę Tadeusza 
Wolszy pt. „Wię-
zienia stalinowskie w 
Polsce. System, codzien-
ność, represje”, wydaną 
w 2013 r. przez Oficynę 
Wydawniczą READ ME w 
Łodzi (rm@rm.com.pl). 
Można się dowiedzieć, 
jak w latach 1945-1956 
traktowani byli ci, któ-
rym, pomimo wszystko, 
nie podobał się ustrój 
komunistyczny. W publi-
kacji wielokrotnie mówi 
się o Ośrodkach Pracy 
Więźniów w Wilkowie i 
Wojcieszowie, poznaje-
my m.in. życie codzienne 
więźniów, okoliczności 
ich śmierci, wypadki 
ucieczek i buntów. Przy-
pominamy, że w marcu 
2014 r. zwracaliśmy 
uwagę w tej rubryce na prze-
wodnik Krzysztofa Szwagrzyka 
po więzieniach i obozach na 

Prosimy nie narzekać na jakość 
fotografii – ma prawo być 

w złym stanie, bo przedstawia 
egzotyczną już scenę najprawdo-
podobniej z jednego z tzw. czynów 
społecznych (czyli, wyjaśnijmy, 
takiej pracy, za którą – o zgrozo! – 
nie dostawało się kasy). Nie znamy 
bliższych szczegółów, wydaje nam 
się tylko, że rozpoznajemy między 
innymi złotoryjskich rzemieślników 

Dolnym Śląsku, w którym rów-
nież opisano te same pobliskie 
Złotoryi miejsca odosobnienia.

Roman Gorzkowski

– bardzo dziękuje-
my P. Henrykowi 
Pakule za udostęp-

nienie fotografii. W tle jakiś 
ogromny budynek, który 
wraz z otoczeniem wymagał 

wówczas pomocy. 
Jak wiadomo, archiwalne zdjęcie 
ma pełną wartość jedynie wów-
czas, gdy zawiera opis wydarzenia 
oraz nazwiska osób. Jesteśmy pew-
ni, że nasi czytelnicy pośpieszą z 
pomocą, identyfikując postaci, wy-
darzenie oraz ów potężny gmach. 
Nagrody książkowe czekają!

Roman Gorzkowski

śmiało mogę powie-
dzieć, że mnie nikt nie 
był w stanie upoić [...]. 
Wyuczyłem się mojego 
rzemiosła, jestem mi-
strzem i najbieglejszego 
wyzywam w zapasy! 
Dla wielu śmiałków, 
którzy przyjęli wyzwa-
nie i podczas zawodów 
pijackich próbowali 
pokonać Schweini-
chena, skończyło się 
to tragicznie - zmarli z 
zatrucia alkoholowego.
      Dla złotoryjan 
bardziej interesujące 
są jednak uzdolnienia 
pisarskie naszego bo-
hatera. Hans Schweini-
chen sławę zyskał także, 
jako autor pełnych 
odrażającej szczerości 
Pamiętników, w których 
z wielką dokładnością 
opisał ówczesne życie i, 
co dla nas najważniej-
sze, przedstawił swój 
pobyt w gimnazjum 
złotoryjskim. Fragmenty 

dotyczące Złotoryi dostarczają wie-
lu szczegółów i stanowią  jedyne 
zachowane źródło informacji (przy 
braku metryk studenckich) o ilości 
uczniów studiujących w gimnazjum 
złotoryjskim.
      Odkrycie i wydanie Pamiętni-
ków Schweinichena na pocz. XIX w. 
zrobiło ogromne wrażenie. Johann 
Wolfgang Goethe, największy 
poeta Niemiec, po ich przeczytaniu 
powiedział: nigdym nie uświadomił 
sobie tak wyraziście, jak wyglą-
dało życie w Niemczech w drugiej 
połowie XVI w. Także wydawca 
pierwszej polskiej edycji Pamięt-
ników z 1847 r. zwrócił uwagę 
na fenomen tego dzieła: Biedny 
szlachcic nie spodziewał się nigdy, 
że kiedyś będzie miał tyle rozumu 
i że on, Rycerz von Schweinichen, 

uchodzić będzie za reprezentanta 
swojego wieku. Również w drugim 
polskim wydaniu z 1870 r., Józef 
Ignacy Kraszewski napisał w po-
dobnym tonie: jest to jedno z tych 
samorodnych, naiwnych arcydzieł, 
którego autor nie wiedział wcale, 
jak znakomity pomnik swej epoce 
postawił. Pomimo tych zachwytów, 
polscy wydawcy ze względu na 
rozciągłość i mnóstwo szczegółów 
dla nich obojętnych, postanowili 
mocno okroić oryginalny tekst. 
W ten sposób, 
zostały usunięte, 
zapomniane i 
nigdy już nieprze-
tłumaczone na 
język polski frag-
menty dotyczące 
Złotoryi.
      Zobaczmy 
Gimnazjum 
Humanistyczne w 
Złotoryi oczyma 
Hansa Schweini-
chena: 
      Roku 1566 
w czwartek po 
Cantate [czwar-
tej niedzieli po 
Wielkanocy, 16 
maja], zostałem 
posłany przez 
mojego Pana 
Ojca do szkoły 
w Złotoryi, po 
to, aby tam studiować. Naszym 
nauczycielem został Baltazar Tecke  
z Głogowa, człowiek wielce uczony. 
Dostałem moją izbę w bursie tuż 
obok Krzysztofa Kreckwitza  z 
Wierzbic z Głogowskiego. Do Hansa 
Helmricha  przez wiele tygodni cho-
dziłem na obiady. Byłem też dobrze 
traktowany w tej szkole, ponieważ 
wszyscy nauczyciele uważali na 
mnie z powodu mojego ojca [Geo-
rga Schweinichena] dostojnego i 
poważanego. Byłem uczony pilnie 
przez pięć kwartałów roku, więc do 

mojej wcześniejszej wiedzy najróż-
niejszych nowości się nauczyłem, 
że mogłem wyrażać podstawowe 
rzeczy po łacinie. Ponadto byłem 
w stanie na połowie kartki zapisać 
argumenty. Nie obszedłem się 
jednak pewnego razu w Złotoryi 
bez dostania lania od Magistra 
Zachariasza Bartha, który szczegól-
nie dokładnie koncentrując się na 
palcach, uderzył mnie raz prętem w 
rękę, gdy nie nauczyłem się mojego 
Terencjusza  i powiedział: naucz 

się następnym razem, albo będę 
musiał ściągnąć twoje spodnie!  
       Ale ponieważ jednak, zawsze 
miałem w pamięci życie dworskie, 
co je wcześniej i wystarczająco po-
znałem, większą miałem ochotę do 
konia, niż do książek. I moje serce 
myślało więcej o wolnym życiu, 
niż o pilnym studiowaniu. Dlatego 
dalej robiłem wszelakie sztuczki, 
aby wydostać się ze Złotoryi. Jed-
nak to wszystko nie miało żadne-
go powodzenia przy moim ojcu, 
chcącym jeno zawsze oglądać mnie 

chętnego do nauki, ja nie bardzo 
jednak chciałem; a więc, nakazał 
już panom nauczycielom zakupić 
dla mnie solidnego pręta. Ale w 
końcu dostałem febrę  i zostałem 
sprowadzony do domu, jednak to 
było w zasadzie tylko w połowie tak 
źle, ponieważ mogłem ja przecież 
w ten sposób powrócić do 
domu. Wtedy miałem z 
nauką ostatecznie skoń-
czyć: gdyż w Złotoryi 
panowała właśnie 
czerwonka. A zatem 
zatrzymał mnie mój 
ojciec w domu i tam 
zdołałem zapomnieć 
w dwa tygodnie, czego 
ja nauczyłem się w pięć 
kwartałów.
       Zresztą cieszyłem się też 
w Złotoryi większą 
swobodą niż inni 
uczniowie. Ilekroć 
mnie zapraszano na 
uroczystości, pójść mogłem. Wów-

czas miał stary Albrecht Bock  parę 
pięknych córek. Te były zapraszane 
często w mieście na uroczystości 
do domów mieszczańskich. Wtedy 
to się zdarzało dość często, że ja 
wraz z młodym Faulenckiem , 
jakimiś innymi złotoryjski-
mi studentami, pannę 
do stołu musiałem pro-
wadzić. Kiedy to zda-
rzało się, wchodziłem 
wtedy jako piekielnie 
uczony jegomość, 
ponieważ byłem uży-
wany do spraw, których 
wiele starszemu chłopakowi 
nie przydzielano do pełnienia. 
Szczególnie zapadł mi 
w głowie fakt, że cór-
ka Pana Bocka, Panna 
Katarzyna, parę słów potrafiła 
mówić łaciną. Kiedy powiedziała 
mi wtedy po łacinie pij na zdrowie i 
ja odpowiedzieć potrafiłem, wtedy 
wydawało mi się, jak gdybym tyle 

łaciny znał, co jakiś doktor, i jak 
byłbym wielkim uczonym [z do-
datkowych materiałów wiemy, że 
Katarzyna Bock została kochanką 
Hansa Schweinichena].
       Ponadto byłem w doborowym 

towarzystwie rówieśników. 
Ponieważ nie było w Złoto-
ryi mniej niż 140 uczniów 

szlacheckiego stanu, nie 
licząc synów mieszczań-

skich, których mogło 
być ponad 300 osób. 
Pod koniec mojego 
pobytu, dodatko-
wo został do mnie 
też w mieszkanie 

dołożony młody Georg 
von Landskron. To był 

nieokrzesany kompan, w 
życiu nie nadający się do 

studiowania, przez 
niego zostałem ja 
w niejedną ostrą 
zabawę wpędzony. 

Jadał on na co dzień chętnie miód. 
Teraz, jeśli ja z innym chłopcem 
miałem sprzeczkę, to obiecałem 

Landskronowi miodowy posiłek. 
W zamian bił się on z innymi, 
tak długo, dopóki ja chciałem. 
         Mój ojciec dał mi dwa 

talary, jako otrzymane 
świadczenie na żyw-

ność w szkole, stąd 
też uważałem się za 

jakiegoś Krezusa. 
Oprócz tego dosta-
łem na książki 22 

białe grosze i kazał 
mi sporządzić aksamit-

ny biret. Gdy go nakłada-
łem, co tylko w niedzielę 

i przy świętach się 
zdarzało, miałem 
wtedy wrażenie nie 

być gorszym od żadnego z towa-
rzyszy. Raz posłała mi matka wtedy 
jeszcze dwa guldeny i jedno długie 
białe pióro. Strzegłem je dobrze w 
mojej komodzie i tylko przy znacz-

nych uroczystościach wykładałem. 
Byłem jednak dosyć głupi, aby mój 
skarb dość często w ciągu dnia 
oglądać. To zaobserwował inny stu-
dent, który u mnie na izbie leżał i 
pomyślał, że pewnie posiadam jesz-
cze więcej ukrytych węgierskich 
guldenów. Co się zdarzyło? 
On wlatuje jednej nocy, jak 
gdyby był szalony i 
wyłamuje nie tylko 
moją skrzynię, 
ale także kilka in-
nych. Gania on tak 
długo, dopóki my z 
izby nie umykamy. 
Wtedy on mnie 
kradnie w zupełnej 
ciszy dwa guldeny 
i dwa talary, które 
otrzymałem na chleb. 
Wtedy to był skarb 
całego mojego 
życia i nie mogłem 
na to narzekać ani 
do nauczycieli, ani jeszcze do matki. 
Złodziejski chłopak jednak wkrótce 
potem opuścił  Złotoryję. 
       Na pewno byłoby lepiej, gdy-
bym moją niepoukładaną głowę 
zdołał podporządkować i w 
dalszym ciągu bym kontynu-
ował studia, jak mój ojciec 
i mój nauczyciel 
chcieli. Tak jednak 
zdołałem, jak 
uprzednio dono-
siłem, wrócić do 
domu ze szkoły i 
poświęciłem się 
ze szczególnym 
upodobaniem 
szlachetnemu myśli-
stwu. Codziennie 
jeździłem konno 
z krogulcem albo 
na gęsi lub kaczki 
zastawiałem sidła bądź z chartami 
na nie nacierałem. Gospodarstwo 
chętnie doglądałem wraz z moim 
ojcem, jeździłem z nim również kon-

no, a także w innych wycieczkach 
mu towarzyszyłem jako Panicz. 
Także ćwiczyłem się w niemieckim 
pisaniu i ojcu odpisywałem wszel-
kie jego listy i inne skrypta. Żaden 
więc człowiek nie może mi zarzucić 
próżniactwa, bo przecież zawsze 
byłem zajęty. 
     Pamiętnik Schweinichena z 

opisem Złotoryi - wybitny 
zabytek do poznania życia 
codziennego, publikujemy 

po raz pierwszy w języku 
polskim. Natomiast 
polskie przekłady skró-
cone (bez Złotoryi) już 
od dawna są dostępne 
w wersji elektronicznej 

na stronach internetowych 
bibliotek cyfrowych.
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Damian Komada

Gospoda „Pałacyk w dolinie”,  którą 
właściciel Karl Brestrich reklamo-

wał jako wspaniałe miejsce rozrywki, 
rzeczywiście cieszyła się dużą popular-
nością wśród dawnych mieszkańców 
Złotoryi, a przede wszystkim turystów. 
Obok znajdował się ogród, w którym 
mogli spędzać przyjemnie czas wszyscy 
goście. 
      Tak się składa, że w naszych kolek-
cjach znajdują się aż trzy takie same 

widokówki, wszystkie wysłane w 
1915 r. W kwietniu bliżej nam niezna-
na Łucja, mieszkająca w Neuweiler w 
Alzacji, otrzymała od ukochanego Karla 
wiadomość, że spędził on tutaj ostatnią 
noc i właśnie wysyła list. W czerwcu 

pannę Friedel Hahn 
pozdrawiał stąd niejaki 
Willi.  

Tutaj również podczas I wojny 
kwaterowali żołnierze garni-
zonu. W kwietniu 1915 r.  Emil 

Stephan z 37 pułku piechoty żalił się 
swej ukochanej Louizie w alzackim 
Strassburgu, że dawno nie otrzymał 
od niej odpowiedzi, a bardzo chciał-
by dowiedzieć się, co u niej nowego. 

Obok fotografii 
(patrz ilustracja!) 
dopisał: „Tutaj 
w tym budynku 
leżymy”. 
Teraz tylko wystar-
czy zlokalizować 
pokazywany bu-
dynek (zdradzimy, 
że nadal istnieje; 
ulica nazywała 
się do 1945 r. 
Pücklerstraße), 
napisać, jaką pełni 
obecnie funkcję, 
skontaktować się 
z naszą redakcją i 
otrzymać nagrodę 
książkową. 

Roman Gorzkowski
Robert Goździk

Hans Schweinichen

Herb Krzysztofa Kreckwitza, 
kolegi szkolnego Schweinichena

Herb Hansa Schweinichena

Herb Katarzyny Bock, 
kochanki H. Schweinichena

Okładka Pamiętników Schweinichena z wydania z 1911 r.
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Pałacyk w dolinie
Kącik starej widokówki
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