
Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej  ●  Nr 5 (113)  ●  Maj 2015  ●  Cena 3,00 zł

IS
S

N
 1

8
9
7
-4

0
2
3



P
oczątki działalności Szkoły Tańca Nowoczesnego 
„ŁAU!” sięgają 1998 r. W Legnicy, pod okiem żagań-

skiego trenera i choreografa Artura Niezgody, trenuje 
3-osobowa  miniformacja w składzie: siostry Daria i 
Estera Kiraga oraz legniczanka Magda Majsner.
      Dziewczęta mają już na swym koncie tytuły taneczne, 
reprezentując wcześniej- działający do dziś legnicki ze-
spół „Złote Dzieci” pod kierunkiem Moniki Kuligowskiej.
Pod szyldem „ŁAU!” i opieką trenerów: Artura Niezgody 
i Joanny Kiragi startują z powodzeniem m. in w Grand 
Prix Polski, podbijają serca jurorów i publiczności w 
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie 
(1998). Występ dziewczynek emitowano w programie 
1 TVP.
      Rok później Kiragowie przeprowadzają się do 
Złotoryi. Za namową rodziny i znajomych Joanna Kiraga 
podejmuje próbę założenia szkoły tańca w naszym 
mieście. Rekomendacją jej umiejętności trenerskich i 
choreograficznych są solowe sukcesy najmłodszej córki 
Estery, która już w wieku 5 lat wygrywa pierwszą w swej 
karierze nagrodę w Mistrzostwach Polski oraz kolejne 
sukcesy duetu i miniformacji.
      Początki w Złotoryi są trudne. W ZOK działa wówczas 
filia renomowanej szkoły tanecznej z Wrocławia. Oferta 
współpracy nieznanej nikomu w złotoryjskim środowi-
sku poznanianki spotyka się z odmową. W perspektywie 
otwarcia takiej szkoły w sąsiedniej miejscowości pomoc-
ną rękę wyciąga nagle dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
1 w Złotoryi, pani Danuta Balska, do dziś bardzo ceniona 
przez trenerów „ŁAU!” za piękny gest i honorowe zasa-
dy. Złotoryjska „jedynka” staje się siedzibą szkoły tańca, 
która wkrótce ogłasza nabór kandydatów. Trzy córki 
pomagają mamie w castingu, firma męża wspiera ją fi-
nansowo, znajomi służą 
pomocą w marketingu.
      Na sukcesy nie 
trzeba długo czekać. 
Joanna Kiraga odważnie 
podejmuje się próby 
konfrontacji i wyjeżdża 
z najzdolniejszymi tan-
cerzami na najbardziej 
prestiżowe turnieje ta-
neczne w kraju. Mimo 
ogromnej konkurencji 
w tej branży, polskie 
federacje taneczne 
dostrzegają i doceniają 
talent złotoryjskich 
tancerzy i po raz pierw-
szy w historii naszego 
miasta powołują ich do kadry Polski na mistrzostwa 
Europy i świata w tańcu nowoczesnym. Duet Estera 
Kiraga i Magda Majsner już podczas pierwszego startu 
w mistrzostwach świata (Słowenia 2001) uzyskuje naj-
lepszy wynik wśród polskich reprezentantów w kategorii 
hip hop juniorów.
W kolejnych latach złotoryjscy tancerze bronią barw Pol-

ski m. in. w Niemczech, 
Czechach, na Węgrzech i 
w Finlandii. 
      Z roku na rok przyby-
wa sukcesów. Złotoryj-
ska szkoła tańca może 
się wkrótce poszczycić 
tytułami mistrzów, 
wicemistrzów, brązowych 
medalistów i finalistów 
mistrzostw Polski w 
stylach disco dance i hip 
hop. W plejadzie nazwisk 
na przestrzeni 17 lat w kil-
ku pokoleniach tancerzy 
na wyróżnienie zasługują: 
Estera i Daria Kiraga, Mag-
da Majsner, Karolina Kę-
dzior, Katarzyna Maciejak, 
Natalia Gap, Aleksandra 
Urbańska, Żaklina Szarata, 
Róża i Jagoda Kłak oraz 
Angelika Bielecka.
      Pokaźny dorobek w 
postaci pucharów i me-
dali, głównie złotych spra-
wiają, że do złotoryjskiej 
szkoły szybko lgną miło-

śnicy tańca z miasta i okolic. Szkoła od początku 
kładzie nacisk na wszechstronne przygotowanie 
tancerzy, uczy podstaw wielu technik tanecznych 
z możliwością ich specjalizacji i rozwoju w kolej-
nych latach fascynacji tańcem. 
„ŁAU!” zyskuje w środowisku miano „szkoły 
z marką” i staje się 
wizytówką artystyczną 
„Stolicy Polskiego 
Złota”, a najzdolniej-
si tancerze szkoły 
wpisani zostają do 
kroniki miasta w dziale 
„wybitni złotoryjanie”.
     Władze Urzędu 
Miasta i Starostwa 
Powiatowego w każdej 
kadencji nagradzają 
i wspierają taneczne 
talenty, wieloletnim 
sponsoringiem służą 
m. in. firmy: PGP „Ba-
zalt”, PHU „Vitbis”, B. 
A. Kowalscy, Powiato-
wy Bank Spółdzielczy, 
Big Bit Komputer oraz firma POAR. Do dzisiaj 
pomyślnie układa się współpraca z lokalnymi 
mediami, stowarzyszeniami, ośrodkiem kultury, 
trenerami akrobatyki (W. Rakoczy, R. Korzystko, 
L. Antonowicz), którzy od lat wspomagają szkołę 
tańca w zajęciach uzupełniających, a także z 
dyrektorami szkół i przedszkoli.

      Od początku 
istnienia „ŁAU!” 
tancerze zaprasza-
ni są do wystę-
pów w najwięk-
szych imprezach 
kulturalno-roz-
rywkowych w 
mieście, regionie, 
województwie, 
kraju oraz w 
miastach partner-
skich w Czechach 
i Niemczech. 
Występują m. in. 
w programach 
telewizyjnych, 
pokazach 
mody, targach, 

np. w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu, 
wyborach miss i wielu zawodach sportowych 
rangi ogólnopolskiej (np. Mistrzostwa Polski w 
Kyokushin Karate Legnica). Ich występy stanowią 
oprawę artystyczną przy okazji otwarcia ważnych 
obiektów w województwie (m. in. Aquapark w 
Polkowicach, sklepów „Real” i „Stop Shop” w 

T ań cem 
o du r zen i

Rozmowy o tańcu najczęściej sprowadzają 
się do eksponowania poczucia wolności, 
odkrywania samego siebie, czy wprost bycia 
sobą (choć to akurat zbitka nadużywana przez 
ludzi bezbarwnych), do dominacji serca nad 
rozumem, doświadczania kwintesencji życia… 
Długo by tak można wymieniać. Takie miałkie 
bla, bla, bla. 

Niedawno miałam okazję przyglądać się 
tancerzom występującym na złotoryjskiej 
scenie. Wielu ich było – w różnym wieku, 
obojga płci, miejscowi i przyjezdni. Patrzyłam 
z pozycji widza, ale myśli bardziej zaprzątały 
rozważania na temat osobowości tancerza. 
Bo tancerz to po trosze artysta przekazujący 
emocje i określone treści, showman 
szukający kontaktu z publicznością, po trosze 
sportowiec skazany na codzienne treningi, 
bolesne rozciąganie, nużące powtarzanie 
tych samych zestawów ćwiczeń, leczenie 
kontuzji. Do tej kombinacji dochodzi jeszcze 
walka z materią cielesną i „darami natury”, 
jak choćby wysokim wzrostem (niewysocy 
tancerze wizualnie wypadają dużo lepiej), 
niewystarczającą giętkością, skocznością i 
niedostatkami słuchu oraz, nie ukrywajmy 
– także urodą.  Kombinacja tych cech 
stanowi o tym, czy pasja stanie się zawodem, 
źródłem satysfakcji, czy pozostanie jedynie 
poruszaniem się w rytm muzyki.

Takie badanie tańca „od zaplecza” każe 
jeszcze zwrócić uwagę na temperament 
objawiający się w tańcu, ale przede wszystkim 
na odwagę „wystawienia” siebie na ocenę 
profesjonalistów, kolegów tancerzy oraz 
publiczność. Na tremę, która towarzyszy 
każdemu wystąpieniu publicznemu i staje się 
nieodłącznym elementem życia tancerza. 

Taniec to pasja dla ludzi zdeterminowanych, 
odpornych na krytykę i porażki, bo nie łudźmy 
się, że kariera tancerza to nieustające pasmo 
udanych występów i wygranych konkursów. 
To, co z punktu widza jest wyłącznie zabawą, 
dla uczestnika konkursu zawsze będzie 
stawaniem do walki, współzawodnictwem 
(nawet jeśli walka toczy się tylko w gronie 
kolegów z kilku zaprzyjaźnionych zespołów).

Bycie tancerzem hartuje ducha, ale bez 
„twardego tyłu” i poddania się dyscyplinie, 
nie będzie sukcesu. Bo muzykalność, bycie 
tanecznym showmanem z predyspozycjami 
fizycznymi i tak nie wybije ponad przeciętność, 
gdy zawodnikowi brakuje odporności na ból 
fizyczny, jakiego wymaga codzienny trening. 
Bo kilkuminutowe układy to przede wszystkim 
pot i łzy – tak widzę taniec, i z tym większym 
podziwem patrzę na nasze lokalne taneczne 
gwiazdy, które powolutku, latami dochodzą do 
światowego poziomu. Jednak zanim opuszczą 
lokalną scenę chętnie pokazują nam swoje 
umiejętności. 

Zachęcam Państwa do oklaskiwania 
naszych „gwiazd i gwiazdeczek”, bo wkładają 
w to dużo wysiłku, a nasze brawa często są 
„paliwem” i zachętą do dalszych zmagań. 

Życzę miłej lektury, w tym miesiącu na 
naszych łamach przede wszystkim tanecznie…

                        Joanna Sosa-Misiak

Tak się z nami 
skontaktujesz...

Szkoła talentów

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

„Trzeba kochać życie, aby je przeżywać
  i trzeba przeżywać życie, aby je kochać.”

                                          Thornton Wilde

U rząd Gminy w  Pielgrzymce wraz z 
Gminnym Centrum Kultury dnia 14 

maja gościł znamienitych gości. Na specjalne 
zaproszenie wójta gminy – Tomasza Sybisa 
oraz dyrektora centrum – Sebastiana 
Dębickiego, przybyły osoby urodzone w 
roku 1935 - obchodzące właśnie w tym 
roku swoje 80-te urodziny.Organizatorzy 
zadbali o każdy szczegół uroczystości-
począwszy od dekoracji sali, poprzez 
program artystyczny, do rodzinnej, cieplej 
atmosfery towarzyszącej zaproszonym 
gościom. Spotkanie poprowadziła 
Małgorzata Semeniuk, która nawiązując 
do korzeni gminy ipojawienia się na tych 
ziemiach pierwszych osadników przybliżyła 
historię sprzed 70 lat, a następnie powitała 
dostojnych Jubilatów:
Pana Ludwika Bachmatiuka,
Panią Eugenię Brzozowską,
Pana Mariana Charazińskiego,
Panią Marię Czich,
Pana Ignacego Dżygałę,
Pana Tomasza Gębacza,
Panią Domicelę Leżoń,
Panią Zdzisławę Pilśniak,
Panią Annę Rycąbel,
Pana Emila Sojkę,
Pana Józefa Suchostawskiego,
Panią Katarzynę Szczepaniak,
Panią Józefę Szkoruda,

Panią Janinę Szliwa,
Panią Stanisławę Tylutkę,
Panią Ludwikę Waszczuk,
Panią Kazimierę  Wiewiórską,
Panią Józefę Zawiślak.
      Solenizantom odśpiewano „Sto lat” , 
a przy lampce szampana życzono zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. Głos zabrali wójt 
Gminy Pielgrzymka i dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury, którzy na ręce miłych 
gości złożyli życzenia szacunku i miłości ze 
strony najbliższych.Następnie przyszedł 
czas na program artystyczny w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce 
i miejscowego Gimnazjum. Obfitował 
on w  wiersze, twórczość własną dzieci i 
młodzieży, wspaniałe piosenek oraz występy 
taneczne. Słowno-muzyczne umiejętności 
prezentowali: Anna Chrabąszcz, Łukasz 
Dębicki, Kinga Myślińska, Marcelina 
Matuszak,  Julia Chojnecka, Agata Tupaj, 
Aleksandra Piekarz, Kinga Piszczałka, Anna 
Tarczoń i Agnieszka Śliwińska.
      Całość okraszona została czytaniem 
fragmentów wspomnień z książek 
„Zatrzymane chwile” i „Zachowane tradycje”.  
Różnorodność prezentacji przypadła do 
gustu naszym widzom, a młodzi artyści 
otrzymali duże brawa. 
       Dostojnych Jubilatów uhonorowano 
Listami Gratulacyjnymi i zaproszono do 
wspólnego stołu na pyszny tort upieczony 
przez panią Ewę Wojtylak. 

Małgorzata Semeniuk

Dostojni Jubilaci
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Legnicy, hali sportowej „Tęcza” i najnowszej sali 
gimnastycznej w Złotoryi).
      Propozycję występu „ŁAU!” przed koncertem w 
Złotoryi przyjmuje m. in zespół „Brathanki (2000), 
inscenizacja do wierszy Jana Brzechwy z udziałem 
tancerzy „ŁAU!” we wrocławskiej telewizji zachwy-
ca z kolei organizatorkę WOŚP w stolicy Dolnego 
Śląska, co skutkuje występem złotoryjskich tancerzy 
w finale Orkiestry na wrocławskim rynku (2003).
Tancerze szkoły wspierają również swymi pokazami 
akcje charytatywne.
      W 2012 r. Joanna Kiraga poszerza ofertę eduka-
cyjną szkoły o kolejne style taneczne: break dance i 
balet. Zaprasza do współpracy trenerów specjalizu-
jących się w tych technikach bboy’a Dawida Stąpla 
- uczestnika „Mam Talent” i absolwentkę szkoły 
baletowej przy Operetce wrocławskiej- Agnieszkę 
Krupę. Sama podejmuje się dodatkowo kursów 
pierwszego tańca dla Nowożeńców.
Nowe zajęcia cieszą się sporym zainteresowaniem, 
a efektem współpracy z przyjezdnymi trenerami 
jest m. in. start Żakliny Szaraty w Ogólnopolskim 
Turnieju Break Dance, uwieńczony już w debiucie 
srebrnym medalem.
      W 2012 r. rozpoczyna się również nowy rozdział 
w historii szkoły. Joanna Kiraga, pozostając mana-
gerem, przekazuje prowadzenie STN „ŁAU” jednej z 
pionierek tańca nowoczesnego w Złotoryi, najmłod-
szej córce Esterze.
      Estera Kiraga, to najbardziej doświadczona i 
utytułowana turniejowo tancerka „ŁAU!”, wicemi-
strzyni Polski juniorek hip hop (2002), półfinalistki 
mistrzostw świata i Europy, wielokrotnej finalistka 
mistrzostw Polski. Niejednokrotnie powoływana 

do kadry Polski, 
reprezentuje 
nasz kraj m. in. 
w Słowenii i na 
Słowacji (2001), 
dwukrotnie w 
Niemczech i Cze-
chach oraz Danii. 
Jest zwyciężczynią 
Pucharów Polski, 
Grand Prix Polski i 
wielu ogólnokra-
jowych turniejów 
tanecznych. To 
także wielokrot-
na mistrzyni 
województwa dol-
nośląskiego. Jako 
solistka odnosi 

sukcesy we wszystkich grupach wiekowych. Edu-
kację taneczną przerywa w klasie maturalnej, ale 
już jako studentka fizjoterapii zgłębia tajniki tańca 
współczesnego w Teatrze „Capitol” we Wrocławiu 
pod okiem Jacka Gębury.
      Wcześniej, za zgodą Ewy Wycichowskiej, trenuje 
wraz z siostrą pod okiem Konrada Stefańskiego 
w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu (2000), 
następnie uczestniczy w Europejskich Spotkaniach 
Tanecznych w Egurrola Dance Studio w Warsza-
wie (2006). W stolicy szlifuje swoje umiejętności 
taneczne w grupach zaawansowanych hip hop 
i jazz pod kierunkiem Giovi Minasi (choreograf 
Nike i Reebok) i Stephana Reynoldsa - instruktora 
Michaela Jacksona. 
      W 2012 r. Estera wraca do Złotoryi jako dyplo-
mowany instruktor tańca z międzynarodowym 
certyfikatem i uprawnieniami sędziowskimi. Od 3 
lat prowadzi tutaj samodzielnie zajęcia taneczne 
we wszystkich grupach wiekowych, głównie w 
stylach street dance, jazz, lady dance i freestyle. 
Jako instruktor cały czas podnosi swoje kwalifikacje, 
uczestnicząc m. in. w międzynarodowych warszta-
tach jednego z największych obozów tanecznych 
na świecie Fair Play Dance Camp w Krakowie (2013, 
2015). Trenuje tam pod okiem najwybitniejszych 
choreografów świata (m. in. Koharu Sugawara, Cha-
chi Gonzales, Les Twins) w stylach: jazz, hip hop, 
house, krump, dance hall, popping, contemporary 
i inne. Następnie uczestniczy w warsztatach chore-
ograficznych dla instruktorów tańca, doskonali swój 
warsztat taneczny, preferuje aktywny tryb życia, 
występuje z podopiecznymi na scenie.

Uczniowie Estery Kiragi już w pierwszym roku nauki 
tańca kontynuują chlubną tradycję szkoły poprzez 
liczne medalowe pozycje na podium. Podbijają mia-
sta, zwyciężając m. in. w mistrzostwach Wrocławia 
i Jeleniej Góry, wspólnie z instruktorką uczestniczą 

w prestiżowych obozach tanecznych o randze 
międzynarodowej, startują w mistrzostwach Polski. 
Młodziutka trenerka wprowadza nowość w postaci 
lekcji indywidualnych. Odkryciem tych zajęć jest 
7-letnia obecnie Weronika Bielak, która pod okiem 
Estery już dorobiła się 2 tytułów mistrzowskich. 
Ostatnio, w otwartych mistrzostwach Jeleniej Góry, 
z udziałem około 200 tancerzy, uczniowie Estery 
ponownie obsypani zostali złotymi i srebrnymi 
medalami: Żaklina Szarata w stylu jazz, Weronika 
Bielak w hip hop, miniformacja w składzie: Żaklina 

Szarata, Róża Kłak i Julia Leśniewska w modern jazz. 
Srebrne medale wytańczyły: Maja Siwik oraz duet 
Żaklina i Róża w hip hop.
Sukcesy odnoszą zarówno doświadczeni tancerze, 
jak i najmłodsi uczniowie.

Poza działalnością turniejową STN 
„ŁAU!” realizuje szereg przedsięwzięć 
o znaczeniu promocyjnym dla miasta 
i regionu. W tym sezonie Joanna i 
Estera Kiraga podjęły się wspólnie 
projektu, którego dziełem będzie ka-
lendarz i wydanie albumowe promu-
jące osobliwości ziemi złotoryjskiej w 
nowatorskiej tanecznej oprawie.
      Zwiastun projektu w postaci 
wybranych zdjęć na fan pagu STN 
„ŁAU!” cieszy się już dużą popularno-
ścią i uznaniem.
      W najbliższych planach Este-
ry jest również organizacja cyklu 
warsztatów tanecznych z udziałem 
popularnych wśród miłośników 
tańca instruktorów m. in. uczestnika 
tegorocznej edycji programu tele-
wizyjnego You Can Dance - Michała 
Kalcowskiego trzykrotnego mistrza 
świata. Warsztaty odbędą się 30 
maja br. w Złotoryi.
Powtarzalność osiągnięć tancerzy 
STN „ŁAU!” w kolejnych pokoleniach 
sprawia, że wzbudza ona zaufanie 
wśród rodziców, którzy chętnie 
powierzają swoje talenty jej trene-

rom. STN „ŁAU!”  to bowiem gwarancja sukcesu, 
rozpoznawalności i zaangażowania trenerów w 
szlifowaniu tanecznych diamentów.

Joanna Kiraga
Zdjęcia z archiwum zespołu

      Więcej o sukcesach złotoryjskiej szkoły talentów 
znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie internetowej: 
www.szkolatancalau.pl oraz fan pagu: www.facebook.
com/golddance.pl
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P
ewnego słonecznego 
poranka siedmiu mieszczan 

spotkało się na placu Orląt 
Lwowskich przed Urzędem 
Miejskim w Złotoryi, 
aby przeżyć jeden z tych 
niezapomnianych dni, kiedy rzeczy niemożliwe 
stają się prawdziwe.
      - Nie znamy się wszyscy, wiec może 
przedstawię – powiedział Roman – Panie 
pozwolą: to jest Jurek, a to Jarek, teraz Panie: 
Grażyna, Zosia, Marysia i Agnieszka. 
Wkrótce dołącza trochę spóźniony 
Stefan. – Masz kartki Roman? – pyta lekko 
zdenerwowany. 
      –Tak! – pada zdecydowana odpowiedź. 
Na potwierdzenie Roman wyjmuje pierwszą z 
widokówek. 
      Czas zatrzymuje się, potem cofa coraz 
szybciej. Znika parking i asfalt pod nogami. 
Na rogu placu wyrasta, nie wiadomo skąd, 
słupek z umocowaną metalową tabliczką 

W e s t p r o m e n a d e .  Budynki są jakby te same, 
lecz wyraźnie się różnią. Nad wejściem 
jednego z nich umieszczona jest tabliczka 
w języku niemieckim z nazwą W i n t e r s c h u l e . 
Jeszcze przed chwilą, mógłbym przysiąc, była 
tam nazwa Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
i Biblioteki Pedagogicznej. Rozglądamy 
się dookoła. Uliczka prowadząca w stronę 
rynku, u wylotu której widać wieże naszej 
złotoryjskiej „katedry” nosi teraz miano 

Obere Radegasse  – Górne Koło, czyli po prostu 
Kołodziejska.
      Jest rok 1916, maj lub październik, w 
każdym razie jest ciepło i słonecznie.

Zaczynamy 
naszą 
pionierską 
wędrówkę po 
złotoryjskich 
śladach 

I wojny światowej, tyle że wtedy jeszcze 
nie wiedziano, że to jest pierwsza wojna, 
nazywano ją po prostu wielką.
      Ruszamy w kierunku kościoła Mariackiego, 
gdyż najwyraźniej coś się tam dzieje. Nagle 
wpada na nas zasapany 
jegomość w mundurze 
dowódcy drugiej kompanii 
Bürgerwehr (obrony 
miejskiej). To pan Schulz - 
dyrektor Szkoły Zimowej, 
którą właśnie mijamy. 
Zapewne rozstawił już straż 
na rogatkach miasta i spieszył 
się do swoich zwykłych 
szkolnych obowiązków. – 
Przepraszam- rzucił w naszym 
kierunku i zniknął za drzwiami 
budynku.
      Po kilku krokach wychodzimy 
na Schmiedestrasse . Tu z 
impetem przecina nam 
drogę trzydziestoosobowy 
oddział miejscowego 
garnizonu. Wzbijając kurz, 
biegnie w kierunku Baszty Kowalskiej. Liczni 
przechodnie biją brawo i wiwatują mijającym 
ich żołnierzom. Ci znikają za basztą na 

Südpromenade . Biegli z nimi dwaj oficerowie, 
zrobią sobie  zdjęcie na promenadzie, a potem 

ruszą ćwiczyć pod Wilczą Górą. 
      Docieramy na plac przed 
„katedrą” Trozendorfp latz  (plac 
Trozendorfa). Jak przystało 
na jeden z głównych placów 
miasta, nosi on imię należące 
do najbardziej zasłużonego i 
znanego z mieszkańców. W 
rękach Romka pojawia się 
kolejna widokówka. – No i 

widzicie – mówi. 
      W centralnym miejscu 
placu, ocienionego ze 
wszystkich stron niewysokimi 
drzewami, obok kościoła 
Mariackiego ustawiony 
jest półokrągły pomnik 
Valentina Trozendorfa. Na 
pomniku równymi literami 

napisano: „WZNIESIONY 
PRZEZ STOWARZYSZENIE 
NAUCZYCIELI GOLDBERG 
1908”. – Za sto lat tego 
pomnika już nie będzie! 
– słyszę głos naszego 
przewodnika. – Kopię 
postawimy tam…– 
wskazuje ręką kilkanaście 
metrów dalej. – A tutaj, 
będzie orzeł!
      Za pomnikiem na 
przystrzyżonym trawniku 
rośnie mały cis, a za 
nim, po drugiej stronie 

Domstrasse  górują dwa 
budynki wzniesione 
zaledwie rok przed 
fundacją pomnika - 
miejskiej szkoły (dzisiejsza 
SP1) i obok dom 
mieszkalny (sto lat później 
siedziba starostwa).
      To, co przyciąga nasz 
wzrok to oczywiście Kościół 
Świętej Marii. Grupka gapiów obserwuje 
z uwagą ceremonię umieszczania kapsuły 
czasu, czyli kolejnego, piątego już pudełka z 
pamiątkowymi dokumentami w gałce iglicy 
hełmu małej wieży. Właśnie zakończono 
remont tej wieży, który nieoczekiwanie 
zwiększył koszty renowacji całego kościoła. 
Bardzo zaniepokoiło to władze miasta i 
pastora Friedricha Guhla, od 12 lat pełniącego 
tę posługę przy Kościele. Samego pastora 
dostrzegliśmy przy rusztowaniach południowej 
ściany w trakcie ożywionej dyskusji z głównym 
architektem F. B. Bärem. Trudno było usłyszeć 
poszczególne słowa, ale sens dyskusji był 
zrozumiały. Chodziło o niedawno odkrytą, 
podczas wymiany posadzki, legendarną 

studnię w środku kościoła. Studnia pozwoliła 
m.in. przeżyć oblężenie husytów w 1428r. 
Pastor najwyraźniej chciał, aby udostępniona 
była ona mieszkańcom, natomiast Bar 
sprzeciwiał się temu, tłumacząc to coraz 
większymi problemami z pozyskaniem 
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środków zarówno od władz 
miasta, jak i rządu Cesarstwa. 
– Wojna trwa już dwa lata 
– perorował – nie wiadomo, 
kiedy się skończy. Obiecuję, że 
zrobię dokładny plan położenia 
studni i można będzie ją 
zabezpieczyć i udostępnić po 
zwycięstwie.
Pastor Guhl kiwał głową 
nieprzekonany. Zrezygnował 
już przecież z postawienia 
drugiej bliźniaczej małej wieży 
po prawej stronie fasady, co 
zapewniało małe oszczędności, 
a koszt zabezpieczenia odkrytej 
studni nie mógł być wysoki. 
Poza tym wojna zaraz się 
skończy, tak przynajmniej 
głosiły komunikaty Rządu, no 
i pod Verdun 
uzyskaliśmy 
znaczną 
przewagę, a 
nasze działa 

roznoszą Francuzów - myślał.
      Ruszyliśmy dalej w 
kierunku rynku. Mijając 

Wolfstrasse , której nazwa, po 
drugiej z kolei wojnie zostanie 
zmieniona na wniosek 
złotoryjskiego Komitetu Żydów 
Polskich na Bohaterów Getta 
Warszawskiego, wbiliśmy 
się w tłum zgromadzony na 

Oberr ing  (Górnym Rynku). 
Mieszkańcy stali na placu 
przed kamienicą gdzie mieścił 
się hotel „Trzy Góry” i spoglądali w górę. 
My także podnieśliśmy głowy, ale nic się nie 
działo. Korzystając z postoju, Roman wyjął z 
zanadrza następną widokówkę. Nagle z piersi 
tłumu wydobył się jeden wielki 
„oooh!!”. Na niebie, wyłaniając 
się znad dachów budynków 
pojawił się wielki obły 
kształt. „Zeppelin, zeppelin” – 
zaszemrał tłum. Wielki balon, 
jak latający wieloryb, przesunął 
się w prześwicie uliczki i zniknął 
za dachami kolejnych kamienic. 
Ludzie, wyraźnie poruszeni, 
rozeszli się do swoich 
obowiązków. Część z nich 
udała się do ratusza, przeczytać 
zapewne kolejne, wywieszane 
właśnie zarządzenia. My 
natomiast, za namową pań, 
podążyliśmy oglądać wystawy 
sklepowe. No tak, ale wojna i 
tu była widoczna. W witrynie 
sklepu L. Schuberta zamiast spodziewanych 
„ciuchów”, zobaczyliśmy rosyjski hełm 
kawaleryjski, francuskie kepi, pilotkę, trochę 
guzików (francuskich i rosyjskich), a poza 
tym oczywiście pociski. Ani chybi wystawa 
trofeów wojennych. Natomiast w następnym 

sklepie kolejka długa, 
jak wąsy Cesarza. Ludzie 
stali w niej parami, jak w 
polonezie. – Za czym kolejka 
ta stoi? – zaciekawił się 
Jurek. Zajrzeliśmy do środka 
i zagadka od razu sama się 
rozwiązała. No za czym, jak nie 
za mięsem?  Zrezygnowaliśmy 
jednak z zakupów, widząc 
nerwowo gniecione przez 
kolejkowiczów kartki na 
mięso. 
– Chodźmy do ratusza! 
– zaproponował nasz 
Cicerone. Poszliśmy. Obok 
wejścia, ze skupionym 
wyrazem twarzy stał 

burmistrz Ferdynand Riegner 
i słuchał wyjaśnień żołnierza 
z 2. Batalionu Rezerwy 37. 
Pułku Piechoty, który trzymał 
w ręku jakiś, widać ważny, 
obraz. W końcu, wyraźnie 
zmęczony burmistrz wszedł 
do środka, odprowadzany 
wzrokiem stojących wraz z 
nami ludzi. 
– Podobno od nowego 
roku rezygnuje z urzędu. – 
usłyszeliśmy za sobą. 
– A dziwi się pani? W tym 
roku znowu 33 złotoryjan nie 
wróci z wojny. 
– Tak, ale najbardziej to mi  
żal Juliusa Schwede, taki 
mądry i dzielny człowiek. 
– Oj, tak! uczył mojego Hansa w 

gimnazjum. Filozof. 
– Podobno pod Verdun ciągle się biją i 
końca nie widać.
 – Coś Pan!? Z carem się na rozumy 

zamienił? Przecież nasze działa roznoszą 
Francuzów!!  
Dalej nie słuchaliśmy, bo naszą uwagę 
przykuła tablica z zarządzeniami. Tablica! 
To cała ściana! 
–  Raz, dwa, trzy, … ze sto 
pięćdziesiąt, albo i więcej – 
powiedział Stefan. 
Czytamy, co się da: sklepy 
mięsne otwarte tylko w środy 
i soboty, oraz kilka godzin w 
czwartek; kartki na tłuszcze; 
kartki na mięso; kartki 
na jaja; konfiskata gołębi 
pocztowych; konfiskata 
wyrobów z gumy; konfiskata 
kakao i czekolady; chleb 
pszenny ma zawierać 20% 
ziemniaków.
– Za rok do chleba każą 
dodawać buraki! – słyszę 
za sobą stłumiony głos 
niezadowolenia. Lecz gruby 
jegomość o wyglądzie piekarza 

milknie natychmiast na widok czarno-biało-
czerwonych opasek na ramionach dwóch 
członków Ojczyźnianej Służby Pomocniczej, 
wchodzących właśnie do ratusza. 
      Na zewnątrz ze zdumieniem spostrzegliśmy 
nagabujących amatorów mięsa ludzi, 
trzymających klatki z królikami lub młodymi 
wronami. Co i rusz jakiś goldberger opuszczał 
kolejkę do mięsnego, kurczowo dzierżąc ową 
zdobycz. Króliki rozumiem, ale wrony?
      Idziemy dalej prawą stroną rynku. Mijając 
Hotel „Czarny Orzeł”, kątem oka zobaczyłem 
nową widokówkę w ręku Romka. Z hotelu 
wyszedł do nas w czarnej liberii portier, 
witający gości. – Zapraszam do środka – 
zachęcał – Akurat dzisiaj kino „Metropol” 
wyświetlać będzie w naszej sali bardzo 
zajmujący film, który z pewnością Państwa 
zainteresuje. Jego tytuł to: „Nasz cesarz, jego 
wojsko i flota”! – ostatnie zdanie wymówił z 
niekłamaną dumą.  
      Pomimo interesującej propozycji, 
odmówiliśmy grzecznie i ruszyliśmy dalej w 
kierunku Niederr ing  (Rynek Dolny). Niedaleko 
dwóch funkcjonariuszy Policji legitymowało 
rowerzystę, tłumaczył się, że jedzie do pracy, 
a nie na wycieczkę. Grzebiąc w torbie, Romek 
wyciąga kartkę. Z placu słychać muzykę, 
która nie tylko nas wabi na skwer Dolnego 
Rynku. Uderzyło nas to, że w miejscu, 
gdzie przyzwyczailiśmy się widzieć pomnik 
złotoryjan w bitwie pod Legnicą, była studnia. 
Wokół niej ustawiła się orkiestra garnizonowa, 
grając cotygodniowy koncert. Dyryguje nią 
sierżant Gessenhardt, odznaczony niedawno 
Krzyżem Żelaznym II klasy, za zasługi wobec 
ojczyzny. Moją uwagę zwrócił jeden z 
muzyków, to August Peter, który do batalionu 
muzycznego dostał się dzięki wstawiennictwu 
niejakiego Pana Schullera z Alzacji. Oddalamy 
się z rynku w rytmie Marsza Radetzkiego.
      Zainteresowanych historią i dalszym 
ciągiem eskapady chrononautów, odsyłam na 
nasz profil na FB oraz do publikacji Romana 
Gorzkowskiego w wydawnictwach TMZZ.
                                                       Jarosław Jańta
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Maria Weigelt 
klęczała w swo-

im pokoju, zato-
piona w modlitwie. 
Zbliżał się termin 
porodu jej dwunastego dziecka. Ko-
bieta miała nadzieję, że jej żar-
liwa modlitwa zostanie wysłuchana i 
dziecko urodzi się zdrowe. Był 1862 
rok, jej pięcioro wcześniej urodzo-
nych dzieci umarło, nie ukończywszy 
jednego roczku. 
Teraz chorowało 
kolejnych tro-
je. Ukończyły już 
dziesiąty rok ży-
cia, lecz Maria, 
patrząc na nie, boleśnie wiedziała, 
że niedługo będą się cieszyć życiem. 
Miały te same objawy, co inne dzieci 
w Kleinhelmsdorf. 

Ostatnio w ich wsi umierało coraz 
więcej dzieci. Małżeństwo Heinków 
też już pięć razy odprowadzało 
na cmentarz maleńkie trumienki z 
kolejnym ciałkiem dzieciątka. Żadne 
z nich nie przeżyło porodu. Rodzina 
ta kilka lat temu wyprowadziła 
się z Kleinhelmsdorf, a na ich 
miejscu zamieszkała rodzina 
Kobertów. Mieli już jedno 
dziecko, następne było w 
drodze. Dlatego na wszelki 
wypadek Johann Kobert 
postawił przed domem 
okazały krzyż z piaskowca. 
Może dobry Bóg wysłucha 
ich modłów i próśb, zachowa 
przy życiu pierwsze dziecko 
i doprowadzi do szczęśliwego 
urodzenia kolejnych. Chyba 
poskutkowało, bo oto teraz w 
domu Kobertów rozbrzmiewały 
wesołe głosy zdrowych 
dzieci. 

Ludzie we wsi 
szeptali, że mieszkają w 
nieszczęśliwym miejscu. „To 
dolina śmierci” – mówili. 
Ich katolicka społeczność 
stawiała więc krzyże i 
kapliczki, w ścianach 
domów robiono wnęki na 
symbole sakralne, aby 
Bóg odwrócił od nich 
nieszczęścia. Mówiono 
też, że po wsi błąkają się 
dusze zmarłych dzieci. 
Dla ich zbawienia 
wiejska społeczność 
wzniosła trzy okazałe 
kapliczki, które 

wyglądały jak małe domy. 
Maria, rozmyślając o tym 

wszystkim, podjęła decyzję. Powie 
mężowi, że również na ich posesji 
musi pojawić się krzyż. Może dzięki 
temu zła passa jej rodziny zostanie 
w końcu przełamana. Krzyż musi być 
ażurowy, najlepiej odlany z żeliwa. 
Kobieta kochała kwiaty, więc poprosi 
miejscowego rzemieślnika, 
żeby zakończenia ramion 
krzyża przyozdobił roślinnym 
ornamentem. Metalowe promienie 
będą tworzyć aureolę dla postaci 
Chrystusa Ukrzyżowanego, a na 
piaskowcowym cokole zostanie wyryty 
wiersz, który już od jakiegoś czasu 
tworzył się w głowie kobiety. Tak, 
to będzie piękny krzyż.

Maria wstała z klęczek po 
modlitwie z głębokim przekonaniem, 
że postawienie go zapobiegnie 
dalszym chorobom w rodzinie. Jej 
dwunaste dziecko na pewno urodzi 
się zdrowe.  

* * *

Gdy po 1945 roku 
do Dobkowa przyjechali 

Polacy ze Wschodu, we wsi zastali 
kilkadziesiąt  obiektów małej architektury 
sakralnej, do dzisiaj pozostało ich 36. 
Z szacunku dla religii pozostawili je w 
stanie nienaruszonym, dlatego wiele lat 
później wiejska społeczność bez problemu 

zaakceptowała pomysł 
wyremontowania ich w celu 
utworzenia Szlaku kapliczek.

– To jest rzeczywiście 
atrakcja wsi. Szlak jest 
autentycznie odwiedzany przez 
ludzi. Zwłaszcza w weekendy 
spotyka się grupki ludzi 
spacerujących od obiektu do 
obiektu. Pomysł, aby utworzyć 

szlak kapliczek w Dobkowie 
jako część większego 
projektu, zaakceptowali 
dobkowianie na zebraniu 
wiejskim – opowiada o 

początkach Ewelina Rozpędowska. – A gdy 
pominęliśmy niechcący jeden z obiektów, 

przyszła mieszkanka domu, przy którym 
on stał i upomniała się o tabliczkę z 
opisem dla „swojej” kapliczki.

Właściwie zapoczątkował to wszystko 
dr Stanisław Piotrowski, który urodził się 
i wychował w Dobkowie. Z miłości do 
tej ziemi postanowił zinwentaryzować 
kapliczki i krzyże, których we wsi było 
mnóstwo. Prawie przy każdym domu. 

Jednak ostatecznie projekt 
opracowało Miasto i Gmina Świerzawa 

w 2009 roku i pozyskało fundusze 
na całość przedsięwzięcia, to 

znaczy oznakowano cały szlak 
oraz postawiono na początku i 

na końcu miejscowości dwie duże 
tablice z mapką. Treść tabliczek 
przy każdym obiekcie sakralnym 
opracował Krzysztof Rozpędowski, 
który tak wspomina ten etap:  

– Ogromną ilość materiału 
na temat kapliczek znalazłem 
w opracowaniu Kleinhelmsdorf  

autorstwa Franza Diensta, 
mieszkańca niemieckiego 
Dobkowa. Poświęcił 
on całe swoje życie na 

opracowanie monografii 
o swojej miejscowości. 
Z tej książki musiałem 
wyłuskiwać pojedyncze 
fakty i informacje na temat 
kapliczek. Jest to – jak do 

tej pory – jedyne takie 
opracowanie, z którego 
można się dowiedzieć 

o dobkowskich 
kapliczkach. W 
żadnym polskim 

przewodniku nie ma 
danych na ten temat.

Od początku 
istnienia Dobkowa, 
to jest od XIII 
wieku, zamieszkiwali go 
katolicy, co było rzadkością 

na protestanckim – wtedy – 
Śląsku. Mieszkańcy wsi nie chcieli łączyć 
się z protestantami i żenili się między 
sobą. Doprowadziło to do poważnych 
zaburzeń genetycznych. Dzieci masowo 

umierały lub rodziły się martwe. 
Może dlatego Dobków nazywany 
był doliną śmierci. 

Większość kapliczek 
powstała w XIX wieku. 
Ludzie nie zdawali sobie 

sprawy, że przyczyną większości 
zgonów dzieci były zbyt bliskie 
więzy pokrewieństwa między 
małżonkami. Z tym mogło 
wiązać się powstanie części 
kapliczek i krzyży – w intencji na 
przebłaganie, o uzdrowienie 
czy o ocalenie. Dopiero, gdy 
jeden z dziewiętnastowiecznych 
proboszczów zalecił podczas 
kazania, by mieszkańcy wioski 

wchodzili częściej w związki 
małżeńskie z osobami 
z innych miejscowości, 
sytuacja uległa 
poprawie. 

Nie można też 
wykluczyć stawiania 
tak dużej ilości 
obiektów sakralnych 
z powodu umacniania 
tożsamości katolickiej 
mieszkańców Dobkowa 
wśród miejscowości, 
gdzie dominowali 
protestanci.

Szlak kapliczek 
został otwarty w 2010 roku. Składają się 
na niego kapliczki słupowe, 
wnękowe, cokołowe, nawet 
domkowe. Te ostatnie 
wznoszono, ponieważ – jak głosił 
ludowy przekaz – duszyczki 
zmarłych dzieci błąkały się po 
wsi, nie mając gdzie się podziać.
Na szlaku jest wiele krzyży 
przydrożnych, drewnianych i 
metalowych na kamiennych 
cokołach. 

Na terenie gospodarstwa 
agroturystycznego Zorza 
Poranna stoi szczególnie 
wzruszający obiekt. Oto 
na piaskowcowym cokole 
umieszczono żeliwny krzyż z 
figurą Chrystusa Ukrzyżowanego. 
Poniżej nieco zatarty napis głosi, 
że ufundowało go małżeństwo 
Maria i Johann Weigelt. Maria 
urodziła szczęśliwie dwanaścioro 
dzieci, jednak przy życiu zostało 
tylko czworo. Obok tej informacji 
wiersz, który czytającego 
przejmuje głęboką pokorą:
Wędrowcze zdrożony, gdy 
szukasz spoczynku,
Miłość Jezusowa przygarnie cię 

Dolina śmierci 
 Ażurowy krzyż rodziny Marii i Johana 
Weigelt odlano z żeliwa, a na końcach 

ozdobiono roślinnym ornamentem. Na 
skrzyżowaniu ramion krzyża przykręcone 

promienie tworzą aureolę dla postaci 
Chrystusa. Nad głową znajduje się tablicz-
ka INRI, a pod stopami owalna tabliczka 
– obecnie bez napisu. U nasady krzyża 
stoi prawdopodobnie postać św. Jana 

Ewangelisty. Na piaskowcowym cokole 
wygrawerowano wiersz (w tekście).  

Fot. Agnieszka Młyńczak

Na początku i na końcu wsi stoi tablica z mapą 
Szlaku kapliczek. Źródło: www.villagreta.pl

Kapliczka figuralna św. Nepomucena, 
który chronił pola i zasiewy przed 
powodzią. Fot. Bogumiła Kopka

Kapliczka słupowa z wnęką. 
Źródło: www.ekomuzeum.info

Figura Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych 
Źródło: www.ekomuzeum.info

Jeden z licznych krzyży przydrożnych. 
Fot. Bogumiła Kopka
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To sprawozdanie dedykuję 
tym mieszkańcom Złotoryi, 

którzy groby Goldbergerów 
żyjących tu przed nimi, szanują 
i pielęgnują, a nieraz także z 
zaciekawieniem im się przyglądają: Kto też tu może 
być pochowany? Te groby są i zostaną, cząstką 
dumnego miasta „AURUM-GOLDBERG-ZŁOTORYJA”. 
W tym  miejscu będzie mowa o zwiedzeniu jednego 
z tych starych grobów. 
      Pierwsza środa po świętach Wielkiej Nocy  2015, 
pozostanie dla mojego najstarszego syna Claudiusa i 
dla mnie, do końca życia niezapomnianym prze-
życiem. W tym dniu, dzięki przyjacielskiej pomocy 
niektórych mieszkańców Złotoryi, mogliśmy wejść 
do mauzoleum naszej rodziny. Z naszymi przodkami 
byliśmy na dotknięcie ręki. 
      Mauzoleum, o którym jest mowa, zna prawdopo-
dobnie każdy, kto chociaż raz przeszedł przez – ponad 
czterechsetletnią – bramę i wszedł na złotoryjski 
cmentarz. Po przejściu 10 m, po lewej stronie widać 
owe stare mauzoleum. Jego 
greckie kolumny upodabniają je 
do starej świątyni. Ale obiekt po-
chodzi z późnego klasycyzmu. W 
dostępnym dla każdego portyku, 
po lewej i po prawej stronie, 
stoją jeszcze pozostałości dwóch 
nagrobków. Z wcześniejszego 
opisu, pozostawionego przez 
Johannesa Grünewalda, wiemy 
komu są one poświęcone (…). 
Szerokie na 4,90 m i 8 m długie 
mauzoleum zbudował i urządził 
złotoryjski bankier, zarazem 
zastępca burmistrza, Paul Fedor Guenther (1819-
1889). Tenże w swoim pierwszym małżeństwie 
poślubił Johanne Emilie Laengner i w następstwie 
tegoż w mauzoleum chowano przedstawicieli obu 
rodzin; możemy więc mówić o Guenther – Laengner 
– mauzoleum. 
      Pierwszy pochówek nastąpił prawdopodobnie w 
roku 1848. Wnioskujemy więc z tego, że grobowiec 
powstał w połowie XIX wieku. Kształt wybrany dla 
tego mauzoleum należał, w tym czasie, do bardziej 
znanych. Dowodzą tego np. bliźniacze (podwójne) 
mauzoleum za Kościołem św. Mikołaja oraz mau-
zoleum w Stupicach. Jedno z najbardziej znanych w 
tym czasie mauzoleów, znajduje się w Berlinie i jest 
poświęcone królowej Prus Luizie (1810).
      Symbole umieszczone we fryzie mauzoleum 
Guenther – Laengner w klasycyzmie  były często 
stosowane. Uskrzydlona klepsydra każe pamiętać 
o upływającym życiu, jednakże, jakby na przekór 
temu, dusza unosi się na skrzydłach do nieba. 
Natomiast przedstawiony motyl jest oznaką nadziei 
na zmartwychwstanie; tak jak (z niewidocznego) 
kokonu powstaje piękny motyl, tak w procesie zmar-
twychwstania powstaje nowe istnienie. Okręcony 
wokół motyla wąż, kąsający własny ogon, jest z kolei 
symbolem wieczności. W końcu krzyż znajdujący 
się w  tympanonie, wskazuje na to, co w życiu jest 
najważniejsze: na Jezusa Chrystusa.
      Dawniej do mauzoleum wchodziło się drzwiami, 
które znajdowały się za portykiem. Dziś wejście to 
jest zamurowane. Za zgodą konserwatora zabytków 

[oraz Burmistrza i admini-
stratora cmentarza - A.M.] w 
murze zrobiono na tyle duży 
otwór, że mogliśmy przez 
ten wybity otwór przedostać 
się do wnętrza. My, to: Józef 
Banaszek, Roman Gorzkowski, 
Alfred Michler, Sylwiusz Godyń 
– fotograf, syn Claudius i ja. 
      Jak inne mauzolea, także 
to składa się z dwóch leżących 
nad sobą piętrowo pomiesz-
czeń. Górne pomieszczenie 
bywa nazywane „salą nabo-
żeństwa”. W tej sali, naprze-
ciw wejścia, widzimy 3 duże 
kamienne tablice, na których 
umieszczono nazwiska i imiona 
18 pochowanych tu członków 
rodziny. Po lewej i prawej stro-
nie tej sali znajdują się okienka, 
przy czym budzi zdumienie, że 
chodzi tu o wiele starsze, praw-
dopodobnie gotyckie okienka. 
Z dużą niepewnością, można 

przyjąć, że ściany tego  pomieszczenia były pierwotnie 
pomalowane kolorową farbą. Słabo rozpoznawalne 
są sylwetki dwóch aniołów. Za kilka lat i te reszki farby 
znikną, kiedy odpadający tynk złuszczy się zupełnie.
      Pośrodku „Sali nabożeństw” znajduje się w posadzce 
duży otwór, który dawniej zasunięty był kamienną pły-
tą. Otwór jest tej wielkości, że pozwala opuścić sarkofag 
do dolnej części mauzoleum, do „Sali pochówku”. Już 
pierwsze spojrzenie do tego pomieszczenia przedsta-
wiło niezbyt przyjemny widok: sarkofagi – zamknięte i 
otwarte – stały w nieładzie. Częściowo nasunięte jeden 
na  drugi. Kości i czaszki leżały nieraz poza trumną. Coś 
takiego w ogóle nie należy do przyjemnych obrazów; 
jeśli zaś chodzi o członków własnej rodziny, to ból jest 
szczególne dojmujący. To pewnie dzieło cmentar-
nych hien [Ks. A. Laengner przypuszcza, iż czynu tego 

dokonali ci sami rabusie, 
którzy w r. 1929 splądrowali 
podziemia Kościoła św. 
Jadwigi – A.M.].
      Przy pomocy drabiny 
zeszliśmy do dolnego po-
mieszczenia i zauważyliśmy 
tam, wmurowane w połu-
dniowo-zachodnią ścianę, 
trzy nagrobki. Najstarszy 
jest ten środkowy. Należał 
do Siegemunda Laengnera, 
mojego pra – pra – pra 
–pra- pra – pra – pra – pra-

dziadka, który zmarł w roku 1687. Niezmiernie trudno 
jest opisać uczucia jakie nas ogarnęły, kiedy mogliśmy 
dotknąć tego kamienia. Odebraliśmy to jako wielki i na-
der rzadki dar, móc tak blisko zbliżyć się, i w taki sposób, 
do dziejów naszych przodków. (… - tu autor szczegóło-
wo opisuje kolejne elementy części grobowca).
      Kiedy do woli na wszystko popatrzyliśmy , po-
robiliśmy mnóstwo zdjęć, z powrotem po drabinie 
wydostaliśmy się do górnego pomieszczenia (do „Sali 
nabożeństw”). Czy mogliśmy już teraz mauzoleum 
opuścić ? Nie, najpierw chcieliśmy odprawić krótkie 
nabożeństwo. Jakież było to piękne, że mogliśmy to 
wspólnie – 4. Polaków i 2. Niemców – uczynić. [Ks. A. 
Laengner odczytał z Biblii Psalm 139]. Następnie wspól-
nie odmówiliśmy, każdy w swoim języku Ojcze Nasz/
Vater unser. To, że się tu wspólnie mogliśmy modlić, 
a następnie w Kaplicy Pamięci 800. lecia zapalić znicz 
w intencji wcześniej tu pochowanych, pokazuje, że: 
Jesteśmy nie tylko ludzmi, którzy są w stanie zachwycać 
się historią; jesteśmy przede wszystkim ludźmi, którzy 
są zjednoczeni w wierze w jednego Boga. 
      W ten sposób niemieckie groby na złotoryjskim 
cmentarzu przyczyniają się do tego, że Polaków  i 
Niemców, byłych i obecnych mieszkańców miasta one 
wzajemnie łączą. To mosty na drodze do zjednoczenia 
pokojowej i opartej na tolerancji Europy. Tą drogą 
winniśmy podążać nadal.

Tekst: Andreas Laengner, ksiądz
Tłumaczenie: Alfred Michler  
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pobożnego
I poprowadzi 
z otwartymi 
ramionami,
Pełnymi 
łagodności i 
miłosierdzia,
Z powrotem 
pod krzyż.
Upadnij pod 
nim na kolana.

Jednak 
najpiękniejsze 
są kapliczki 
figuralne. 
Wśród tych 
ostatnich na 
wyróżnienie 
zasługuje 
ogromna figura 

świętego Jana Nepomucena. Według tradycji 
ludowej ten święty  chronił pola i zasiewy 
przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego 
figury Nepomucena można spotkać najczęściej 
przy drogach w sąsiedztwie mostów, rzek, ale 
również na placach publicznych i kościelnych 
oraz na skrzyżowaniach dróg. 

W sumie na 
ośmiokilometrowym 
Szlaku kapliczek 
w Dobkowie 
znajduje się 26 
opisanych obiektów 
sakralnych. Szlak 
otwiera duża 
tablica ustawiona 
na początku wsi 
ze szczegółową 
mapą kapliczek 
oraz punktów 
Ekomuzeum. 
W większości 
tych punktów 
można kupić 
lub wypożyczyć 
taką mapkę, jaka 
widnieje na dużej 
tablicy. 

Szlak prowadzi 
w większości przez 
wieś, jest dobrze 
oznakowany, a jeśli 

się turysta zgubi, to 
życzliwi dobkowianie 
zawsze udzielą 

informacji o dalszej drodze. Przy każdym 
obiekcie tabliczka z opisem jego wyglądu i 
historii.

– Szlak jest tak 
skonstruowany, aby połapać 
nie tylko kapliczki, lecz 
również aktywne punkty 
Ekomuzeum, czyli na 
przykład galerie ceramiczne 
czy naszą restaurację, 
podziwiać panoramę Gór 
Kaczawskich na punkcie 
widokowym Trzy okresy 
wulkanizmu – wyjaśnia 
współtwórca szlaku Krzysztof 
Rozpędowski.  

Warto udać się na 
Szlak kapliczek, aby móc 
poznać bezmiar tragedii 
mieszkańców Dobkowa 
sprzed ponad stu lat, gdy 
rodzice bezradnie patrzyli, 
jak po kolei umierały im 
dzieci. Mogli zrobić jedyną 
rzecz, leżącą w granicach 
ich możliwości: zbudować 
kolejną kapliczkę lub 
postawić krzyż, aby Bóg 
oddalił od nich kolejne 
nieszczęścia.

Agnieszka Młyńczak

Na początku i na końcu wsi stoi tablica z mapą 
Szlaku kapliczek. Źródło: www.villagreta.pl

Kapliczka słupowa z wnęką. 
Źródło: www.ekomuzeum.info

Jeden z licznych krzyży przydrożnych. 
Fot. Bogumiła Kopka

Fot. Sylwiusz Godyń

Zwiedzanie mauzoleum 

na złotoryjskim cmentarzu

Fot. Sylwiusz Godyń



Niniejszym tekstem powracamy do spotkań z 
przewodnikami po ziemi złotoryjskiej. Dziś 

oddajemy głos Grażynie Staronce.
      Iwona Pawłowska: Jak Pani ocenia 
zainteresowanie turystów Złotoryją?
      Grażyna Staronka: Nie najlepiej. Mam wiele 
zleceń na oprowadzanie turystów, ale zazwyczaj po 
okolicach, a nie po samej Złotoryi czy jej otoczeniu.
      Dlaczego tak się dzieje?
      Nie mam pojęcia. Zastanawiałam się, czy nie jest 
to winą słabej promocji miasta i jego okolic. Ostatnio 
miałam grupę z Polkowic i niemalże siłą zawiodłam 
ją do miasta. Przebiegli po rynku i tyle. A przecież 
Złotoryja jest piękna, warta grzechu. Jednak turyści 
wolą wszędzie wokół, a nie tu.
      Wszędzie wokół, czyli gdzie?
      Na przykład lubią Chełmy – park krajobrazowy. 
Chętnie jadą do Jawora czy Świdnicy. Zahaczają o 
Bolków. Nie mówię już o Kotlinie Kłodzkiej – to już 
standard. Zastanawiam się, dlaczego Złoty Stok ma 
taką popularność? Ale tam się ciągle coś dziej, coś 
się tam robi. Umieją wykorzystać historię i walory 
miasta. Złotoryja powinna bardziej błyszczeć w 
świadomości turystycznej, takie mam odczucie.
      To jaką znaleźć na to receptę?
      Właśnie, jaką? Chwalimy się przecież miastem. 
Chwalimy się złotem. 
Atrakcje w Złotoryi mamy. Dwa piękne kościoły, 
w tym wirydarz w klasztorze. Zwykle polecam 
wieżę kościoła, oczywiście biorę pod uwagę 
kondycję turystów. Poza tym wieża funkcjonuje jak 
funkcjonuje, nie zawsze można się tam dodzwonić. 
Szkoda, że nie jest to własność miasta. Częściej 
prowadzę turystów na basztę, tym bardziej, że 
jest to opcja bezpłatna. Różne grupy wiekowe 
mogą też z wejścia na basztę skorzystać, bo nie 
jest to wysokość nie do pokonania. Nawet, kiedy 
nie ma najlepszych widoków z powodu pogody, 
to przynajmniej z góry wycieczki mogą pooglądać 

miasto. Proponuję też Aurelię, ale 
o ile dla dzieci to atrakcja, to dla 
dorosłych już mniej. Muzeum Złota 
jakoś mnie osobiście nie pociąga…
      A inne symbole miasta?
      Wilcza Góra – to kiedyś, teraz z 
niej już niewiele zostało, poza tym 
trudno dostępny to teren. Omijam 
już łukiem skalne wodospady, 
jaskinie krasowe. 
      Dlaczego?
      Teren jest trudny, boję się o 
turystów. Szczególnie, kiedy są 
dzieci. Dlatego wolę Krucze Skały. 
Zalew złotoryjski też jest atrakcją dla 
turystów. Tak naprawdę trasy zależą 
od grup, od pogody, od czasu, 
jakim turyści dysponują, od wielu 
czynników…
      Co poza Złotoryją przyciąga 
turystów?

     Na pewno Grodziec, mam na myśli zamek. Coraz 
częściej odwiedzamy Sokołowiec, gospodarstwo 
agroturystyczne Agat, które organizuje wyprawy 
na kamienie. Szczególnie podoba się to dzieciom. 
Zainteresowanie budzą też Wielisławka i Ostrzyca.
Jako przewodniczka woli pani mówić turystom o 
historii czy przyrodzie?
Specjalizuję się w przyrodzie. Wole o niej 
opowiadać. Współpracuję też z fundacją 
ekologiczną i to moje spojrzenie może się wydać 
nieco skrzywione.
      Jakie ma Pani sposoby, by uwieść grupy?
Lubię te wyzwania. Każda grupa to inne potrzeby, 
inne odczucia, inne gusty, do każdej trzeba podejść 
indywidualnie. Poza tym traktować to jako przygodę 
i lubić swoją pracę. Z każdą grupą rozstaję się z 
uśmiechem.
      To był Pani plan na życie?
      Kiedy straciłam pracę w gazecie [Gazeta 
Złotoryjska – dop. I.P.], wyciągnęłam swoje 
uprawnienia, które zdobyłam jeszcze na urlopie 
wychowawczym i postanowiłam zacząć nowy 
rozdział. Na pewno nie nudzę się. Za każdym razem 
przeżywam swoje zadanie inaczej. Grupy mam 
rozmaite: od maluszków po emerytów. Mam 
nawet pod opieką dzieci specjalnej troski, kalekie, 
na wózkach, więc nie popadam w rutynę. Poza 
tym muszę dostosować program na bieżąco do 
oczekiwań turystów i sytuacji. Raz Praga dokładnie 
i leniwie, innym razem w pigułce, bo się grupa 
śpieszy. Nie mogę narzucać swojej woli, trzeba być 
elastycznym. 
      Woli Pani wycieczki dzieci czy dorosłych?
      Nie ma reguły. Lubię grupy aktywne. I przede 
wszystkim niepijące. Ale mam fart, bo dostają mi się 
bardzo grzeczne grupy J. Świadome, kulturalne. 
Jak jest wielkie picie, to jest i chamstwo od razu. A 
tego nie doświadczam, więc chyba to jakiś dar losu 
dla mnie.

      Skąd najczęściej przyjeżdżają do nas turyści?
      Kiedyś to była Wielkopolska. Teraz już nie ma 
reguły.
      Czym kusi Pani grupy, by zobaczyły miasto?
      Zabudową rynku. Chociaż nasz rynek nie ma tu 
klimatu, na przykład muzyki. Uwielbiam grajków 
ulicznych, więc jak już się jakiś pojawi, zawsze 
rzucam mu pieniądze. Brakuje nam kramików.
Koszmarem jest wjazd do Złotoryi od strony 
Wilkowa. Ja się wstydzę trochę miejsca przy 
światłach. Kto to tak wymyślił? Te konstrukcje 
targowiska należałoby jakoś przykryć, zasłonić…Nie 
jest to właściwa wizytówka miasta. Jadąc z grupami 
od strony Lubina, Polkowic, mogę opowiadać, że tu 
są kobiety o złotych sercach i mężczyźni o złotych 
rękach, a zmarli spoczywają w złocie, ale kiedy 
turyści widzą szkielety konstrukcji na targowisku, 
czar pryska.
      Jest naprawdę tak źle?
      Uwagę odwracam murami obronnymi, bo 
niejedno miasto wpędzają one w kompleksy. Po 
liftingu nieźle się prezentują. Opowiadam też o 
kościele p.w. NNMP i istniejącej tam studni, a to jest 
prawdziwy hit. Tylko ciężko zatuszować pierwsze 
wrażenie, jakie prowokują te rusztowania na 
bazarze. Nie wiem, jak to jest, że Czesi są takimi 
estetami krajobrazu, a my – po sąsiedzku – takimi 
bałaganiarzami? Planując inwestycję, trzeba 
popatrzeć przestrzennie.
      Mam też zastrzeżenia do oznakowania drogi 
prowadzącej do Aurelii, no i do prowadzącej tam 
drogi. Autokarom trudno się tam przecisnąć. 
Smuci mnie, że nic się nie robi, by to wszystko 
zmienić.
      Może by tak brać przykład z Dobkowa? Tam tyle 
się dzieje. Jakby tak wykorzystać potencjał tkwiący 
w Vitbisie, zagospodarować tych turystów, którzy 
przyjeżdżają najczęściej w listopadzie czy grudniu, by 
zobaczyć, jak się produkuje bombki…Jakby tak ich 
zachęcić, by przyjechali tu jeszcze raz wiosną, zarazić 
ich Złotoryją. Może to byłby strzał w dziesiątkę. 
Myślę, że warto też pomyśleć o banerach przy 
wjeździe do miasta. Pokazać na nich nasze atrakcje.
      Turyści wyrażają wprost swoje niezadowolenie?
      Nie, nie słyszę pomruków, inna rzecz, że w 
autokarze zwykle rozmawiam z szybą J. Ale myślę, 
że co bardziej wrażliwi estetycznie, patrząc na 
miejski krajobraz czują pewien zgrzyt.
      Kiedy Pani tak jeździ po świecie, to czego 
zazdrości innym krajom?
      Przede wszystkim tego ładu przestrzeni, 
harmonii. W porównaniu z innymi miastami brakuje 
mi tu też bazy gastronomicznej, klimatycznych 
knajpek, ogródków z parasolami na rynku. Teraz 
nie ma gdzie pójść z turystami. I czego mi przede 
wszystkim brakuje? Współpracy, chęci dogadywania 
się między miastami, by promować się wspólnymi 
siłami. Bez tego nie będzie turystyki.

Z Grażyną Staronką rozmawiała
 Iwona Pawłowska

Klaudia Plesowicz, ośmioletnia dziewczynka z 
Wilkowa została obdarzona przez los złym genem. 

Lekarze nie dają jej żadnych szans. Mucoplisacharydoza 
typu III (choroba Sanfilippa A), na którą choruje 
Klaudia,  jest nieuleczalną. Jej mięśnie zanikają. Do dziś 
nie został odkryty żaden lek, który cofnąłby postęp 
choroby. Jakby tego było mało, dziewczynka cierpi na 
padaczkę. Klaudia nie mówi, nie chodzi, nie siedzi, zanik 
mięśni sprawia, że nie radzi sobie z przełykaniem śliny 
i odksztuszaniem. W związku z postępującą chorobą 
i coraz większym problemem z jedzeniem, w marcu 
dziecko zostało poddane gastrostomii. Jest to zabieg, 
podczas którego do żołądka podczepiany jest przewód 
ułatwiający karmienie chorej. Teraz mama strzykawką 
podaje jej posiłki.
      Obecnie Klaudia znajduję się pod opieką 
wrocławskiego hospicjum, które wypożyczyło specjalne 
łóżko i sprzęt do odsysania oraz wentylowania. Leki, 
które przyjmuje dziewczynka, tylko częściowo są 
refundowane, a niektóre wcale, co mocno uszczupla 
budżet rodziny. Refundacji nie podlegają w ogóle 
leki hormonalne, na padaczkę i przeciwbólowe jak 
Tramal. Dziecko jest poddawane dwa razy w tygodniu 

rehabilitacji i masażom, co ma pomóc w zatrzymaniu 
przykurczy. 
      Pani Renata, mama Klaudii, samotnie wychowuje 
chorą córkę i jej 12-letniego brata Mateusza. Kobieta 
oddała się całkowicie niepełnosprawnemu dziecku i 

poświęca mu swoje całe życie. Rodzina utrzymuję się 
z alimentów, zasiłków oraz darowizn od ludzi dobrej 
woli. Sporą cześć domowego budżetu  przeznacza 
na lekarstwa dla Klaudii oraz na bieżące potrzeby 
domowników. Mimo tych wszystkich przeciwności losu 
pani Renata nie poddaje się i na pytanie, czy oddałaby 
córkę do hospicjum, odpowiada: „Nigdy. Jeżeli ma 
odejść na tamten świat, to chcę, żeby to było w domu”.
      Postawa pani Renaty i jej walka o każdy dzień 
swojego dziecka zasługuję na szczególne wyróżnienie, 
ta kobieta docenia życie i cieszy się każdym dniem 
spędzonym z Klaudią. W jaki sposób możemy ją 
nagrodzić? Ciężkie pytanie i jeszcze trudniejsza 
odpowiedź. 
      Jednym ze sposobów będzie włączenie się w 
akcję charytatywną, która odbędzie się 19 czerwca 
o godz.13.00 na złotoryjskim rynku. Bańkogranie, 
bo takie miano będzie nosić impreza, to połączenie 
pożytecznego z przyjemnym, tj. zabawą dla 
dzieci i młodzieży. Organizatorem wydarzenia jest 
stowarzyszenie Nasze Rio i Fabryka Urodzin, które 
mają na swoim koncie kilka podobnych eventów. 
Zapraszamy państwa do udziały w Bańkograniu na 
rzecz Klaudii Plesowicz z Wilkowa. 

                                               Paweł Zabłotny 

Zagrajmy dla Klaudii
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SPOTKANIE Z PRZEWODNIKIEM

Złotoryja 

jest warta grzechu

24 kwietnia 2015 roku w Urzędzie 
Miejskim w Złotoryi miała miejsce 

niezwykle wzruszająca uroczystość 
wręczenia odznaczeń zasłużonym 
przedstawicielom złotoryjskiego 
rzemiosła. 
       Platynowym medalem Jana 
Kilińskiego odznaczony został 
Aleksander Pawłowski — wieloletni 
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych 
w Złotoryi, któremu w roku 2003 
nadano tytuł Honorowego Starszego 
Cechu. Złotym medalem odznaczono 
Panią Krystynę Gołębiowską, która 
przez ponad dwadzieścia lat — przed 

przejściem na 
emeryturę — pełniła 
funkcję kierownika 
biura Cechu. Pani 
Krystyna była 
dla złotoryjskich 
rzemieślników 
prawdziwym dobrym 
duchem i jej przejście 
na emeryturę było 
dla nich przykrym 
następstwem 
mijającego czasu. 
Medale wręczali 
Prezes Dolnośląskiej 

Medale dla rzemiosła

Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński i 
Wiceprezes Zygmunt Rzucidło.
       Nieprzypadkowo polscy rzemieślnicy 
obrali sobie za swojego patrona Jana 
Kilińskiego. Ten warszawski szewc 17 
kwietnia 1794, w czasie insurekcji 
warszawskiej, stanął na czele ludu, 
by po dwóch dniach walk z silnym 
garnizonem rosyjskim oswobodzić 
stolicę. Przez Tadeusza Kościuszkę został 
mianowany pułkownikiem. 
      Trójstopniowy medal Jana 
Kilińskiego ustanowiono w roku 1978, 
a medal platynowy w roku 2009. Jak 
dotąd Zarząd Główny Związku Rzemiosła 
Polskiego przyznał 1300 platynowych i 8 
800 złotych medali.

Andrzej Wojciechowski
Zdjęcia – Gazeta Złotoryjska

W dniach 14 – 17 maja 2015 roku w 
Legnicy odbyły się DOLNOŚLĄSKIE  DNI  

PIONIERÓW OSADNICTWA  NA  ZIEMIACH  
ODZYSKANYCH, na które w imieniu 
organizatorów zaproszenia wystosowali: 
Marszałek Województwa  Dolnośląskiego  
-  Cezary Przybylski i Członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego  - Tadeusz 
Samborski. 
      W sobotę ,16 maja w konferencji 
poświęconej prezentacji wydawnictw  
zawierających wspomnienia pierwszych 
Osadników  udział wzięły: Danuta Sosa 
–członek zarządu  TMZZ ,zajmująca się 

tematyka kresową (Izba Kresowa i Koło 
Kresowian, publikacje w Echu Złotoryi, 
organizacja Biesiad Kresowych) oraz 
Wioleta Michalczyk – przewodnicząca Rady 
Programowej ODiODZZ, współautorka  
książki i artykułów wspomnieniowych  
mieszkańców Gminy Pielgrzymka.
      W niedzielę 17 maja po uroczystej mszy 
świętej w intencji Dolnośląskich Osadników 
Ziem Odzyskanych obchody kontynuowano 
na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. 
Pionierów i społeczników wyróżniono 
dyplomami i odznaczono krzyżami. Wśród 
odznaczonych Krzyżem Czynu Zbrojnego 

Praca społeczna dostrzeżona

znalazła się mieszkanka naszego miasta, 
nasza redakcyjna koleżanka – Danuta Sosa. 
(Dodajemy, że w roku 1998 Pani Danuta 
została udekorowana Medalem Semper 
Fidelis „Straż Mogił Polskich Bohaterów”).
Serdecznie gratulujemy.
      Ponadto w uroczystości udział wzięli: 
Burmistrz miasta Złotoryja – Robert Pawłowski 
z zastępcą Andrzejem Ostrowskim, Wioleta 
Michalczyk i radny RM – Józef Banaszek.
                                                                                                 

Redakcja

ZAPROSZENIE  
NA IV  ZŁOTORYJSKĄ  BIESIADĘ,
która od tego roku zmienia nazwę na
IV   PRZEGLĄD  KULTURY  KRESOWEJ,
Pod Honorowym Patronatem Członka Zarządu 
Urzędu Województwa Dolnośląskiego –            
Pana Tadeusza Samborskiego,
który odbędzie się 19 czerwca 2015 roku w ZOKiR 
od godz. 17.00. 
W programie przewidziano:
I cz.
1.  Występy zespołów ludowych.
2.  Występy uczniów.
3. Wykład prof. dra hab. Stanisława Sławomira 
Nicieji na temat: „Historia i mitologia miast 
kresowych. Kołomyja - stolica Huculszczyzny. 
Dzieje społeczności Hucułów, Żydów, Polaków i 
Ukraińców” z filmem ”Dzieje Kołomyi. (Historia 
Żydów-chasydów, Polaków i Ukraińców). 
4. Wystąpienia gości.
II cz. 
1. Kiermasz wydawnictw kresowych.
2. Degustacja kresowych przysmaków.
3. Kuluarowe rozmowy.

WRĘCZENIE ODZNACZEŃ

Maj 2015
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Fot. Sylwia Żyłka

Fot. Sylwia Żyłka

Fot. Sylwia Żyłka

Fot. Sylwia Żyłka

Fot. Sylwia Żyłka

      Now some men like the fishin’ 
and some men like the fowlin’ 
And some men like ta hear a 
cannon ball a roarin’ 
Me I like... [1]

Należę do tego typu 
mężczyzn, którzy gdy byli 

nastolatkami, podpierali ściany 
na dyskotekach. Oczywiście 
jeżeli już, jakimś cudem, na 

takiej dyskotece się znaleźli. Nie 
lubiłem tańczyć i uważałem, że 
to większa „kaszana”, czy „siara”. 
Nie rozumiałem tańczących (jak 
można się tak zachowywać?), 
dopóki nie przeczytałem w jakiejś 
mądrej książce o genezie tańca i 
o tym, jak w tańcu można wyrazić 
najgłębsze, najbardziej skrywane 
emocje, oczyszczając przy okazji 
umysł i ładując nową energią 
ciało. Teraz nie unikam imprez 
tanecznych, a z nieśmiałości 
przeżywanej w latach dziecięcych 
pozostało mi to, że tańczę tylko z 
własną żoną. 
      Dlaczego taniec? Poprzez 
taniec mogę wyrażać emocje 
inaczej niż „normalni” ludzie. 
Uwielbiam patrzeć, jak widzowie 
wzruszają się lub cieszą razem ze 
mną – wtedy wiem, że wpływam 
na nich w pewien sposób. Taniec  

jest czymś, co odróżnia mnie od 
innych. Poza tym muszę tańczyć, 
bo nic więcej nie przynosi mi 
takiego spełnienia. – powiedziała 
złotoryjanka, Natalia Gap, jedna 
z szóstki finalistów i finalistek 
aktualnego wydania „You can 
dance – po prostu tańcz”. 
      Nasza Natalka szkoliła się w 
Street Dance Academy w Złotoryi, 

na zajęciach  
organizowanych przez Fundację 
TROOD. Rok temu zdobyła 
pierwsze miejsce na I Złotoryjskim 
Dance Arts Festival w grupie 
wiekowej powyżej 15 lat, a 
organizatorzy postanowili objąć 
ją programem stypendialnym 
„Follow Your Dreams”. Teraz po 

ciężkiej pracy i 
programowych 
warsztatach 
w Sevilli pnie 
się do góry by 
wywalczyć sobie 
stypendium 
w prestiżowej 
szkole tańca 
– Broadway 
Dance Center 
i 100 tysięcy 
złotych od YCD, 
zdobywając 
jednocześnie 
setki tysięcy 
fanów z całej 
Polski.
      Kiedy 
rok temu 
opisywałem I 

Złotoryjski Dance Arts Festival, 
kończyłem relację takimi słowy: 
„... zapowiada się, że za rok na 
Festiwal przyjadą wykonawcy z 
całej Polski.”. Zaiste jest jeszcze 
lepiej! Rok temu na Festival’u 
występowali wykonawcy „tylko” 
z naszego województwa, po 
odniesionym wtedy sukcesie 
impreza zyskała miano 
ogólnopolskiej. 
       18 kwietnia w ZOKiR 
pojawiły się zespoły nie tylko 
z naszego województwa, ale 
także z Białegostoku, Zawiercia, 
Gorzowa Wielkopolskiego, 
Zielonej Góry, Opola. Ale to nie 
wszystko. Wykonawców oceniało 
międzynarodowe 
Jury. W jego 
składzie zasiadali 
Szwedka Nurtan 
Lilly Tas, Polka 
Aneta Mazur i 
Hiszpan Manel 
Cabeza Gomez, 
a więc przekrój 
przez całą Europę 
od chłodnych 
północnych mórz 
do południowych 
upalnych plaż. 
Przy takim tempie 
rozwoju za trzy lata będzie to 
Festival of Universe! 
     W tę kwietniową sobotę 
Złotoryja miała zaszczyt gościć 640 

wyjątkowe talenty z 
całego kraju. Scena 
oraz sam budynek 
Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i 
Rekreacji okazały 
się za małe, 
by pomieścić 
wszystkich 
uczestników II 
Złotoryjskiego 
Dance Arts Festival, 
organizowanego 

przez Fundację 
Rozwoju Człowieka 
TROOD przy 
współpracy ze 
Street Dance 
Academy oraz 
Złotoryjskim 
Ośrodkiem Kultury 
i Rekreacji, pod 
patronatem 
Burmistrza Miasta 
Złotoryja – Roberta 
Pawłowskiego. 
      Już od 9.00 
rejestrowano 
przybyłych wykonawców, a 
o 10.15 burmistrz  Robert 
Pawłowski oficjalnie otworzył 
Festiwal, życząc wykonawcom 

wykorzystania maksymalnych 
swoich możliwości. Prowadzący, 
Bartosz Łoś, nagrodził burmistrza 
festiwalową koszulką, po czym z 
góry na salę wypuszczono trzysta 

balonów, które już 
do końca imprezy 
towarzyszyły 
widzom. Następnie 
prowadzący z 
dumą przedstawił 
międzynarodowe 
jury i na scenę 
wbiegli pierwsi mali 
wykonawcy.  
      Do godziny 11. 
przybyła już połowa 
uczestników. Autokary parkowały 
na udostępnionych parkingach 
Hotelu „Qubus” i ZSO, dlatego 
nie było żadnych utrudnień 
komunikacyjnych w mieście.

II Złotoryjski 
Dance Arts Festival

Fot. Sylwia Żyłka Fot. Sylwia Żyłka

Fot. Sylwia Żyłka

Fot. Sylwia Żyłka

Fot. Jarosław Jańta

Fot. Sylwia Żyłka

      Festiwal to kalejdoskop 
przeróżnych form tańca, od 
towarzyskiego, przez hip-hop, 
breakdance, jazz i funky.
      Żeby wypaść jak najlepiej, 

wszyscy 
trenowali, gdzie 
tylko było jakieś 
wolne miejsce. 
Dzięki temu 
dla widzów 
scena i występy 
zaczynały się 
już za drzwiami 
wejściowymi, 
później po 
schodkach w 
holu przed salą 
kinową i 
wreszcie 

po schodach na górnym 
piętrze. Nie przeszkadzało 
tańczącym stanowisko 
pilnującej porządku 
Jednostki Poszukiwawczo 
– Ratowniczej naszej 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej, która 
zapewniała opiekę 
medyczną podczas 
wydarzenia. W holu, 
oprócz rejestracji, 
zorganizowano także, 
na życzenie trenerów, 
rodziców i uczestników Festiwalu 
stoisko, gdzie można było napić 

się kawy, herbaty, czy kupić jakiś 
posiłek. Sklepik był oblegany 
non stop, a za ladą dzielnie 
sprawdzała się Asia Dyk. Ci, 
dla których zabrakło miejsca w 

budynku, ćwiczyli na dworze na 
niedalekim placyku obok Centrum 
Handlowego. 
      W punkcie rejestracyjnym 
spotykam zabieganą Olę Roś, 
organizatorkę Festiwalu z 
ramienia Fundacji Rozwoju 
Człowieka TROOD, która wspólnie 
z ciocią i Michałem Czyżewskim 
- współorganizatorem ze strony 
Street Dance Academy, czuwają 
nad właściwym przepływem 
informacji w trakcie Festiwalu. 
Mimo zamieszania, Ola znalazła 
chwilę, żeby udzielić kilku 
informacji.
      Przy takiej ilości uczestników 
ważna jest logistyka oraz przepływ 
informacji o ewentualnych 
zmianach podczas Festiwalu do 
jurorów, prowadzącego oraz 
DJ’a, za co odpowiada Michał. 
Wspomagają nas tutaj Bartosz 
Łoś, który prowadzi całą imprezę, 
wolontariusze ze stowarzyszenia 
„Nasze Rio”, fotograf Sylwia 
Żyłka oraz DJ Tadeusz Krawczuk. 
Dużą pomoc otrzymaliśmy 
także z Urzędu Miasta Złotoryja, 
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji oraz Street Dance 
Academy z Wrocławia – mówi.

      Jak zdobyliście takich jurorów?
Przyznam się, że i dla nas było 

to miłe zaskoczenie. Są 
znani i cenieni  nie tylko 
w swoich krajach, ale i 
w całej Europie. Szkolili 
się w studiach tańca na 
całym świecie. Zdobywają 
nagrody na europejskich 
mistrzostwach, uczą w 
wielu szkołach różnych 
stylów jak „hip-hop”, 
„popping”, „locking” czy 
„new style”. Jesteśmy 
im bardzo wdzięczni, że 
znaleźli czas i zgodzili się 
sędziować dla nas. Ponadto 
jutro organizujemy też 

warsztaty taneczne z jednym 
z jurorów - Manelem Cabeza 
Gomez, na które już zapisało się 
mnóstwo chętnych.  
Czujemy się niezmiernie szczęśliwi, 

że impreza z roku na rok  cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem. 
Chcielibyśmy  również jeszcze 
raz podziękować burmistrzowi 
miasta za objęcie 
patronatu 
nad imprezą 
oraz wsparcie 
finansowe, a także 
Złotoryjskiemu 
Ośrodkowi 
Kultury i Rekreacji 
oraz wszystkim 
sponsorom i 
pomocnikom.

Dzięki 
sponsorom każdy 
z uczestników 
Festiwalu 

otrzymał koszulkę 
pamiątkową, laureaci 
dostawali puchar, 
dyplom, słodycze i 
pamiątkowe przypinki 
lub smycze Fundacji 
TROOD. Nagrody 
rzeczowe to kamery 
sportowe, głośniki 
bezprzewodowe, 
słuchawki, ogromne 
misie pluszowe oraz 
produkty marki Glov-
me. Główną nagrodę 
600 zł oraz puchar 
ufundowany przez 

Urząd  Marszałkowski otrzymały 
dwie małe (do lat 11) baletniczki 
Beata Karaźniewicz i Blanka 
Ukarma-Huterska z Opola.

Festiwal zakończył się późnym 
wieczorem rozdaniem nagród 
przez burmistrza. Nikt nie wyglądał 
na zmęczonego. W rytm głośnej 
muzyki co chwilę rozbrzmiewały 

wiwaty nagradzanych, którzy 
tanecznym krokiem wchodzili 
na scenę i gratulowali sobie 
nawzajem.   

Jak zdradziła mi Ola: Jurorzy 
byli bardzo pozytywnie zaskoczeni 
wysokim poziomem prezentacji 
artystycznych, jak sami zaznaczali, 
poziom przeszedł ich oczekiwania.

Jak bardzo pasują tutaj, w 
naszej Złotoryi, słowa jurorów TVN 
YCD oceniających między innymi 
naszą Natalię:  

Widzimy taniec na najwyższym 
światowym poziomie, to są ludzie 
z Polski (Kinga Rusin). 

Mamy taniec, mamy energię i 
mamy sztukę (Michał Piróg).

Jarosław Jańta
Fot. Sylwia Żyłka, Jarosław Jańta

[1] „Niektórzy lubią łowić 
ryby, niektórzy lubią polować z 
sokołem, inni lubią słuchać ryku 
(napoleońskich) dział, a ja lubię...”
 -  Thin Lizzy – „Whiskey in the jar”.



Składniki: Kapuśniak z kaszą jaglaną 0,5 kg 
kiszonej kapusty (z marchewką), 1 kurze 

udko albo pasek żeberka (może być wędzo-
ne) – do 1 kg, włoszczyzna (marchew 
- ok. 15 dag, pietruszka - ok. 
7 dag, seler - ok. 5 dag, 
por - ok. 10 dag), 
2 ziemniaki (ok. 
25 dag), 0,5 
szklanki kaszy 
jaglanej, 1 
liść laurowy, 
5 ziaren ziela 
angielskiego, 
10 ziaren pie-
przu, ok. 0,5 
łyżeczki kminku, 
ok. 2 l wody
      Gotuję wywar z 
mięsa i włoszczyzny, dodaję 
do niego pokrojone w grubą kostkę ziem-
niaki, a po chwili przyprawy (bez kminku), 
pokrojoną kiszoną kapustę (jeśli kapusta 

jest bardzo kwaśna obgotowuję ją przez 
chwilę w osobnym garnku i dodaję do 
zupy bez wody, w której się gotowała) 

i kaszę. Gotuję około 20 minut 
(do ugotowania kaszy). 

Pod koniec 
gotowania 

dosypuję 
kminek. 
Jeśli 
wywar 
jest 
goto-
wany 

na 
kurzym 

udku, to 
na koniec 

gotowania można 
dodać do niego jedną 

śląską kiełbasę obraną i pokrojoną w 
kostkę.

Danuta Kica
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Kapuśniak z kaszą jaglaną

Gdyby ktoś jechał przez Kopacz w 
czerwcową pochmurną noc, po północy 

zobaczyłby w świetle reflektorów setki, a 
może i tysiące 
migrujących 
po asfalcie 
pomrowików i 
arionów zwanych 
potocznie ślinikami. 
Cała droga jest nimi 
upstrzona jak nie 
przymierzając obraz 
najjaśniejszego 
pana kupami much 
w Karczmie „Pod 
Kielichem”.
      Słynne te muchy 
doprowadziły 
Gospodarza 
praskiej karczmy 
Pana Palivca do CK wiezienia, a śliniki 
doprowadzają właścicieli ogródków do 
szewskiej pasji. Owe ariony i pomrowiki to nic 

innego jak znane wszystkim użytkownikom 
pól, działek  i przydomowych ogródków 
ślimaki. Ożywione w nocy wędrują z 

zastanawiającą 
prędkością 0,3 mm 
na sekundę (tj.: ok. 1 
metra na godzinę) ku 
swoim pastwiskom: 
pomrowiki na pola 
rzepaku i pszenicy, 
ariony do ogródków, 
gdzie nęci ich zdrowa 
i odżywcza sałata, 
aromatyczny koper 
czy słodko pachnące 
nasturcje. 
      Niezbyt 
mroźna zima i 
zalegająca wilgoć to 
sprzyjające warunki 

dla ślimaczych jaj do obfitego wylęgu na 
wiosnę. Dodatkowymi atutami dla rozwoju 
mięczaków są zalegające resztki roślin, nie 

uprzątnięte gałęzie, zarośla czy wysoka trawa. 
Ze względu na swoją specyfikę poruszania 
się na śluzie własnej produkcji, preferują one 
tereny wilgotne. Jak wampiry unikają słońca 
i aktywne są nocami, ale nie śpią też w dni 
pochmurne i deszczowe. 
      Należy podkreślić, że nie wszystkie ślimaki 
są szkodnikami, większość z nich odgrywa 
bardzo ważną rolę w środowisku naturalnym 
przyśpieszając krążenie materii w przyrodzie 
(wieczny życia krąg). Największe szkody w 
uprawach 
powodują 
ślimaki 
„bezdomne” 
zwane w 
literaturze 
nagimi. 
Różnią się 
one od 
szanowanych 
i smacznych 
winniczków 
tym, że 
po prostu 
nie mają 
własnego 
domu, czyli muszli. Ta sytuacja jest dla nich 
tak frustrująca, że nie oglądając się na dobre 
stosunki z ludźmi tulą swój smutek w rzodkwi, 
sałacie i truskawkach.
   Andrzej Nowak, małopolski wojewódzki 

inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, 
twierdzi na łamach wadowickiego portalu 
(Wadowice24.pl), że jeden ślimak potrafi w 
ciągu nocy przebyć na swojej stopie prawie 
230 stóp (70 metrów). Kłóci się to jednak, 
z badaniami amerykańskich naukowców 
z University of Exeter, którzy twierdzą, że 
zwierzęta te poruszają się z prędkością 
ponad 1 metr na godzinę. Jakby nie było 
nieobciążone własnym lokum ślimaki nagie, 
w ciągu jednej nocy zdążą spokojnie i bez 
pośpiechu splądrować średniej wielkości 
ogródek działkowy.
      Jedzą wszystko bez wyjątku nawet siebie 
nawzajem. Niebezpieczne są zwłaszcza 
na wiosnę gdy uprawy dopiero wschodzą, 
później zadowalają się głównie dolnymi 
częściami roślin i powodują mniej strat.
      W swoim przydomowym ogródku 
spotkałem najgroźniejsze i największe 
ślimaki w Polsce ślinika luzytańskiego (Arion 
lusitanicus) sprowadzonego do Polski z 
północnej Hiszpanii i ślinika wielkiego (Arion 
rufus). Są one nie tylko żarłoczne ale i rude. 
      Dochodzą do 20 cm. długości i składają do 
500 jaj. Dużo też odwiedza moją posiadłość 
śliników zmiennych (Arion distinctus), 
całych czarnych ale równie niszczycielskich. 
Na moich oczach łodyżka młodego kopru, 
podgryziona przez ariona, zwaliła się na 
ziemię. Ku mojej zgrozie spotkałem też 
najobrzydliwszego ze wszystkich: pomrowika 
plamistego, który jest koprofagiem i przez to 
jest roznosicielem różnych pasożytów.

Ariony: naga prawda
 Arion distinctus                               

Pomrowik w truskawkach

 Arion rufus i moje jabłko

Arion wielki
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22.04.2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła 
akcję wymiany książek pod nazwą „Wielkie księgobra-
nie czyli bookcrossing w Złotoryi”.
22.04.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi 
odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mistrz 
tabliczki mnożenia”.
26.04.2015 r. w Warszawie miała miejsce trzecia edycja 
Orlen Warsaw Marathon - Narodowe Święto Biegania, 
na którym sierż. Anna Ficner – policjantka złotoryjskiej 
komendy powiatowej policji uplasowała się na 11 
pozycji w kategorii OPEN KOBIET.
26.04.2015 r. na torze motocrossowym w Głogowie 
odbył się V Cross Straceńców – Mistrzostwa Polski. 
Duży sukces odnotowali zawodnicy OLAWS Złotoryja, 
którzy zajęli czołowe lokaty, a Maciej Dawidziuk zdobył 
tytuł Wicemistrza Polski.
29.04.2015 r. w Zgorzelcu odbył się Finał Dolnośląskiej 
Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjal-
nych  sezonu jesiennego i wiosennego. Uczniowie ZSZ 
w Złotoryi wywalczyli drużynowo III miejsce na 28 szkół 
startujących.
01.05.2015 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekre-
acji już po raz dziewiąty odbył się Przegląd Artystyczny 
Szkół Korczakowskich.
01-03.05.2015 r. Złotoryjska Majówka 2015. ZOKiR 
oraz różne organizacje przygotowały imprezy dla 
wszystkich grup wiekowych. Dla małych dzieci ani-
macje i zabawy zorganizowane zostały przez Fabrykę 
Urodzin, Złotą Coolturę, Nasze Rio, Złotoryjską sekcję 
Taekwon - do. Dla młodzieży i dla dorosłych: koncerty, 
dyskoteki, występ Klubu Seniora, pokaz Teatru „Mimo 
wszystko”. Dla wszystkich Moto Szoł 2015, a tam 
wyścig samochodów zdalnie sterowanych.
02.05.2015 r. na miejskiej strzelnicy Klub Strzelecki 
AGAT zorganizował Międzynarodowe zawody strzelec-
kie z okazji Narodowego Święta 3-Maja.
03.05.2015 r. w Złotoryi na placu Wolności odbyły się 
uroczystości z okazji Narodowego Święta 3-Maja.
03.05.2015 r. w Jeleniej Górze odbył się III Półmaraton 
Jeleniogórski i Dziesiątka Jeleniogórska, czyli bieg na 
dystansie 10 kilometrów Bieg ukończyło 11 naszych 
reprezentantów. Złotoryjanie z OLAWS Złotoryja w 
klasyfikacji drużynowej zdobyli 1 miejsce, a  Anna 
Ficner zajęła 3 miejsce w klasyfikacji kobiet i 1 miejsce 
w kategorii wiekowej. 
03.05.2015 r. w całym powiecie złotoryjskim obcho-
dzono Dzień Strażaka.
05.05.2015 r. Złotoryja otrzymała blisko 1 mln zł dofi-
nansowania do modernizacji stadionu miejskiego od 
sejmiku w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017.
08.05.2015 r. przed pomnikiem Wojska Polskiego na 
pl. Lotników Polskich w Złotoryi odbyły się uroczyste 
obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej.
08 – 09.05.2015 r. miały miejsce międzynarodowe 
targi turystyczne Tourtec 2015 w Jeleniej Górze, na 
których swoją ofertę prezentowała Złotoryja.
12.05.2015 r. wśród laureatów Nominowanych do 
Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP znalazła się 
miejscowość Czaple - Wioska Piasku i Kamienia, 
nominowana za stworzenie piaskowo-kamiennego 
centrum wsi. 
12.05.2015 r.  odbył się Ogólnopolski Konkurs Informa-
tyczny „TIK?-TAK!” dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowany 
przez PTI i PB ECDL, brali w nim udział także uczniowie 
naszych złotoryjskich szkół.
13.05.2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna Klub Seniora 
w Złotoryi zorganizowała spotkanie z poezją z okazji 
Dnia Rodziny.
13.05.2015 r. zakończył się ogólnopolski konkurs pla-
styczny pn. „Bitwa o Złotoryję z 1813 roku”, organizo-
wany przez Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi.
15.05.2015 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec 
odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką 
Frączek popularną autorką wierszy i opowiadań dla 
dzieci.  
15.05.2015 r. IV noc muzeów w Muzeum Złota w 
Złotoryi.  
16.05.2015 r. w Hali Sportowa „Tęcza” Stowarzy-
szenie Piłki Ręcznej „OLDBOYS GÓRNIK” Złotoryja 
zorganizowała II Międzynarodowy Memoriał im. 
Michała Stalskiego w Piłce Ręcznej.
16.05.2015 r. w Zamku Grodziec odbyły się Zawo-
dy V Gold-DogTrekking 2015.

Opracował: Jarosław Jańta

      Krótko mówiąc, w tym sezonie cała moja 
rodzina i ja pozbawieni  zostaliśmy części 
plonów truskawek, kopru, sałaty, grochu, 
pietruszki i nisko zwisających nad ziemią 
malin. Niestety Nadleśnictwo odmówiło mi 
wypłaty rekompensaty za szkody w uprawach 
spowodowane przez dzikie zwierzęta, gdyż 
podobno, ślimaki nie należą do zwierzyny 
łownej.       
      Chcąc 
wyeliminować 

zagrożenie dla 
mojej produkcji 
ogrodowej 
udałem się do 
pobliskiego 
sklepu z 
artykułami 
rolniczymi 
i zagaiłem 
sprzedawcę 
o środek 
na ślimaki. 
W tym roku jest to wyjątkowo 
duże zagrożenie dla wszystkich 
producentów rolnych, w związku z 
tym wzrósł także popyt na chemię 

zwalczającą śliniki. W sklepie były tylko duże 
i drogie opakowania po 
3 i 10 kilo. Po szybkiej 
i dogłębnej kalkulacji 
stwierdziłem, że nie 
opłaca mi się ich 
nabywać.
      Naturalnymi wrogami 
ślimaków są ropuchy, 
krety, ryjówki, jeże, 
jaszczurki, bażanty, 
krukowate. Trzeba 
pamiętać, że używając 
chemii do likwidacji 
ślimaków giną także i te 
zwierzęta. 
      Internet pełen jest 
porad jak sobie radzić z tym problemem. 
Najprostszy sposób to utrzymywać porządek: 
kosić trawę, wyrywać chwasty, pozbywać 
się resztek roślinnych, gałęzi, różnych 
przedmiotów leżących na ziemi. Aby nie 
dopuścić darmozjadów do plonów można 
wokół grządek rozsypać: popiół z kominka, 

sól, korę, trociny, igły roślin iglastych, 
skuteczne jest także szkło i wapno 
niegaszone. Szczególnie ciekawy jest wpis 
jednego z internautów:     
„Tytuł: jak zlikwidować ślimaki
jedyny sposób!!!!!!!!!!!!!!!! pracuję w 
serwisie samochodowym zbieram stary 
płyn hamulcowy i podlewam nim ziemie 

wokół ogrodzenia 
robię to raz na rok na 
wiosnę i nie uwierzycie 
ale nie mam ani 
jednego ślimaka na 
działce no chyba 
ze życzliwy sąsiad 
przezuci mi jakiegoś 
przez płot naprawdę 
próbowałem 
wszystkiego soli 
popiołu trocin środków 
przeciwko ślimakom 
łupin z jajek szkła 
piasku i g..no to dało, 

a płyn hamulcowy jest idealny spróbujcie, a 
zobaczycie naraziskoooo! 
dodał: bati” 
      Ciekawe czy w ogóle coś jest na tej 
działce, w każdym razie nie polecam 

naśladowania 
bati’ego. 
Żeby mięczaki 
zwabić w pułapkę 
i je uśmiercić 
wystarczy na noc 
zakopać garnek z 
piwem, którego 
są koneserami. 
Zwabione 
zapachem 
zechcą się go 
napić, nachylą 
się i wpadną do 
środka. Rano 
wystarczy zebrać 

tylko ich utopione zwłoki.  
      Natomiast ja likwiduję problem 
sposobem pracochłonnym, ale 
ekologicznym. Stosuję systematyczny 
wieczorny zbiór ślimaków bezpośrednio z 
powierzchni gleby i roślin oraz ich utylizację 
w specjalnie do tego przygotowanym 

dołku. Tu uwaga, zbiór należy 
prowadzić w rękawiczkach, 
gdyż śluz ślimaka jest bardzo 
trudno zmywalny. 
Niestety sposób ten jest dobry 
tylko dla wytrwałych właścicieli 
przydomowych ogródków, 
działkowiczom pozostają inne 
ww. sposoby.
      Jednak nasze kłopoty ze 
ślimaczkami to drobnostka. 
Mieszkańcy Florydy obok 
zagrożeń związanych z 
ruchomymi piaskami, pytonami 
i aligatorami, dodatkowo 
zostali zaatakowani przez 
afrykański gatunek olbrzymiego 
ślimaka, który jest wielkości 
szczura. Ślimaki te niszczą 
domy wygryzając w tynku 
dziury. Podobno ich ulubionym 
pożywieniem jest stiuk, 
gdyż zawiera wapń, który 
wykorzystują do budowy swojej 
muszli. 
      Jak to dobrze, że żyjemy 
jednak tu na cichym, 
spokojnym Dolnym Śląsku, 
gdzie klimat jest umiarkowany, 
a wulkany wygasłe.   

Jarosław Jańta

  Pomrowik plamisty i moja sałata

  Arion luzytański



Pani Sylwia Bober z koleżankami

Pani Zofia Dziadyk z mamą

Helena Szułkowska z rodzenstwem i kuzynką
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P
rzez niemal cały okres PRL upowszechnia-
no styl życia oparty na oszczędzaniu, pla-

nowaniu wydatków, ograniczaniu konsump-
cji, uniformizacji. Ale ówczesna fantazja i 
potrzeby kobiet w urozmaicaniu „fasady” 
okazały się odwrotnie proporcjonalne do 
wszelkich ograniczeń z tym związanych 
(„przejściowe trudności” w produkcji i han-
dlu, brakoróbstwo, naganne trendy, szkolne 
i zakładowe nakazy i zakazy, czy choćby 
liczne regulatory obyczajowe typu wypada/
nie wypada).
      W wielu przypadkach wojna pozbawi-
ła ludzi podstawowego kompletu odzie-
nia. Większość skazana była na ubrania z 
odzysku – kwitł handel używaną odzieżą. 
Tekturowe kufry i walizki, z jakimi przyby-
wano na te tereny zwykle zawierały więcej 
pamiątek i sprzętu gospodarstwa domowe-
go niż ubrań. Na rynku wtórnym najczęściej 
szukało się tego, co będzie służyć latami a 
nie jednosezonowych kreacji. Zdobyczną 
galantną garderobę nosiło się w niedzielę i 
dni świąteczne, młodzież poszukiwała kur-

tek wojskowych 
(M-43, tzw. 
emka) i tzw. 
matocyklówek, 
które trafiały 
do Polski wraz z 
darami UNR-
RA. Codzienna 
odzież podawa-
na była wielo-
krotnej repera-
cji w warunkach 
domowych.
      Trudne lata 
powojenne nie 
były jednak 
monotonne. 
Jako taka stabi-
lizacja życiowa 
wyzwoliła 
pokłady twórcze 
u kobiet, które 
z konieczno-
ści sięgnęły 
po męską 
garderobę i własnoręcznie lub z pomocą 
krawcowych, nadawały męskim ubraniom 
kobiecego szyku. Maskulinizacja mody była 
konsekwencją nadwyżek garderoby 
męskiej spowodowanej stratami 
populacji mężczyzn -  a zatem proza 
życia, a nie emancypacja i widzimi-
się wyzwolonych robotnic. Ponadto 
spodnie chętnie noszono z powodu 
braku rajstop. Oszczędność uzasad-
niała awangardę, dla której prawdo-
podobnie jeszcze długo nie byłoby 
akceptacji. Kobiety często widywało 
się także w szmizjerkach - jednoli-
tych w kolorze, z dopasowaną górą 
i rozszerzającym się ku kolanom 
dołem. Pożądanym dodatkiem do 
sukienki były skórzane oficerki, 
jakie mają na sobie pani Rybicka i 
małżeństwo Nowodyłów. Takie buty 
robiło się ze zdobycznej skóry i na 
wymiar w zakładzie szewskim.
Uzupełnieniem damskiego odświęt-
nego stroju był lis na podszewce 
- koniecznie z klamerką otwiera-
jącą mordkę, którą zamykało się 
przytrzaskując ogonek. Kołnierz z 

lisa nosiło się także do 
letnich sukienek i dla 
urozmaicenia na wiele 
sposobów: mord-
ka-ogon z przodu, 
mordka-ogon z tyłu, 
po skosie jak toreb-
ka-listonoszka oraz 
szeroko na ramiona 
à la łódka. 
      Mężatki przybyłe 
z Kresów szybko zre-
zygnowały z chustek 
wiązanych nisko na 
czole. Włosy nawijały 
na papiloty, plastiko-
we wałki lub szczyp-
cami rozgrzewanymi 
w piecu formowały 
nad głową fryzurę na 
kształt ula. W tych 
czynnościach żonom i 
córkom pomagali czę-
sto mężczyźni. Łagod-
ną falę z czasem zastą-
pił tapir i sztywne loki 
zwane caravellą, które 
pasowały do lanso-
wanego na zachodzie i przemycanego przez 
kolorową prasę stylu New Look. Ideologicz-

nie ukąszona młodzież z ZMP 
dla odmiany gładko zaczesywała 
włosy do tyłu - na podobień-
stwo komsomolskich kolegów 
preferowała aseksualne uni-
formy. Z czasem z „zetempow-

cami” chętnie konfrontowała 
się młodzież niezadowolona 
z państwa. Bikiniarze oraz ich 
fanki zwane „kociakami”, pre-
ferowali amerykański sposób 
„noszenia się”, tj. obcisłe przy-
krótkie spodnie, spod których 
wystawały kolorowe skarpety, 
zamszaki na wysokiej korkowej 
lub kauczukowej podeszwie 
(słoninie), bazarowe kolorowe 
marynarki, na głowie koniecz-
nie „kaczy kuper”.
1956 r. przyniósł lekki po-
wiew z zachodu – okulary w 
kształcie motylich skrzydeł, 
nylonowe chustki na głowach, 
dżinsy i koszule non-iron. Była to 
zapowiedź rosnącej niechęci do 

wszystkiego, co stare i retro i niechęć ta ide-
alnie wpisywała się w siermiężność i smutek 
czasów „gomułkowa”, jak zwykł nazywać 

epokę PRL poeta 
Zbigniew Her-
bert. Sztuczne 
tkaniny, skóra, 
rzęsy i przebój 
kolejnych dekad 
- ortalionowy 
płaszcz, symbol 
dostatku i szczyt 
elegancji. Ta 
powszech-
na imitacja i 
brzydota rzeczy 
codziennego 
użytku wyzwo-
liła niebywałą 
fantazję, z której 
do dzisiaj słyną 
Polki - spódnice 
z pieluch, su-
kienki z zasłon, 
zdobienia bati-
kami, haftami, 

Modowe retrospekcje

Kazimierz Miniewski z kolegami, 1948 r.

Barbara Stolarczyk z rodzicami

FOTO - WSPOMNIENIA

Pani Sylwia Bober z koleżankami

Pani Zofia Dziadyk z mamą

Męska wersja prochowca
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patchworkiem. 
Młode kobiety 
garnęły się do 
szycia, uprawia-
jąc coś na wzór 
tkaninowego 
recyklingu, uczyły 
się batiku, plotły 
torebki z lnianego 
grubego sznurka, 
samodzielnie wy-
rabiały biżuterię. 
Wzięciem cieszyły 
się pojedyncze 
sztuki bolesła-
wieckich cera-
micznych korali 
wyrabianych w 
ramach prywatnej 
inicjatywy na te-
renie zakładu pra-
cy. Kreatywność 
wymuszały nie 
tylko mało atrak-
cyjne „gotowce”, 
a raczej ich brak. 
Do aktywności na 
tym polu zmuszał 

wieczny niedostatek 
atrakcyjniejszych towarów, w tym wszelkich 
tkanin. Materiały trafiały w sklepach prosto 
pod ladę z myślą o specjalnych klientach - 

„przedstawicielach lokalnej władzy i „znajo-
mych królika”. Z tego powodu zawierały się 
nietypowe przyjaźnie – lekarek, nauczycie-
lek, urzędniczek z magazynierkami, fryzjer-
kami, kierowniczkami domów towarowych.
      Dzieci na powojennych fotografiach z 

końca lat 40. 
i początku 50. 
prezentują 
przedwojen-
ną dziecięcą 
elegancję. W 
dniach odświęt-
nych i szkolnych 
obowiązywa-
ły zestawy 
mundurkowo-
-garniturowe 
– dla chłopców 
koniecznie skró-
cone spodnie. 
Długie nogawki 
były przywile-
jem dojrzałych 
chłopców. 
W szkołach liczy-
ła się skromność 
i schludność w 
ubiorze, nauczy-
ciele karcili za 
zbyt jaskrawe 
kolory. W póź-
niejszych latach 
obowiązywała 
uniformizacja – początkowo 

górowały modele marynarskie, z czasem 
granatowe fartuszki skontrastowane bielą 
kołnierzyka. Podczas licznych uroczystości 
szkolnych obowiązywało zestawienie bieli i 
granatu. Wymagana  uniformizacja na kilka 
dekad wykluczyła ze stroju uczniowskiego 
jakąkolwiek biżuterię (zastąpioną wielkimi 
kokardami) i kolorowe dodatki. 
W szarej szkolnej rzeczywistości 
kolorowy strój traktowany był 
jako objaw nagannej ekstrawa-
gancji i buntu przeciwko władzy 
państwowej „jedynie słusznego 
systemu” i oczywiście gronu 
pedagogicznemu. 
Złotoryjskie ulice w obrębie cen-
trum przemierzały „trójki klaso-
we”, w skład których wchodzili 
rodzic, nauczyciel, ORMOW-iec. 
Taka „trójca” zatrzymywała 
każdego ucznia niestosownie 
ubranego, przebywającego poza 
domem po godz. 20.00 oraz bez 
ówczesnego „cheapa”, jakim 
była tarcza szkolna. W przy-
padku jednych bezinteresowna 
nadgorliwość, w przypadku dru-
gich – chwilowe poczucie władzy, zniechę-
cały młodych do pojawiania się w miejscach 
pozostających pod  kontrolą reprezentantów 
„ustroju sprawiedliwości społecznej”.
      Ortodoksyjni wielbiciele socjalizmu tępili 
wszystko, co mogło zaszkodzić „dobremu 
imieniu” Polski Ludowej, a zagrożenie 
widziano niemal we wszystkich sferach 
życia prywatnego obywateli. W szczegółach 
analizowano styl bycia, życia 
i ubierania się – formułując 
dziesiątki nakazów i zakazów. 
Szczególnie zwalczano te 
przypadki, które rozpoznano 
jako jawną manifestację i bunt 
przeciwko odgórnie narzuco-
nym wzorcom. Dlatego pod 
surowym obstrzałem władzy 
znaleźli się hippisi i ich fry-
zjerofobia - lokalni kacykowie 
z MO z dziką przyjemnością 
legitymowali każdego „kudła-
cza”.
      Dużo, dużo później przy-
szły czasy tureckich swetrów, 
dekatyzowanych jeansów, do 

których pasowały 
trampki – tzw. „wał-
brzychy” lub nasze 
filcowskie (niebiesko-
-czerwone). Codzien-
ny strój przypominał 
raczej przebranie 
niż ubranie. Wraz z 
darami z Zachodu 
napływał sztruks i 
welur. Kobiety ubie-
rał i zdobił rodzimy 
przemysł ludowy za 
pośrednictwem Ce-
pelii – koronki, hafty, 
sznurki, skóra i drew-

no. Obowiązkowo - 
sznur z bursztynowej 
sieczki. Ludowe zami-
łowanie do mate-
riałów naturalnych 
złotoryjskie elegantki 
przełamywały odro-
biną egzotyki, którą 
umożliwiali miejsco-
wi podróżnicy-han-
dlarze, przywożący 
z podróży do Azji, w 

tym Indii i Nepalu, góry jedwabnych apa-
szek, bransolet z masą perłową i plecionych 
koszyków. 
Sprawy codzienno-życiowe na tyle wszyst-
kich pochłaniały, że nikt nie zaprzątał sobie 
głowy dietami bezglutenowymi czy odchu-
dzającymi głodówkami. Żadnej pracującej 
kobiecie nie zależało na tym, by o godz. 22 

wciąż być na czczo tylko po to, by ładnie 
układała się mała czarna. Odnoszę wrażenie, 
że większość elegantek kilku powojennych 
dekad złapałyby się za głowę, widząc na 
ulicy w dzień powszedni tłumy kobiet w 
strojach, które „zaczynają się za późno
i kończą za wcześnie”. 

            Joanna Sosa-Misiak 

Lis na każdą okazję

Turniej cechów, 1970 r.

Oficerki - przedmiot pożądania, 
państwo Nowodyłowie
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P
od tym znamiennym tytułem - cytatem z 
Władysława Bełzy „Katechizmu małego 

Polaka”- przebiegał IX Regionalny Przegląd 
Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek 
im. Janusza Korczaka z rejonu Dolnego 
Śląska. Wzorem lat ubiegłych uroczystości 

zorganizowano w sali widowiskowej ZOKiR, 
tym razem 29 kwietnia 2015 roku.
      Organizatorzy postawili sobie cele, 
do których konsekwentnie zmierzali. 
Najważniejszym z nich było budzenie postaw 
patriotycznych i obywatelskich. Wielce 
wymowną była scenka tańca z flagą. 
A kiedy tak rozpostarta na całej przestrzeni 

scenicznej, za rąbek przytrzymywana przez 
dzieci, pulsowała - wiedzieliśmy, że Ojczyzna 
i jej symbole są im bliskie. Tę etiudę taneczną 
przygotowały z dziećmi Lucyna Kortus i 
Justyna Kościuk. Kolejny występ 
gospodarzy, zatytułowany „Niech 

żyje Polska”, 
przygotowany 
pod kierunkiem 
Adrianny Wolskiej-
Banaszyńskiej i 
Ewy Bagińskiej 
nagrodzono 
gorącymi 
brawami. Pięknie 
zaprezentowały 
się przedszkolaki 
„Średniaczki” 
wystrojone w 
biało-czerwone 
ubranka. Dzieci 
wykazały się wielką 
dyscypliną sceniczną i 
dobrym przygotowaniem, 
co zawdzięczają paniom 

Ewelinie Zabłotnej i Ewie Tylutki.
  Z przyjemnością odnotowaliśmy występ 
integracyjny dzieci reprezentujących SP 1
i OSZW w Złotoryi. A kiedy na scenie pojawili 
się sygnaliści z Nadleśnictwa Złotoryja, po sali 
przeszedł szmer i nagle ucichło, jakby ktoś 
zamknął drzwi. Panowie przyjęli postawę, 
instrumentami zatoczyli łuki, by za chwilę 

napełnić salę melodiami 
patriotycznymi.
Zanim dotarły 
dzieci najmłodsze, 
zaprezentowano 
film o Auschwitz-
Birkenau 
(Oświęcim-
Brzezinka) i 
wspomnienie 
kobiety, która 
przeżyła obóz 
jako dziecko. 
W 75. rocznicę 
zbrodni katyńskiej 
uczniowie klasy II 
A Dwujęzycznego 

Gimnazjum w Złotoryi zaprezentowali się 
w scence przygotowanej pod kierunkiem 
Tomasza Szymaniaka, a oprawą muzyczną 
opatrzonej przez Dorotę Stawińską i Pawła 
Orłowskiego.
      Jak było do przewidzenia, trzy - 
i czterolatki tak się roztańczyły, że gdyby nie 
czujne ręce pań, te kręcące się wrzecionka 
popłynęłyby gdzieś za kulisy, a tak wracały 
na swoje wyznaczone liniami tory. 
Ostatecznie do Żłobka Miejskiego z Grupami 
Przedszkolnymi wrócili w komplecie i na czas. 

Nie sposób na ograniczonych łamach 
opisywać każdą prezentującą się  grupę, a 
szkoda. Przybyły dzieci uzdolnione i pracowite. 
Ich opiekunowie dyskretnie obsługiwali 
zespoły, opiekując się akcesoriami, nosząc 
krzesełka, czy stojaki z nutami. 
Po trzydziestu pięciu latach pracy w szkole, 
na różnych szczeblach jej organizacji, znam i 
czuję trud powstawania pięciominutowego 
występu. Składam głęboki ukłon tym 
wszystkim, którzy ten wysiłek podejmują.
Mam nadzieję, że organizatorzy zadbają 
o rozpowszechnienie  scenariusza i 
fotoreportażu na stronach internetowych, 
co pozwoli szerszej rzeszy zapoznać się z 
przebiegiem uroczystości. Byłaby to również 
forma usatysfakcjonowania wykonawców. 
Nasuwa mi się taka oto refleksja, że w OSZW 
w Złotoryi zawiązuje się grupa, która zbiera 
wszystkie materiały z Przeglądów, opracowuje 
je, ilustruje zdjęciami i na następnym 

jubileuszowym Przeglądzie dostępna będzie 
broszurka - czy jak ją się nazwie. Byłoby to 
ciekawe udokumentowanie wspaniałych 
działań szkoły i miła pamiątka dla uczestników.
Zatem do dzieła i powodzenia.
      Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
      Z przyjemnością byłam wśród Was.

                                                   Danuta Sosa

Fot. Archiwum Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka w Złotoryi (www.soszw.info; 
www.plus.google.com)

Kto Ty jesteś? Polak mały

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KORCZAKOWSKICH

Fot. Iwona Pawłowska

Fot. Iwona Pawłowska

OPOWIEŚĆ ZŁOTORYJSKA

Kartka 
z planu

Fot. Iwona Pawłowska
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Najtrudniej ogarnąć chaos. Po dwupokojowym 
mieszkaniu w starej kamienicy w Rynku 

kręci się chyba z dwadzieścia osób. Jedni 
pracują nad fryzurą Christine (Oli), kolejni robią 
charakteryzację Wolterowi (Kubie), a jeszcze 
osobna ekipa doczepia brzuch „ciężarnej” 
Katherine (Darii). Balon, taśma klejąca i jest już 
9. miesiąc – chwali się jeden z członków ekipy 
filmującej „Opowieść Złotoryjską”. 

Zanim padnie pierwszy klaps kolejnego dnia 
zdjęciowego i reżyser Maks, operator Patryk 
oraz dźwiękowiec 
Rafał zaczną czynić 
swoją powinność, 
przy stole drugi z 
Patryków, Angelika 
i Łukasz - troje 
głównych aktorów 
tej sceny ćwiczy 
dykcję i robi próbę 
czytaną. Na dziś 
zaplanowanych 
jest kilka scen tak 
zwanej niemieckiej 
części filmu. W tym 
akcja porodowa 
Katherine. Jednak 
zanim się to 
zacznie, aktorka 
musi się na co 
najmniej trzy godziny uzbroić w cierpliwość i 
ostrożnie obchodzić z balonem pod sukienką. 
Pierwszeństwo mają Wilhelm, Helga oraz ich gość 
Hans- Werner Lutz. 

Kiedy trwa rozgrzewka do pierwszej sceny, 
część ekipy, czyli kostiumolodzy poszukują 
spodni dla Karla (Kamila). Z tych kupionych w 
secondhandzie jedne są za duże a drugie zbyt 

kraciaste. W końcu reżyser ustala, że bohater 
będzie tylko siedział, więc nie ujawni się 
mankamentów garderoby.

Nareszcie można zacząć kręcić. „Cisza 
na planie!”….no właśnie…jaka cisza, skoro 
w malutkim mieszkaniu kręci się tyle osób. 
Dźwiękowiec krzyczy, że tak nie może być. 
„Wszyscy wyjść!” Tylko dokąd? Rozwiązaniem 
jest kuchnia. Tam teraz upycha się grupa aktorów 
czekająca na swoje sceny, charakteryzatorki, 
fryzjerki, asystentki i…wszyscy zaintrygowani 
projektem. Już można kręcić. No tak, ale zza okna 
dolatują śmiechy i rozmowy dzieci bawiących się 
na podwórku. Dźwiękowiec znów kręci nosem. 
Niepotrzebnie – uspokaja go reżyser - przecież to 
naturalne odgłosy ulicy. Ignorując hałas zza okna, 
ekipa przystępuje do rejestracji dialogów.

 Idzie to mozolnie, aktorzy mylą się, „Jak mam 
powiedzieć Katerine czy Katrin?” - denerwuje się 
Patryk. W końcu ustalają jedną wersję. I kiedy 
wydaje się, że nic nie stanie już na przeszkodzie, 
pojawia się kolejny problem fonetyczny Glewic 
czy Glajwic. Zniecierpliwienie rośnie. Z kuchni 
dolatują odgłosy rozmów. „Cisza na planie!” 
woła reżyser. Kamera rusza. Kilkanaście dubli i 
dialog jest zarejestrowany. Teraz trzeba to zgrać 
z wchodzeniem bohaterki do pokoju. Zwykłe 
zamykanie drzwi i siadanie przy stole to kolejne 
wyzwanie. Tym razem dla Angeliki, która nie kryje 
irytacji, gdy musi po raz siódmy zamknąć drzwi i 
przeparadować przed kamerą a na dodatek tak 
usiąść, by nie wejść zanadto w obiektyw, przy 
czym ma to wykonać naturalnie i spontanicznie.

 Niby wszystko przebiega bez zakłóceń, wydaje 
się dobiegać końca, gdy operatorowi zaczyna 
przeszkadzać światło. Nadmiernie słoneczny dzień 
nie cieszy ekipy, bo wyjdą za duże kontrasty. Okien 
nie ma czym zasłonić, więc ostatecznie asystenci 
decydują się na wytłumienie światła elementami 
nieużywanej garderoby.
„Jest ok” – pada z ust operatora, kiedy na jednym 

z okien wisi jakaś różowa halka, 
skutecznie wywołując lekki półmrok.

Filmowanie sceny dialogu 
dobiega końca. Wymęczeni aktorzy 
wreszcie uśmiechają się z ulgą. 
Wtedy reżyser woła: „Ludzie, 
przecież ta scena rozgrywa się w 
nocy!” Konsternacja. Co robić? 
Nikt nie ma siły, by powtarzać 
ujęcia. Ekipa decyduje się na 
korektę w scenariuszu. Nie ma 
wyjścia. Przecież trzeba jeszcze 
nakręcić scenę przybycia Woltera. 
Nie mówiąc już o akcji porodowej 
Katherine. Jak tak dalej pójdzie, z 
balonu zejdzie całe powietrze i ciąża 
się sama rozwiąże. 

Wreszcie pora na drugą z 
zaplanowanych scen. Do ekipy dołącza Kuba. 
Jest już gotowy do gry, ale okazuje się, że coś 
nie pasuje. „Wygląda zbyt dziecinnie”- ocenia 
charakteryzatorka. Musimy domalować mu 
zarost. Marta błyskawicznie nanosi ciemny puder 
na twarz aktora. Kuba od razu zyskuje kilka lat i 
wygląd mocno zmęczonego.

Teraz akcja przenosi się do małego 

przedpokoju i na korytarz kamienicy. Kuba ma 
stukać do drzwi, Łukasz - otworzyć je i powitać 
gościa. Banał. Wszyscy mają nadzieję, że teraz 
pójdzie łatwo. W porównaniu z poprzednią sceną 
– faktycznie tak jest, ale nie obejdzie się bez kilku 
dubli. Tym razem trzeba filmować osobno Kubę, 
osobno Łukasza. 
Potem to montażysta 
będzie jakoś sklejać. 

Jest już nagrane 
przybycie Woltera/
Kuby. Nadchodzi 
pora na sfilmowanie 
rozmowy z 
gospodarzem. 
Ma to być mocno 
emocjonalna scena 
dyskusji o polityce, 
o dojściu Hitlera 
do władzy. Reżyser 
decyduje się na 
lekką modyfikację 
scenariusza, który 
zresztą współtworzył. 
Żeby nie było zbyt 
statycznie, jak w 
telenowelach – Kuba ma wprowadzić element 
dramatyzmu, czyli chodzić, gestykulować i 
krzyczeć. Taka akcja przypada do gustu aktorowi, 
Kuba wydaje się w swoim żywiole. Chyba jednak 
nadmiernie koncentruje się na choreografii, bo co 
chwilę zapomina kwestii. 

Ekipa traci cierpliwość, „ciężarna” Daria 
twierdzi, że jak nie zaczną sceny porodu, to 

urodzi sama. Zatem zmiana planów. Kuba 
ma się podszkolić, a ekipa daje szansę Darii. 
Dobiega końca trzecia godzina pracy filmowców. 
Wszyscy dosłownie padają z nóg. Szczególnie 
pisząca te słowa. Dlatego nie obejrzę już mocno 
dramatycznej akcji w domu u Wilhelma i Helgi z 
udziałem ciężarnej Katharine.

Mam nadzieję zobaczyć to już pod koniec 
listopada, kiedy „Opowieść Złotoryjska” powinna 
być gotowa do pokazania mieszkańcom naszego 
miasta. Mam nadzieję, że zaangażowanie 
młodej ekipy debiutantów opłaci się, a autor 
ekranizowanej ksiązki, Andrzej Wojciechowski, nie 
okaże rozczarowania. Tymczasem trzymam kciuki 
za młodzież z Naszego Rio i jej projekt. 

Iwona Pawłowska

Spotkanie grupy„osób piszących” odbyło się w 
Gminnym Centrum Kultury w Pielgrzymce. 

dnia 30 kwietnia 2015r. Odbyło się ono w nieco 
odmiennym charakterze, gdyż nawiązywało 
do konkursów ogłoszonych przez Dolnośląską 
Bibliotekę Publiczną  we Wrocławiu: „Młody Po-
eta Dolnego Śląska” i „Moje miejsce zamieszka-
nia – moja mała Ojczyzna.” Za namową Reginy 
Piszczałki - bibliotekarki z Nowej Wsi Grodziskiej 
w pisarskich zmaganiach wzięło udział 5 osób z 
Gminy Pielgrzymka.  
      Swoje prace złożyły: Ania Chrabąszcz z Piel-
grzymki, pani Helena Szułkowska i pani Jadwiga 

Poznar z Nowej Wsi Grodziskiej oraz panie z 
Proboszczowa: Agnieszka Turkiewicz i Małgo-
rzata Semeniuk. W gronie laureatów znalazła 
się pani Helena Szułkowska, która po raz kolejny 
biorąc udział w projekcie zajęła zaszczytne 
wyróżnienie. Z tej okazji pani Helena w czasie 
gali we Wrocławiu otrzymała  pamiątkowy 
dyplom. W najbliższym czasie osoby biorące 
udział w konkursie dostaną tomiki z wysłanymi 
utworami.
      Swoje prace zaprezentowali: Ania Chra-
bąszcz, Agnieszka Śliwińska, Anna Tarczoń, Pani 
Agnieszka Turkiewicz, Pani Helena Szułkowska, 
Aleksandra Trymerska i prowadząca cykl spo-
tkań -  Małgorzata Semeniuk. Autorzy otrzymali 
gromkie brawa za oryginalność swoich dzieł, 

wśród których znalazły się: przepiękne wiersze 
o wiośnie, rodzinie, niezwykłych marzeniach, 
wysłuchaliśmy kartki z pamiętnika, a także 
wspomnień seniorów. Ta niebywała uczta słowa 
stała się prawdziwą ucztą ducha. Podziwiając 
niezwykłość zaprezentowanych utworów prze-
żyliśmy piękne chwile. Za swoje zamiłowania 
pasjonaci słowa otrzymali z rąk pani Reginy 
Piszczałki - przywiezione z Wrocławia upominki 
oraz przygotowane przez Gminne Centrum Kul-
tury prezenty. Było podniośle i uroczyście, ale 
też swojsko i wesoło.  Popołudnie zakończyło 
się wspólnymi rozmowami o pisaniu i znaczeniu 
słowa w naszym życiu.

Małgorzata Semeniuk

Pasjonaci słowa

Fot. Iwona Pawłowska
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Hieronim Mencel, zw. Sueinicensis 
(ur. w Świdnicy w 1517 r. - zm. w 

Eisleben w 1590 r.), naukę rozpoczął 
w siódmym roku życia w Świdnicy 
(1525), lecz jego rodzina zubożała 
po pożarze miasta (1528) i chłopiec 
musiał przerwać dalsze kształcenie. 
Nieoczekiwanie otrzymał wspar-
cie finansowe od szlachcica, co 
pozwoliło mu na podjęcie nauki w 
Złotoryi. Pod kierunkiem Valentego 
Trozendorfa studiował w złotoryj-
skiej szkole w latach 1535-1539. 
Potem przeniósł się na Uniwersytet 
w Wittenberdze (1539/1540) oraz 
na Uniwersytet w Lipsku (1541), 
został bakałarzem w szkole w 
Eisleben (1542), zastępcą rektora 
szkoły (1551), pastorem w kościele 
św. Mikołaja w Eisleben (1553) i 
w końcu generalnym superinten-
dentem (biskupem protestanckim) 
okręgu Mansfeld (1560-1590). Opu-
blikował dziesiątki prac z dziedziny 
teologii. Był trzykrotnie żonaty, nie 
pozostawił po sobie dzieci. Zmarł 
łagodnie w wieku 73 lat, tak jak żył, 
z modlitwą i Biblią.
      Nie ma nic niezwykłego w jego 
biografii. Tak wyglądał typowy życio-
rys pastora lub nauczyciela. Jednak 
kilka odszukanych szpargałów zmie-
nia dla nas obraz tego człowieka i 
czyni z niego interesujący obiekt 
badawczy. Mowa pogrzebowa Au-
gustyna Thama (1590) oraz List Fili-
pa Melanchtona (1541), dostarczają 
unikatowych, nieznanych informacji 
do pobytu Mencela w Złotoryi.
      Na pogrzebie Hieronima Men-
celiusa w dniu 25 lutego 1590 r. pro-
boszcz Augustyn Tham przypomniał 
pełną trudów i wyrzeczeń drogę 
swojego przyjaciela do wiedzy, sta-
nowisk i godności: Świdnica 1535 r. 
[...] Młody szlachcić, który studiował 

P
ublikacja wydana przez 
Uniwersytet Marii Curie 

- Skłodowskiej w 2009 r.  jest 
wyborem dziewięciu studiów 
Andréa Séguennego (Andrzeja 
Ściegiennego). Opracowanie 
ukazuje grupę XVI - wiecznych 
myślicieli religijnych, nazy-
wanych przedstawicielami 
radykalnej reformacji. Dla 
nas szczególnie istotny jest 
rozdział: Chrystologia Kaspara 
von Schwenckfelda, w którym 
poznajemy zawiłe i złożone 
poglądy śląskiego spirytualisty 
związanego z ziemią złotoryj-
ską. 
      Biografia Kaspara Schwenck-
felda (1490-1561) jest dobrze 
znana i nawet była wielokrot-
nie przedstawiana w różnych 
artykułach na łamach Echa. 
Wiemy, że głównym ośrodkiem 
szerzenia idei Schwenckfelda 
były Twardocice, Proboszczów, 
Czaple, Rochów i Bielanka. 
Prześladowani schwenckfel-
dyści wyemigrowali w XVIII w. 
z Dolnego Śląska do Pensyl-
wanii w Ameryce Północnej i 
założyli tam własny Kościół. Do 
tej pory utrzymują kontakty z 
miejscowościami, gdzie żyli ich 
przodkowie.
      Natomiast ze zrozumiałym 

Równo dwa lata temu, w 
majowym numerze, w jednym 

z „odcinków” foto-wspomnień, 
prezentowałam Państwu fotogra-
fie upamiętniające uroczystości 
pierwszokomunijne. Napomknęłam 
wówczas o - wspominanym dzisiaj z 
sentymentem - zwyczaju spotykania 
się po uroczystej mszy na plebanii 
na  śniadaniu i słodkim poczęstun-

w Złotoryi, zajechał do Świdnicy 
i zatrzymał się w gospodzie. Tam 
wychwalał szkołę złotoryjską i szcze-
gólnie jej rektora, pana Valentego 
Trozendorfa. Wskazując przy tym, że 
młodzi chłopcy posiadający niewiele 
pieniędzy, mogli być tam umieszcza-
ni. To usłyszała  jego matka [Mence-
la] i zapytała, czy ona także mogłaby 
tam swojego syna umieścić, i ile 
musiałaby na niego przez rok łożyć? 
On zapytał ją, na ile jest ją stać? 
Matka podała, że oddała dwie córki 
do klasztoru w Strzegomiu, gdzie 
miały się modlić oraz uczyć czytania 
i szycia, łożąc na jedną z nich przez 
rok siedem guldenów. Czy mogli by 
teraz przyjąć syna za taką samą ilość 
pieniędzy? Chciała się dowiedzieć, 
czy jest to możliwe. Więcej nie mo-

gła wydać na niego z powodu ubó-
stwa. Szlachcic powiedział matce, że 
jest to możliwe i podejmie należyte 
starania, aby mogła go umieścić i 
powiedział: powinniście wysłać go w 
Imię Boga do Złotoryi. Tak się stało.
       Hieronim Mencel - syn sukienni-
ka ze Świdnicy, przybył do Złotoryi na 
Jana Chrzciciela 1535 r. i studiował 
w tutejszej szkole do 4 października 
1539 r. Oddajmy ponownie głos 
proboszczowi Augustynowi: [...] 
Tam przez trzy lata przebywał i pilnie 
studiował, będąc polecanym przez 
swoich nauczycieli, uzyskał dla siebie 
prywatne lekcje u miejscowej szlach-
ty, dostał też wolny stół [darmowe 
wyżywienie], i oprócz tego pienią-
dze za wspomniane nauczanie. 
Prócz tego od swojego nauczyciela 
Trozendorfa, przydzielono dla niego 
w szkole nauczanie dwóch lekcji, 
jak: Eneidy Wergiliusza i Łacińskiej 
Gramatyki Filipa [Melanchtona], za 
wszystkie klasy dwa floreny co kwar-
tał otrzymywał. On w ten sposób 
zgromadził oszczędności na sumę 24 
florenów węgierskich [1 floren = 30 
groszy; za 1 grosza człowiek mógł 
się wyżywić przez tydzień]. Z nimi 
udał się na Uniwersytet Wittenber-
ski w roku 1549 [...].
       Informacje pozyskane z mowy 
pogrzebowej potwierdzają, że w 
Złotoryi istniał system finansowego 
wspierania biednych studentów, 
już na kilkanaście lat przed tym 
znanym, stworzonym przez księcia 
na usilne prośby rektora Tozendorfa 
w latach 1546-1548 r. Mamy też 
szereg unikatowych, konkretnych 
danych, dotyczących siły nabywczej 
pieniądza w XVI - wiecznej Złotoryi. 
Dowiadujemy się, ile kosztowało 
minimalne roczne utrzymanie w 
szkole (7 florenów) oraz ile dostawa-
li zdolni uczniowie za prowadzenie 
zajęć w najmłodszych klasach (2 
floreny na kwartał). Otrzymujemy 

też wgląd w zasady funkcjonowania 
prywatnych lekcji. Mamy dowód, 
że były to zajęcie dobrze płatne i 
pozwalały odłożyć znaczne sumy 
pieniędzy. Ponadto tekst potwierdza 
znane dobrze historykom wychowa-
nia czynniki decydujące o wyborze 
szkoły. Czyli że w XVI w. do szkoły 
najczęściej przyciągała: sława jej 
rektora lub profesora oraz niskie 
koszty studiowania.
      Kolejnym źródłem poświadcza-
jącym pobyt Hieronima Mencela w 
Złotoryi, jest list Filipa Melanchtona 
do Mikołaja Amsdorfa, Wittenber-
ga 19 sierpnia 1540 r.: [...] Temu 
doręczycielowi listu Hieronymu-
sowi Sueinicensis [Mencelowi], 
wyświadcz przysługę, wyszukując 
wedle tego w szkole miejskiej 
stanowisko. Przedtem studiował 
w Złotoryi i był tam domowym 
nauczycielem. Jest wystarczająco 
uczony i należytych obyczajów. W 
naszym Uniwersytecie [w Witten-
berdze] przebywał rok, obecne ubó-
stwo zmusza go do poszukiwania 
lepszego stanu. Pytam zatem, jeśli 
jest to miejsce w waszej szkole, czy 
będzie mógł je mieć? Można też go 
polecić tym, którzy zwykli wynajmo-
wać hypodidascalosa [pomocnika 
nauczyciela], lub jeśli ty się zgodzisz, 
można nająć go do kształcenia 
twoich bratanków, sądzę, że będzie 
do tego celu przydatny. Obiecuje 
zachować pracowitość oraz wiarę. 
Przeto ci go polecam. [...]. 
      List potwierdza oczywiście, że 
Mencel studiował w Złotoryi i był 
tam prywatnym nauczycielem. Poza 
tym ukazuje powszechne w kore-
spondencji z tych czasów zjawisko 
polecania swoich znajomych. Kilka 
zdań napisanych przez wpływo-
wych ludzi, takich jak Melanchton 
czy Trozendorf wystarczało, aby 
otrzymać posadę nauczyciela, 
pastora lub znaleźć się pod opieką 

przedstawieniem poglądów 
Schwenckfelda mamy już 
większy problem. Mało kto 
wie, o co tak naprawdę mu 
chodziło. Lektura niniejszej 
książki znakomicie uzupełnia 

tę lukę. W przystępny sposób 
możemy poznać istotę religii, 
która pięć wieków temu naro-
dziła się w okolicach Złotoryi. 
      W książce znajdziemy 
przypisy naukowe, indeks 
nazwisk oraz na okładce por-
tret samego Schwenckfelda. 
Mamy też sporo interesujących 
cytatów z pism reformato-
rów religijnych. Choćby takie 
stwierdzenie Schwenckfelda: 
Adam jest dla Boga figurą 
i szkicem, który poprzedza 
innego człowieka, Chrystusa 
niebiańskiego i prawdziwego 
Boga wcielonego. [...] Pierwszy 
Adam nie został stworzony 
jako podobny Bogu, stanie się 
nim dopiero poprzez Chrystusa 
i dzięki Niemu. 
      Lekturę polecamy wszyst-
kim dociekliwym, którzy nie 
lękają się trudnych rozważań 
filozoficzno-teologicznych nad 
różnymi, nieraz przedziwnymi 
ideami religijnymi.

Damian Komada
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księcia, biskupa lub rektora. Warto 
zwrócić też uwagę na wszechobecny 
w prezentowanych źródłach motyw 
pieniądza i znajomości, który wtedy, 
jak i teraz, stanowią konieczny 
element do robienia kariery. Wiemy, 
że suma 24 florenów - ogromna na 
warunki złotoryjskie, na niedługo 
wystarczyła w Wittenberdze i po-
nownie dotknęło Mencela ubóstwo. 
Jednak szybko otrzymał wsparcie 
i wszystko skończyło się dobrze - 
dokończył studia i został superinten-
dentem (biskupem). Takie były zalety 
studiowania w Gimnazjum w Złotoryi 
czy na Uniwersytecie w Wittenber-
dze. Absolwent tych uczelni stawał się 
częścią sieci wzajemnych powiązań, 
swego rodzaju układu - wspólnoty 
wspierających się nawzajem ludzi. Czy 
to był nepotyzm? Oczywiście! Przy 
czym, występujące zjawisko nie mu-
siało wykluczać kryterium fachowości 
i wykształcenia polecanych osób.
     Zaprezentowane teksty źródłowe 
nie były dotąd wykorzystywane 
przez badaczy dziejów Gimnazjum 
Humanistycznego w Złotoryi. 
Publikujemy je po raz pierwszy w 
tłumaczeniu na język polski i w celu 
wykazania powiązań ze Złotoryją. 
Materiały zawierają wiele ciekawych 
informacji rzucających tyle światła 
na ludzi i czasy, naukę i życie, i 
odżywają zapomniani. Nie ma teraz 
wątpliwości, że możemy nazwać 
Hieronima Mencela złotoryjaninem.
Źródła cytatów: Leichpredigt des Ehr-
würdigen,W Achtbaren und Hochgelahr-
ten Herrn M. Hieronymi Mencelij gethan 
durch M. Augustinum Tham, Eisleben 
1591, s. 42-44; O. Waltz, Epistolae Refor-
matorum I, [w:] Zeitschrift für Kirchenge-
schichte 2 (1878), s. 141.
Źródło ilustracji: Hieronim Mencel, 
sztych J. Azelta z 1688 r., [w:] P. Freher, 
Theatrum Virorum Eruditione Claro-
rum..., Nürnberg 1688, s. 272, tab. 14.

Damian Komada

Gdy w maju ubiegłego roku 
pisaliśmy w „Echu” o portrecie 

pastora Carla Heinricha Postela, 
zakończyliśmy informacją, że ów 
obraz, zdobiący niegdyś prezbite-
rium naszego kościoła Mariackie-
go, trafił po wojnie w bardzo złym 
stanie do Muzeum Archidiecezjal-
nego we Wrocławiu. Zamieściliśmy 
dwie czarno-białe archiwalne 
fotografie portretu.
      Aż do jesieni ubiegłego roku 
nie byliśmy pewni, czy Muzeum 

nadal posiada portret 
tego jednego z najbar-
dziej zasłużonych złoto-
ryjskich duchownych, 
a jeśli tak, to czy jego 
zachowanie umożliwia 
wykonanie jego foto-
grafii.
      W październiku 2014 r. 
nasza skromna złotoryjska 
trójka przeżyła wspa-
niałą przygodę! Okazało 
się przede wszystkim, 
że portret pastora nie 
tylko nadal chroniony 
jest przez Muzeum, lecz 
przeszedł wspaniałą 
renowację! 
Spoglądał więc na nas 
i w nasze obiektywy 
swoim spokojnym i mą-
drym wzrokiem dostojny 
pastor, nie spodziewając 
się odwiedzin trojga 
katolików zamieszkują-
cych teraz 
(lub dawniej) 
teren jego 
dawnej para-
fii. Zapewne 
wcześniej 
spotkał 
go tutaj 
np. pastor 

Johannes Grünewald, 
autor wielu publikacji o 
Złotoryi (który jednak 
nie zrobił fotografii). W 
każdym razie byliśmy 
pierwszymi redakto-
rami złotoryjskiego 
czasopisma, które tak 
dużo miejsca poświęca 
m.in. tajemnicom i lo-
som naszych zabytków.
Portret robi wrażenie 

swoimi rozmiarami: wysokością 
prawie 197 i szerokością 108 
centymetrów. Tabliczka, umiesz-
czona na tylnej stronie poszerzyła 
nasze dotychczasowe wiadomości, 
informując, że obraz przekazano 
do Muzeum Archidiecezjalnego 
w 1961 r., a więc później, niż 
przypuszczaliśmy (czyżby do tego 
czasu przechowywany był gdzieś 
w mieście, np. w budynkach 
parafii św. Jadwigi??). Nieznany 
malarz wykonał obraz farbami 
olejnymi na płótnie ok. 1840 r. 
Pastor Postel, przypomnijmy, 
sprawował swój urząd w Złotoryi 
w latach 1807-1861, a w 1840 r. 
miał miejsce np. pożar kościoła 
św. Mikołaja, należącego wówczas 
także do protestantów.
      Za pomoc w wykonaniu 
fotografii bardzo dziękujemy ks. 
profesorowi Józefowi Paterowi.

Joanna Sosa-Misiak

Cezary Skała
Roman Gorzkowski

Fot. C. Skała

C
o najmniej kilka wojennych 
miesięcy 1915 r. w złoto-

ryjskim garnizonie 37. Pułku 
Piechoty służył Xavier Abetz. 
Kilka razy w miesiącu wysyłał 
kartki pocztowe 
do Colmaru w 
Alzacji, adreso-
wane do swojej 
siostry Marge-
ritte. Widzimy 
jedną z tych 
właśnie złotoryj-
skich pocztówek, 
pisana przez Xa-
viera 2 listopada 
1915 r.: Kochana 
siostro! Prze-
syłam ostatnie 
pozdrowienia ze 
Złotoryi. Jutro 
rano wyjeżdżam 
do Poznania. 
Obie Twoje 
kartki z radością 
otrzymałem. Nie 
znamy szcze-
gółów wyjazdu 

młodego Alzat-
czyka ani jego 
dalszych losów; 
w Poznaniu 
mieściło się 
m.in. dowódz-

two armijnego Korpusu, które-
mu podlegał 37. PP.  
      Jak czytamy na fotografii, 
widokówka przedstawia „Dolne 

Miasto z kościołem św. Mi-
kołaja”. Niby wszystko jasne, 
ale warto bliżej się przyjrzeć 
widokowi uwiecznionemu sto 
lat temu, by np. zidentyfiko-
wać ulice oraz ich ówczesną 
zabudowę.

Roman Gorzkowski
Robert Goździk

ku spożywanym w gronie 
innych dzieci przystępu-
jących do sakramentu. 

Fotografia z pamiątkowego 
albumu pani Janiny Szyma-
niak, wówczas małej Jasi 

Korczyńskiej - mieszkanki Skorze-
nic, upamiętnia dzień, w którym 
domowe słodkie frykasy popijane 
„przydziałową” szklanką kakao 
smakowały bardziej niż w domu. 
Zwłaszcza, że rodzice - baczniej niż 
teraz – pilnowali postu przedeucha-
rystycznego. 
 Joanna Sosa-Misiak

Śniadanie na plebanii
Historia jednej fotografii

Alzacja-Złotoryja-Poznań
Kącik starej widokówki

TAJEMNICE ZABYTKÓW

Pastor Postel jak żywy!
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