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Tak się z nami 
skontaktujesz...
Redakcja Echa:

Stowarzyszenie TMZZ:

„Polsko, nasza Polsko! Zniszczymy dyktat 
bezmózgich mas
Polsko, nasza Polsko! Czas skończyć 
z reżimem piętnastu gwiazd”
Vexing Question – „Polsko!”

Kiedyś, wśród ministrów polskiego rządu, dużo było 
historyków, nawet śmialiśmy się na studiach z historii, 

że jak nie znajdziemy pracy w zawodzie, to zostaniemy 

ministrami. Potem na ministerialnych stołkach zauważyłem 
zwiększającą się liczbę osób z wykształceniem prawniczym. 
A dzisiaj poważnym kandydatem na premiera polskiego 
rządu jest artysta. Czyżby wyjątkowa wrażliwość artystów i 
ich wnikliwe postrzeganie rzeczywistości oraz bezkompro-
misowe opinie wzięły górę wśród wyborców, nad sztywny-
mi procedurami i filozofią partii politycznych? Najwyraźniej 

duża część społeczeństwa znudziła się już przekoma-
rzaniem partyjnych liderów, który z nich jest większym 
patriotą i nadchodzące wybory do parlamentu mogą 
przynieść NIESPODZIANKĘ.
W Złotoryi też mamy artystów, którzy jednakże nie 
wybierając się do Sejmu, na swój indywidualny sposób 
postrzegają świat i bezkompromisowo opisują go w 
swoich utworach.  
      W poniedziałek pierwszego czerwca, zaraz po 

zakończeniu Dni Złotoryi, ukazała się 
debiutancka płyta zespołu Vexing 
Question - „Oblicza”, na której 
znajduje się 11 utworów. Już same ich 
tytuły sugerują poruszanie w nich nie-
banalnych tematów. Podam tylko trzy: 
promujący płytę „Polsko!”, „Niezłomni” 
i „Nieswoje życie”. 
Pytam wokalistę Zespołu, Mateusza 
Paska, człowieka z długą modną brodą 
i niezwykle inteligentnego: 
      O czym są teksty Waszych utwo-
rów? Co chcieliście za ich pomocą 
przekazać odbiorcom?
   Mateusz Pasek: Nigdy nie wyjaśniam, 
co miałem na myśli, pisząc dany tekst. 

Tak jest ciekawiej. Lubię 
potem słuchać interpretacji 
odbiorców. Jeszcze chyba 
nigdy nie usłyszałem wersji, 
która w pełni zgadzałaby się 
z moją. Publiczności na kon-
certach chcemy przekazać 
energię, rytm i dobrą okazję 
do pogo. Do książeczki z 
tekstami niech siądą sobie 
spokojnie w domu. 
No i „kicha”. „Kawa na 
ławę” nie wyszła i znowu 
muszę sam wszystko 
przemyśleć. Ponieważ 
zaintrygowały mnie różne 
interpretacje, podchwytliwie pytam więc znowu: 
      W jaki sposób dewiacja (utwór „Nieswoje życie”) 
niszczy Polskę? Co to jest dla Was dewiacja?
      M.P. Dewiacją jest na przykład wciskana nam na siłę, 
przez unijne dyrektywy, ideologia gender. Za zasłoną 
rzekomej równości i tolerancji ukrywa ona aspiracje 
pewnych, nikczemnych grup społecznych. Ma na celu 
zburzenie panującego obecnie ładu i wprowadzenie no-
wego porządku świata. Nie będę się nad tym rozwodził. 
Wszystkim zainteresowanym polecam poczytać dzieła 
ks. dr hab. Dariusza Oko.
      I znowu: W Waszych tekstach nie ma nic o miłości, 
dlaczego?
      M.P. W naszych tekstach nie ma również nic na 
temat hodowli papug. Mimo to prywatnie posiadam 
jedną nimfę. Piosenki o miłości pozostawiamy innym, 
okolicznym zespołom. Płyta wydana jest profesjonal-
nie, w różnych odcieniach szarości. Tak jak szare jest 

Fot. Kajetan Kukla
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„Dręczące Pytanie”

Fot. Kajetan Kukla

Życie w dużym mieście ma dużo zalet, ale życie 
w małym mieście – jeszcze więcej. Zapewne nie 

wszyscy się ze mną zgodzą, ale ja zdania nie zmieniam, 
zwłaszcza, gdy za argument adwersarze przywołują 
ubogość oferty kulturalnej. Bo u nas dzieje się tyle, 
że trudno „zmieścić się” w jednym numerze „Echa”. 
Dlatego z tego miejsca przepraszam wszystkich, którzy 
liczyli na relację na naszych łamach, a teraz przeży-
wają zawód. Na przyszłość zachęcamy organizatorów 
wszelkich wydarzeń – szukajcie autorów wśród siebie 
i przysyłajcie do nas swoje relacje. I nie chodzi tu o 
brzydką zasadę „Każda pliszka swój ogon chwali”, 
ale o uhonorowanie organizatorów, wykonawców 
i publiczności, dla której przecież ponosimy trud 
organizowania czegokolwiek. To także dobra okazja, by 
na łamach naszego pisma konfrontować się z innymi 
organizatorami, z którymi przecież w przyszłości warto 
wejść w „spółę”. 
      Małe miasto daje duże możliwości działania wła-
śnie w sferze, w której nie mamy wielkich zastępów 
profesjonalnych animatorów kultury, menadżerów i 
zawodowych „zabawiaczy”. Tu sami sobie organizu-
jemy rozrywkę i jak spojrzeć wstecz – wcale nie od-
biegającą od wielkomiejskiego poziomu. Małe miasto 
to niedocenione „pole do popisu”. Bo nigdzie indziej 
nie chcemy wypaść tak dobrze jak właśnie tu, gdzie 
żyjemy. Jeśli mamy na uwadze coś takiego jak nasze 
„dobre imię”, to odnosi się ono gównie do krótkiego 
„tu i teraz”. To tutaj budujemy szacunek innych do 
siebie, zabiegamy o „hołdy” i funkcjonujemy w szeroko 
rozumianych „układach i układzikach”, bo tutaj przede 
wszystkim budujemy kapitał społeczny (grono dalszych 
i bliższych znajomych). Tutaj trudno być anonimo-
wym, udawać, że jest się w czapce niewidce. Jeszcze 
trudniej być „zaskórniakiem” - bo prędzej czy później 
to, co mamy za skórą ujrzy światło dzienne i migusiem 
rozejdzie się po mieście. Cóż... „rodzinna atmosfera” 
ma też swoje „gorsze”(?) oblicze – podkręca kontrolę 
społeczną.  
      Dlatego jednym jest tu dobrze, bo wszędzie blisko, 
o każdym coś wiadomo, bo zaściankowość nie do-
skwiera, raczej daje poczucie bezpieczeństwa i pobu-
dza aktywność. Inni chętnie by stąd uciekli, zniknęli w 
masie, zaznając słodyczy bycia anonimowym. Dlatego 
jedni zapuszczają korzenie, rozwijają skrzydła, działają 
– są widoczni na tle swojej małej wspólnoty. Inni gnają 
za urodzajnością i obfitością, która - jak mniemają - jest 
wszędzie, tylko nie tutaj, gdzie właśnie są. Jeszcze inni 
czują się skazani na małomiasteczkowość, nie widząc 
szans na wyrwanie się z „małej ojczyzny”; uprawiają 
masochizm i przy każdej nadarzającej się okazji męczą 
towarzystwo swym kompleksem niższości. Usatysfak-
cjonowani aktywni i stojący z boku pasażerowie na 
gapę. Proszę zgadnąć, komu żyje się lepiej? 

Joanna Sosa-Misiak

List do Redakcji
Pamiętajmy o domach i ogrodach
      Ulica Górnicza – rodzina wspania-
łych domów. Państwo Dorota Dutka-
-Masek i Paweł Dutka – następna wspa-
niała rodzina w interesujący i zgoła 
nietypowy sposób autorzy opisali nam 
domy ulicy Górniczej. A może udałoby 
się zaprosić na spotkanie mieszkańców 
ul. Górniczej, także inne osoby i przed-
stawicieli zainteresowanych instytucji. 
I może udałoby się coś jeszcze zrobić i 
powstałaby ulica, jakiej pozazdrościliby 
mieszkańcy innych ulic. Może wówczas 
inni mieszkańcy poszliby w ślady Gór-
niczej i nasze ładne miasto piękniałoby 
jeszcze bardziej. 
      Dobry artykuł! Wykorzystajmy 
dobry pomysł!
                        Aleksander Borys      

Pole do popisu...

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ
nasze życie. Jednak na 
czarno-białych zdjęciach 
Kajetana Kukli zawsze jest 
jakiś snop światła, który tę 
szarość rozświetla. Jak już 
wspominałem, w załączonej 
do płyty książeczce są teksty 
utworów, które przynaj-
mniej przykuwają uwagę. 
Mnie zainteresowało to, 
że nie ma tam tekstów w 
języku angielskim, w którym 
nawet największe bzdury 
brzmią atrakcyjnie (np: She’s 
dancing for me). 
Nazwa Zespołu jest po 
angielsku, ale to chyba 
„grzechy młodości”, 
wymyślił ją basista Szymon. 
Niewygodne pytanie 
można znaleźć nie tylko w 
szóstym utworze „Pozwól”, 
ale w całej ośmioletniej 
twórczości VQ. 
      Zadaję dla odmiany, stan-

dardowe pytanie: Co znaczą 
„Oblicza” w tytule płyty?
      M.P. Chodziło głównie o ukazanie różnorodności mu-

zycznej materiału. Nie jest to płyta spójna pod tym kątem. 

Oczywiście laik lub ignorant powie, że dla niego to jeden 
szum, krzyk i dzwonienie prętem o siatkę ogrodzenia. No 
cóż. Nie jest to na pewno płyta adresowana do fanów 
Tercetu Egzotycznego. 
No! Z pewnością nie! Ale po nagraniu płyty Zespół stał się 
tercetem. Odszedł wokal Chauwy, który zastąpił wokal 

Tomka, który zastąpił 
wokal Grześka. Zmiany 
w składzie rozwija-

jącego się zespołu 
to rzecz normalna. 

Wszyscy członkowie 
VQ przedtem gdzieś 
„terminowali”. C’est la 
vie! - Grise! [1]
      Pytam  (znowu 
standardowo): Kim są 
członkowie Zespołu? 
Co Was inspiruje? 
Muzyka?
      M.P. Zdecydowanie 
jesteśmy ludźmi. 

Możemy także udowodnić obywatelstwo i pochodzenie 
polskie. W sumie Vexing Question to dwóch złotoryjan i 

jeden jaworzanin. Podczas 
nagrań był z nami jeszcze 
jeden wojcieszowianin, 
ale po ukończeniu nagrań 
opuścił zespół. 
Ja osobiście słucham róż-
norakiej muzyki: od world 
music, przez współczesny 
pop, muzykę elektroniczną, 
rap, rock, aż do nowocze-

snego metalu. Szymon 
(basista) podziela moje 
zainteresowania, chyba tyl-
ko jeśli chodzi o rap i metal. 
Baryn (perkusista) z kolei 
woli głównie łagodniejsze 
klimaty w stylu Myslovitz czy Hap-

pysad. Nie pogardzi jednak czasem i 
jakąś Luxtorpedą. Spora rozbieżność w 
inspiracjach zrodziła dzięki temu dosyć 
unikalne połączenie, które słychać w 
naszej muzyce. Nieszczęśli-
wie często zarzuca się nam 
jednak zbytnią prostotę. 
Niektórzy zwyczajnie nie 
mogą sobie wyobrazić, że 

takie właśnie mieliśmy założenia.
Jednak jak dla mnie, jest to zbyt ogólna odpo-

wiedź. Żeby artysta mógł tak opisywać rzeczywi-
stość, trzeba być nie tylko „zwykłym” 
człowiekiem, dumnym ze swojego 
regionu i narodu oraz słuchać 
różnorakiej muzyki. Członkowie Ze-

społu są znani ze swojej działalności 
charytatywnej i w ogóle na rzecz 
społeczności złotoryjskiej. Przykła-

dowo Mateusz Pasek – dziennikarz 
muzyczny (portal probownia.pl) i ju-

ror wielu regionalnych muzycznych konkursów 
współpracuje ze stowarzyszeniem „Nasze Rio”, 
ale Mateusz „Baryn” Baraniak (perkusja, aran-

żacje) jest wiceprezesem tego stowarzyszenia i 
wszędzie go pełno. Żeby dostrzegać problemy 
codzienności, trzeba się z nimi zmierzyć.
Jak działa taki Zespół, co ich trzyma 
razem, skoro tyle innych rozpadło się 

po wyjeździe na studia?  
      M.P. Zdecydowanie zespala nas wspólna chęć 
tworzenia i odniesienia komercyjnego sukcesu. 
Haj$ musi się zgadzać (vide: utwór ostatni). Idea 
ta trwa niezmiennie od czasu założenia zespołu 
w 2010 roku (kiedy zaczęła się prawdziwa 
zauważalna aktywność Zespołu, który kiełkował 
od 2007 r. - red.)
      Pieniądz niejednego skłócił. Tu odwrotnie – 
łączy. Ale po co te pieniądze?  
      M.P. Samo nagrywanie (płyty - red.), w 
naszym przypadku, nie było szczególnie długo-

trwałym procesem. Robiliśmy to jednak na trzy 
rozrzucone w czasie półtora roku tury. Wynikało 
to z wielu czynników. Jak wiadomo, jest to spory 
koszt, więc trzeba było zgromadzić środki. Dalej doszło 
samo przygotowanie do nagrań i ustalenie możliwego 
dla wszystkich terminu w studiu. Na koniec wszelakie 
poprawki i oczekiwanie na mastering materiału. Gdy płyta 
była już gotowa, trzeba było jeszcze popracować nad jej 
oprawą. W tym pomógł nam już na szczęście wydawca. 
Jeśli chodzi o trudności, to najbardziej uciążliwe były 
chyba kosmetyczne poprawki materiału i związane z tym 
multum telefonów i dojazdy do Wałbrzycha. Podobnie 

rzecz miała się z poprawkami oprawy płyty. 
W tym przypadku jednak wystarczyły maile. 
Podsumowując: nie jest ważne czy budujesz 
dom, czy nagrywasz album, zawsze najgorsza 
jest wykończeniówka. 
      Ostatnie dni tuż przed wydaniem płyty 
były niezwykle pracowite: Koncerty na III 
Zlocie Motocyklowym w Kondratowie i 
Dniach Złotoryi, a jaki jest Plan następnych 
występów?
      M.P. Rozmawiamy obecnie z kilkoma 
organizatorami. Mamy zabukowany na razie 
jeden termin w sierpniu, ale ogłosimy go 
dopiero za jakiś czas. Okres wakacyjny naj-
częściej przeznaczamy na tworzenie nowego 
materiału. Na jesieni na pewno planujemy 

ponownie zgłosić się do konkursów: jeleniogórskiej Ligi 
Rocka, bielawskiej Rockmanii oraz prawdopodobnie do 
strzegomskiego Festiwalu Subkultur. 
      Ostatnie moje „standard question”: Jak oceniasz 
współpracę z nowym zarządem miasta?

      M.P. Pod nowym zarządem graliśmy tylko jak dotąd na 
Dni Miasta. Impreza bardzo profesjonalna. Nie możemy 
narzekać. 
      Myślę, że i my nie możemy narzekać. Płyta kosztuje 
zaledwie 30 PLN. Dostępna jest w sklepie internetowym: 
www.nasz-sklep.net i na Allegro: www.allegro.pl.

[1.] Takie jest życie! Szare! Obce, ale nie po angielsku.

Męczące pytania zadawał Jarek Jańta, 
a odpowiadał Mateusz Pasek.

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Justyna Sadowska

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Jarosław Patron Fot. Kajetan Kukla

Fot. Kajetan Kukla

Czerwiec 2015  ●  Nr 6 (114) 3



4

„Nie można napluć dwa razy do tej samej rzeki.”
Marcin Wolski „Całe Ryzyko”

Czy pamiętacie, kiedy trzymaliście aparat 
fotograficzny w ręku po raz pierwszy? Bo 

ja dopiero kiedy miałem 16 lat. Do dziś mam 
te małoformatowe, czarno-białe zdjęcia, a i 
klisze do tego też się gdzieś znajdą. Granica 
wieku, gdy otrzymuje się pierwszy aparat, 
zanikła. Zwykle teraz jest to również pierwszy 
telefon komórkowy. Robienie zdjęć stało się 
nagminne i nikt się do nich już nie ustawia 
całymi rodzinami, jak to było przed stu laty. 
O ile robienie zdjęć, z mechanicznego punktu 
widzenia, jest czynnością dziecinnie prostą, bo 

wystarczy przecież nacisnąć jakiś tam guzik, to 
samo fotografowanie stało się sztuką. To łapa-
nie czasu i zmieniającej się w ułamku sekundy 
rzeczywistości. Nie można przecież zrobić dwa 
razy takiego samego zdjęcia. 
      Każde dziecko w Złotoryi wie, że aby byle 
jakie zdjęcia nie zawalały dysku komputera, 
sztuki fotografowania trzeba się nauczyć. Z 

pomocą, pod koniec maja do naszego miasta 
przybywa zespół młodych ludzi: trzech foto-
grafów i muzyk. 
      W ramach projektu TIFF Academy // Van 
Edition organizowanego przez Fundację BLIK 
przy współpracy z Fundacją Orange oraz pię-
cioma dolnośląskimi ośrodkami kultury, w tym 
ZOKiR, w pięciu wybranych miejscowościach 
na Dolnym Śląsku zorganizowano dla młodzie-
ży dwudniowe warsztaty fotograficzne. 
W piątek 22 maja w sali klubowej Złotoryjskie-

go Ośrodka Kultury i Rekreacji 
o godzinie 9. trzynastu uczniów 
z SP1 i LO w Złotoryi rozpoczęło 
zajęcia. Czy mają aparaty foto-
graficzne? Pytam Julię, Emilię, 
Karolinę, Patrycję i Jakuba  - 
jedynego chłopaka w pierwszej 
grupie młodzieży. - Tak! W 
komórkach i lustrzanki – wymie-
niają marki. Jest nawet jeden 
analogowy, ale leży w szufla-
dzie nie używany. Czego chcą 
się nauczyć na warsztatach? 
– Robienia zdjęć! – to oczywi-
ste. – Ustawiania aparatu, żeby 
uzyskać najlepszą ostrość!    
Pierwsze zajęcia zaczynają 
się spacerem fotograficznym 
poprzedzonym krótkim wy-

kładem. Nie ma w nim, niestety, informacji 
technicznych o ustawieniach aparatu, ale 
Paulina Anna Galan-
ciak – specjalistka od 
widokówek, opowiada 
o obserwacji, głębi, 
ostrości, kompozycji, 
liniach, trójkątach i sy-
metrii. Kto nie ma swo-
jego aparatu, dostaje 
„służbowy” z ZOKiR, 
aparaty ustawione są 
na auto. 
     Tak przygotowani 
ruszamy w miasto. 
Pogoda nam sprzyja. 
Jest słonecznie i ciepło. 
Wchodzimy na Basztę 
Kowalską. Aparaty idą w ruch. Nie dane nam 
było jednak długo cieszyć się widokami, bo 
już czeka kolejna grupa zwiedzających. To nic, 
do obfotografowania pozostały jeszcze: Aleja 
Miła, mury i pomnik płukacza koło Muzeum 
Złota, Rynek, dwie fontanny, skwer Siedmiu 
Mieszczan i w drodze powrotnej kościół 
NNMP. W zapale, jaki ogarnął uczestników 
warsztatów, nie popuszczono też żadnemu 
wałęsającemu się psu 
(z właścicielem czy 
bez), kotu i gołębiom. 
Młodzież kucała, 
klękała, zadzierała 
głowy, patrzyła pio-
nowo w dół, a nawet 
leżała płasko na ziemi. 
Wyjątkową inicjaty-
wę wykazywała Julia, 
która nie bała się za-
czepiać przechodniów 
czy odpoczywających 
na ławkach emerytów, 
którym robiła zdjęcia 
portretowe. Patrząc na 
to wszystko, koordynatorka projektu i jeden 
z trenerów, Kama Wróbel, mówi: - Właśnie o 
taką naukę nam chodzi. Żywą, nie zamkniętą 
w klasach, energia młodych ludzi się uwal-
nia i wtedy najwięcej się uczą. Tymczasem, 
proszę mi wierzyć, prowadziłam niedawno 
inne warsztaty z uczniami. Kiedy tłumaczy-
łam im jedno z zagadnień, ich opiekunka, 
przy uczniach 
powiedziała: 
„Oni i tak tego 
nie zrozu-
mieją. Oni są 
inteligentni 
inaczej”. 
Co za szczę-
ście, że nie 
możemy tego 
powiedzieć 
o naszych 
złotoryjskich 
nauczycielach. 
Oprócz Pauliny 

i Kamy na spacerze i warsztatach trenerem 
był też Maciej Bujko, wykładowca w Państwo-
wej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i 
Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz 
prezes Fundacji BLIK. W trakcie spaceru robił 
zdjęcia nie tylko uczestnikom, ale także za-
chwycającym zakątkom naszego miasta. 

– Złotoryja to 
bardzo fotoge-
niczne mia-
sto - jak Italia. 
Mówił, robiąc 
zdjęcie portalowi 
naszej „katedry”, 
widocznemu w 
przesmyku od ul. 
Basztowej. 
Chociaż zale-
cenie było wyraź-
ne, zrobić mak-
simum 20 zdjęć, 
wszyscy przyznali 

się, że zrobili ich ponad 50. Żeby je przejrzeć i 
wybrać najlepsze, nie starczyłoby i tygodnia. 
Zdecydowano się omówić przykładowo tylko 
twórczość Julii i przystąpiono do dalszego 
etapu, czyli sporządzania widokówek. To była 
już praca w grupach. Wybierano najlepsze 
zdjęcia, drukowano i za pomocą specjalnej 
pieczątki tworzono widokówki.
      W czasie dwudniowych zajęć, oprócz 

sporządzania 
widokówek, 
poznano pod-
stawy fotografii, 
własnoręcznie 
sporządzając 
aparat (camera 
obscura) czy 
technikę cyjano-
typii, przenosząc 
fotografię na pa-
pier. Malowano 
także pędzlem 
świetlnym (nie 
mylić z mieczem) 
oraz robiono film 
poklatkowy.

Najciekawsze prace można było zobaczyć przy 
żywej muzyce skomponowanej i granej przez 
Szymona Paduszyńskiego w podsumowaniu 
projektu, zorganizowanym w ZOKiR w niedzie-
lę po warsztatach. 
      Na koniec uczestnicy i organizatorzy 
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie na vanie 
typu „ogórek”, którym trzech fotografów i 

muzyk podróżowali przez 
miesiąc po Dolnym Śląsku 
– stąd nazwa projektu Van 
Edition. 
W efekcie tych warsztatów 
powstał podręcznik, który 
opisuje szczegółowo, co 
omawiano na poszczegól-
nych zajęciach. Dla zain-
teresowanych dostępny 
on jest na stronie www.
tiffcollective.pl.
  

Jarosław Jańta

Fot. Jarosław JańtaFot. Jarosław Jańta

Fot. TIFF Academy

Fot. TIFF Academy

Fot. TIFF Academy

Fot. TIFF Academy

Fot. TIFF Academy

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Złotoryja 

to fotogeniczne miasto

SPOTKANIE Z AUTOREM
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Z
grana załoga złotoryjskiej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i tym razem nie 

zawiodła. W piątek 29 maja panie masze-
rowały ulicami miasta w barwnym koro-
wodzie, w sobotę  prowadziły spotkanie z 
lokalnymi autorami, którzy opowiadali o 

meandrach swojej twórczości, recytowali 
wiersze, odkrywali tajemnice weny twór-
czej (co, jak i kiedy inspiruje). Swoje dzieła 
prezentowali i omawiali Jolanta Zarębska i 
Eugeniusz Pożar (autorzy tomików poetyc-
kich), Roman Gorzkowski, Anna Chrza-
nowska-Wiewiórska, Agnieszka Młyń-
czak, Magdalena Maruk, Józef Banaszek, 
Romuald Charytoniuk, Andrzej Maszczak 
(autorzy wydawnictw TMZZ poświęconych 
historii miasta, walorom krajobrazowym 
i turystycznym Złotoryi), Geno Major 
- rzeźbiarz i autor albumu poświęcone-
go najpiękniejszym kominkom polskim, 
Wioleta Michalczyk – współsprawczyni 
zapisu i wydania wspomnień mieszkańców 
gminy Pielgrzymka, Anna Maria Gorgolew-

ska – autorka powieści dla młodzieży oraz 
Andrzej Wojciechowski - autor pierwszej 
zbeletryzowanej historii o mieszkańcach 
przed- i powojennej Złotoryi. 
      Okazją do spotkania w takim gronie 

było zakończenie plebiscytu na najlepsze-
go autora/współautora książki lub publi-
kacji,  byłego lub obecnego mieszkańca 
naszego miasta. Na 49   zaproponowanych 
przez kapitułę kandydatów oddano łącznie 
(w ankiecie internetowej i w siedzibie 

biblioteki) 2329 głosów, z czego aż 
992 przypadło Andrzejowi Wojcie-
chowskiemu. Pan Andrzej, wyraźnie 
zaskoczony, ale - na moje oko - zado-
wolony z wyniku plebiscytu, uchylił 
rąbka tajemnicy...  i wszystkim obec-
nym zdradził, że chwilowo nasycił się 
prozą i podjął nowe wyzwanie, jakim 
jest sztuka dramatyczna. Temat po-
został tajemnicą – wiemy jedynie, że 
Złotoryja nie występuje tu ani w roli 
głównej, ani nawet drugoplanowej. 
To przykra wiadomość dla czytel-
ników, którzy polubili bohaterów 
„Opowieści złotoryjskiej” i liczyli na 
kontynuację ich losów. Zwycięzca 
plebiscytu odebrał dyplom i upomi-
nek z rąk burmistrza Roberta Paw-

łowskiego, a ponadto współautora 
albumu „Fotograficzne wędrówki po 
krainie wygasłych wulkanów” - także 
gościa spotkania.

      Ogłoszenie wyników plebiscytu otwo-
rzyło wielki worek z nagrodami. Pracow-

nice biblioteki uhonorowały także najak-
tywniejszych czytelników za rok 2014. W 
kategorii dzieci do lat 16 bezkonkuren-
cyjny okazał się pięcioletni mieszkaniec 
Nowej Wsi Złotoryjskiej – Wojciech Łuszcz, 
który wypożyczył 140 bajek. Nagrodę 
odebrał osobiście, wychodząc na środek w 
asyście taty. Wśród dorosłych największą 
miłośniczką literatury okazała się złotory-
janka - Józefa Czachor (403 wypożyczone 
pozycje). 
Za udział w konkursie plastycznym na 
„Portret Złotoryjskiego Mola Książkowe-
go” adresowanym do uczniów klas 1-3 
szkół podstawowych, wyróżniono 7 osób. 
Spośród 33 nadesłanych prac najlepsze 
okazały się prace uczennic z SP1: Marii 
Banaszyńskiej – I miejsce, Jagody Przy-
datek – II miejsce, Aleksandry Sajewicz 
– III miejsce. Ostatnie miejsce na podium 
przypadło również Nicoli Saburze z Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego, a szkolni 
koledzy Nicoli - Mateusz Szymański, Bar-
tłomiej Tycel, Kacper Świderski - otrzymali 
wyróżnienia. Jury przyznało także specjal-
ne wyróżnienie gimnazjalistom z OSW za 
pracę zbiorową „Mol i Molinka”. 
      Na koniec pozwolę sobie jeszcze 
przypomnieć „złotą myśl”, jaka padła z 
ust pana Andrzeja Wojciechowskiego, po 
tym, jak wyznał, że nowa praca pochłania 
go całkowicie, ale też mocno wyczerpuje 
fizycznie. Pan Andrzej skonstatował: „Nie 
każdy powinien pisać książki, ale każdy 
powinien je czytać”. Niestety, statystyki 
są nieubłagane – pokazują, że dla wielu 
Polaków książka przestała być atrakcyjną 
formą spędzania czasu wolnego. A szkoda, 
bo długo można by mówić o wpływie ksią-
żek na nasze kompetencje życiowe. Tym 
bardziej cenne są wszystkie inicjatywy 
zmierzające do podtrzymywania kontaktu 
z bibliofilami.

Joanna Sosa-Misiak

Czytam, więc jestem

Fot. Joanna Sosa-Misiak

Fot. Joanna Sosa-Misiak
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W śród gości witaliśmy pana 
Marszałka w asyście dwojga 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, radną 
Sejmiku Samorządowego  Jadwigę 
Szeląg ,  starostę złotoryjskiego 
Ryszarda  Raszkiewicza,  burmistrza 
Złotoryi  Roberta  Pawłowskiego  z 
małżonką ,  wójta Gminy Złotoryja  Marię 

Leśną ,  przewodniczącego Rady Powiatu 
Zenona Bernackiego ,  przewodniczącą 
Rady Miasta Ewę Miarę . 
Odnotowaliśmy obecność legnickich 
organizacji  kresowych, przedstawicieli 
stowarzyszeń i  klubów funkcjonujących 
na ziemi złotoryjskiej,  kierowników 
instytucji  i  dyrektorów szkół. Witaliśmy 
osoby duchowne, l icznie przybyłych 
Kresowian z rodzinami, przyjaciółmi 
i  sąsiadami. Zasiedli  z nami do 

IV Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej
pod Honorowym Patronatem pana Tadeusza Samborskiego

świętowania mieszkańcy niezwiązani 
z Kresami, ale spragnieni wiedzy 
i  rozrywki – ci,  którzy akceptują naszą 
formułę upowszechniania historii 
Kresów i losów ludzi z nich przybyłych. 
Niezmiernie cieszy nas obecność 
wnuków pokolenia pierwszych 
osadników, prasy i  ZKF. 
      Gościem Specjalnym 
uroczystości była pani  Beata 
Kaczkowska  – prezes Fundacji 
Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich z Warszawy.    
Uroczystość podzielono 
na dwie części:    pierwsza 
-  część oficjalna, wykład i 
koncert - przebiegała w sali 
kinowej, druga – wystawa,  
prezentacja kresowych 
wydawnictw i biesiada 
kresowa - w holu.
      Powitalnie wystąpiły 
PODGRODZIANKI z 
Raciborowic, które 
zaprezentowały repertuar 
złożony z piosenek z 
Bośni, Bukowiny, Ukrainy i  Polski. 
Trzynastoosobowy zespół działa 
od 1986 roku, dla nas wystąpił  po 
raz pierwszy. 
Następnie 
przedstawiła się 
nam półtoraroczna 
ZŁOTA  
LESZCZYNA, która 
reprezentuje 
współczesny 
folklor wiejski,  a 
teksty powstają 
”na pniu”, które 
pisze jedna z pań 
śpiewających. 
Zespół tworzą 
amatorzy, nikt 
nie posiada 
nawet podstaw 
kształcenia 
muzycznego. 
Koncert ZŁOTEJ  
LESZCZYNY 
zadedykowaliśmy 
samorządowcom, 

którzy w tych dniach świętują 25-lecie.
       Nastąpiła chwila uroczysta. 
Prowadząca DANUTA SOSA odczytała 
formułę przyznania  Krzyża  Kresowego  
Pani  KRYSTYNIE CZUPRYNIAK . 
O dokonanie 
aktu dekoracji 
poprosiła pana 
Marszałka TADEUSZA 
SAMBORSKIEGO 
i panią BEATĘ  
KACZKOWSKĄ. 
Następnie 
prowadząca  
odczytała  
uzasadnienie 
przyznania 
Dyplomów Uznania 
zasłużonym w 
pielęgnowaniu 
kontaktów z Polakami  
pozostałymi 
na Kresach, 
pielęgnowaniu 
postaw 
patriotycznych 
i  utrwalaniu chlubnej obecności 
Polaków na Wschodzie. Dyplomy 
otrzymali:
       Zespół Echo Bukowiny z Lubania 
(prezes Jan Guła), miesięcznik TMZZ 
Echo  Złotoryi (redaktor naczelna 
Joanna Sosa-Misiak), Helena 
Szułkowska, Barbara  Stolarczyk, 
Tomasz  Szymaniak, Wanda Kiraga, 
Aniela Bąk, Anna Markiewicz ,  wójt 
Gminy Złotoryja  -  Maria Leśna, Wioleta 
Michalczyk, Tatiana Kiermowicz, 

Tadeusz Oleksów.
       Potem udaliśmy się na wędrówkę 
sentymentalną za wschodnią granicę. 
Z  prof. dr. hab.  STANISŁAWEM 

SŁAWOMIREM NICIEJĄ, 
zanurzając się w „Historię i 
mitologię miast kresowych”, 
udaliśmy się do polskiego 
Kosowa, gdzie zakład 
leczniczy prowadził  dr 
Apolinary Tarnawski. Profesor, 
oprócz ogromnej wiedzy, 
posiada dar opowiadania, 
w  jego wydaniu treści 
historyczne, wzbogacone 
fi lmem i  przeplecione 
anegdotami oraz  humorami 
sytuacyjnymi, wywołały burzę 
oklasków  na zakończenie 
wystąpienia. Do prelegenta 
dołączył Honorowy Patron i 
przez chwilę obaj panowie 
zabawiali  publiczność 
historyjkami.

Na scenę wkroczył prezes 
zarządu Łemkowskiego 
Zespołu Pieśni i  Tańca 

Fot. Jan Borawski

Fot. Jan Borawski

Fot. Jan Borawski

Fot. Andrzej Cukrowski

KULTURA KRESOWA
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„Kyczera”, przedstawił historię i 
najbliższe plany zespołu. Wśród widzów 
wielu po raz pierwszy zetknęło się z  
legnickimi artystami. Są pod wielkim 
wrażeniem i podziwem dla kunsztu 

scenicznego młodych wykonawców. Na 
podkreślenie i  uznanie zasługuje praca 
wychowawcza skutkująca napływem 
młodych ludzi do zespołu.

      Legnicki maturzysta PAWEŁ 
ORŁOWSKI  wykonał kilka piosenek 
i  pieśni w ramach gratulacji 
skierowanych do odznaczonej i 
wyróżnionych.
      Kiedy na scenę wkroczyli 
Bukowińczycy, nasi znajomi z 
zeszłorocznego występu, zrobiło 
się kolorowo. Widzom wróciły siły 

(zwłaszcza, że wielu 
na zmianę „wykradało 
się” do smakołyków). 
Kiedy Bukowińczycy 
zbliżali  się ku końcowi, 
na scenę wbiegły 
PODGRODZIANKI,  
uproszony pan 
Marszałek i 
przedstawiciele 
lokalnej władzy. 
Kiedy zaintonowano 
„Czerwony pas”, po 
kilku taktach dołączyła 
widownia. Gromki 
śpiew przez otwarte 
drzwi wypłynął na hol, 
skąd, wzmocniony 
echem, wymknął się 
na ulicę, zatrzymując 
zdziwionych 
przechodniów. Pan Marszałek dokonał 
podsumowania uroczystości,  nie 
szczędził  pochwał, nawoływał do 
pielęgnowania postaw patriotycznych 
i  uczestnictwa w uroczystościach 
poświęconych pamięci Kresów, 
zapraszając na l ipcowe uroczystości 
w Legnicy. Po kolejnej, wspólnie 
wyśpiewanej radości tercet w składzie 

pan Marszałek, pan burmistrz i  pani 
prowadząca na trzy głosy wypowiedzieli 
formułę: IV ZŁOTORYJSKI PRZEGLĄD 
KULTURY KRESOWEJ UWAŻAMY ZA 
ZAMKNIĘTY. Oczywiście w części 
pierwszej.
      Hol kusił  wystawą poświęconą 
„70-leciu powrotu na Ziemie 
Odzyskane”. Stoisko z wydawnictwami 

kresowymi zaspokajało potrzeby 
bibliofi lskie zainteresowanych, autor 
chętnie opatrywał dedykacjami swoje 
książki.  „Atlantyda Kresowa” zasil i 
zbiory złotoryjan. 
 Utrudzeni ukrzesłowieniem 
widzowie, pokrzepieni pysznościami, z 

zainteresowaniem oglądali  na wystawie 
obiekty i  ludzi ziemi złotoryjskiej z 
pierwszych powojennych lat. Krążąc, 
kontynuowali rozmowy, cieszono się 

ze spotkania dawno nie widzianych 
znajomych. Przywoływano wspomnienia 
- wszak niektórzy z obecnych przybyli 
jednym transportem. Powoli hol 
pustoszał.  Ponad dwustuosobowa 
publiczność w nastroju świątecznym, 
uroczystym powróciła do domów.
      Serdecznie dziękuję panu 
Marszałkowi Tadeuszowi 
Samborskiemu, przemiłym 
pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, 
wszystkim naszym lokalnym 
samorządowcom i pracownikom 
ZOKiR, ZKF, koleżankom i kolegom 
z TMZZ za wszelką pomoc w 
przygotowaniu Przeglądu.                                                                                                                                       

Danuta Sosa                                                                                                                                             
                    

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Leszek Leśniak
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W ramach projektu realizowanego w Gim-
nazjum Miejskim pt. „Zabytki Złotoryi” 

został zrekonstruowany już nieistniejący 
pierwszy kamienny ratusz miejski. Szczegóło-
wy model zabytku z 1580 r. wykonali Tomasz 
Ardeli, Michał Pisarski, Damian Russer 
i Szymon Stefański. Budynek odtworzono 
na podstawie ilustracji zamieszczonej na 
porcelanowej fajce - jedynym zachowanym 
wizerunku ratusza.
      Tego typu projekty są realizowane pod 
kierunkiem nauczycieli historii od trzech lat 
i już zaowocowały stworzeniem kilkunastu 
miniatur budowli miejskich. Wszystkie prace 
są do zobaczenia w holu II piętra Gimnazjum 
przy ulicy Wilczej 41.

Damian Komada
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Już niedługo uczniowie otrzymają świadectwa 
i zaczną się upragnione i długo wyczekiwane 

wakacje. Jednak niektórzy będą mieli problem z 
tym, jakie gimnazjum wybrać po ukończeniu szkoły 
podstawowej. Mało kto wie, że Gmina  Złotoryja 
posiada pod swoimi skrzydłami dwa gimnazja. Jed-
no znane w Wilkowie Osiedlu, a drugie w pięknej i 
malowniczo położonej wsi Lubiatów.
      Gimnazjum w Lubiatowie to szkoła niewielka, 
wręcz kameralna, znajdują się tam trzy oddziały, 
w których aktualnie uczy się 62 uczniów. Dyrekto-
rem gimnazjum od 2013 roku jest Pani Katarzyna 
Kądzielska. 
      Szkoła mieści się w zabytkowym XIX -wiecznym 
pałacu przepięknie odrestaurowanym, samo wnę-
trze szkoły jest po kapitalnym remoncie. Sam pałac 
znajduje się na terenie XIX- wiecznego parku, wiec 
uczniowie za oknami klas mają uspokajającą zieleń. 
Uczniowie mają do dyspozycji 7 sal lekcyjnych 
bardzo bogato wyposażonych. W salach fizyczno – 
chemicznej oraz informatycznej znajdują się tablice 

interaktywne wy-
korzystywane przez 
uczniów i nauczycieli 
niemal na każdych 
zajęciach. 
Szkoła posiada dosko-
nale wyposażoną salę 
do nauczania języków 
obcych.
      W szkole pracuje 
wykwalifikowana 
kadra nauczycielska, 
która z życzliwością i 
troską podchodzi do 
każdego ucznia, a że 
klasy są nieliczne, to 
daje możliwość wręcz 
niekiedy indywi-
dualizacji procesu 
nauczania. Sprzyja to 
szczególnie uczniom 
słabszym, którzy mają 
łatwiejszy dostęp do 

nauczyciela. Szkoła stara się wspierać rodzinę w jej 
pracy wychowawczej, mądrze towarzyszyć ucznio-
wi w jego rozwoju oraz stwarzać mu wartościowe 
środowisko wychowawcze. Nauczyciele i rodzice 
mają poczucie wspólnoty celu, którym jest wszech-
stronny rozwój dziecka. Starają  się, by absolwenci 
posiadali umiejętności wyrażania własnych opinii i 
odnalezienia się w aktualnych realiach. 
      W szkole znajduje się biblioteka, z bardzo boga-
tym księgozbiorem, dlatego uczniowie w większości 
nie muszą martwić się o dostępność lektur, są one 
zarówno w postaci papierowej, jak i multimedial-
nej. Gimnazjum dysponuje własną kuchnią oraz 
stołówką. Uczniowie przez cały rok szkolny mogą 
uczęszczać na obiady za niewielką odpłatnością. Do 
gimnazjum przynależy także nowo wyremontowa-
ne boisko. 
W szkole znajduje się świetlica szkolna, także dzieci, 
które przyjeżdżają do szkoły wcześniej a wyjeżdżają 
ostatnim autobusem, mają zagospodarowany czas 
zajęciami świetlicowymi bądź kołami zaintereso-

Fot. www.gimnazjum.lubiatow.pl

W 
każdym z nas drzemie artysta - ta 
prawda znakomicie sprawdza się w 

świetlicy szkolnej Gimnazjum Miejskiego w 
Złotoryi. Młodzież gimnazjalna uczestniczy w 
zajęciach muzycznych, arteterapetycznych,  
teatralnych, plastycznych i tanecznych. Przy 
okazji tych zajęć okazało się, że ktoś (często 
do tej pory schowany za plecami kolegów) ma 
talent aktorski, ktoś napisze świetny scena-
riusz, a inny wykona zaskakującą scenografię. 
Świetlica jest miejscem, gdzie  młodzi ludzie 
mogą odnaleźć siebie i wyrazić w różnych 
formach aktywności artystycznej. Praca 
wychowanków prezentowana jest również 
w środowisku szkolnym, lokalnym i krajowy-
mi  poprzez organizację i udział w imprezach 
artystycznych, np.  „Ogrzejmy nasze serca 
kolędą”- koncert muzyczny, IX Przegląd Kor-

Kuźnia talentów

Witam!

Mam nadzieję, że pamiętają Państwo 
dziesięcioletniego wulkanologa ze 

Śmigla. Teraz mam 16 lat i kończę gimnazjum. 
Moja pasja nadal trwa, ale teraz obejmuje 
ona całą geologię, z którą zamierzam wiązać 
moją przyszłość. Dziękuję Państwu, ponieważ 
uważam, że zaproszenie na Sesję o Wilkołaku 
było początkiem mojej „kariery”. Niedawno 
zająłem I miejsce w ogólnopolskim Kon-
kursie Geologicznym organizowanym przez 
Państwowy Instytut Geologiczny. Serdecznie 
pozdrawiam Panie z redakcji „Echa” oraz Pana 
Krzysztofa Maciejaka.

Bogusz Kulus

Pozdrowienia 

od wulkanologa

Fot. Damian Komada

Dziesięcioletni Bogusz Kulus

Fot. www.tmzz.pl

      

        

   Bogusz Kulus przesłał do redakcji e-meil 
jedynie z samymi pozdrowieniami. Nie wiemy, 
czy życzyłby sobie takiej fotograficznej prezen-

tacji, ale nie mogliśmy się powstrzymać. 
O aktualnej karierze Bogusza (bez codzysłowu) 
można przeczytać na stronie Gimnazjum w 
Śmiglu (www.gim.zsipo.pl) oraz o jego fascy-

nacji wulkanami sprzed sześciu lat w Echu 
Złotoryja nr 10 (47), 2009.

Redakcja

Fot. www.gim.zsipo.pl

Szesnastoletni Bogusz Kulus

SUKCESY, SUKCESY...

„Szkoła jak się patrzy”

Ratusz miejski
odbudowany

P raktycznie to już od południa był 
tu huk – mówi Paulina, mieszkan-

ka jednej z kamienic w Rynku. – Mój 

mąż, policjant, ma pracę na zmiany 
i czasami musi się wysypiać w dzień. 
Szczęście, że ma mocny sen i prak-
tycznie nic go z niego nie wyrwie. 
Ale gdyby nie, to taki hałas byłby 
irytujący.  
Co to za huk, o którym mówiła Pau-
l ina? Przyjrzyjmy się temu bliżej. 
Piątkowy wieczór – pierwszy dzień 
Dni Złotoryi. Scena ustawiona na 
dolnym Rynku przy wlocie na ulicę 
Piłsudskiego. Widownia stojąca 
od górnego Rynku w dół – dzięki 
naturalnej pochyłości terenu, miała 
doskonałą widoczność na to, co 
działo się na scenie. 
A złotoryjskie trzydniowe koncer-
towanie rozpoczęła ŻÓŁTA FEBRA, 
jeden z najbardziej znanych naszych 

lokal-
nych ze-
społów. 
„Żółta 
Febra” 
ma 
swoich 
wiernych 
fanów 
oraz 
własny 
Festiwal, 
od pię-
ciu lat 
organi-
zowany 
w Soko-
łowcu. 
Występ 
ten jest 
szczegól-
nie waż-

ny, ponieważ to tzw. „support” przed 
występem gwiazdy o światowej sławie. 
Ta gwiazda to TSA. Od lat 80. piętnują 

niesprawiedliwość spo-
łeczną, dotykającą głównie 
najuboższych. Także u nas 
Marek Piekarczyk, wokalista 
zespołu, wykrzyczał swój 
protest przeciwko uzależ-
nianiu ratowania życia od 
ilości posiadanej gotówki. 
Przez dwie godziny zagrali 
oczywiście wszystkie swoje 
najlepsze przeboje.   
 Sobotnie występy, 
zgodnie z zasadą „dzień bez 
rocka, dniem straconym”, 
o 18.00 rozpoczął inny 

złotoryjski gigant RADCURIE, po tym 
występie trzeba było zrobić przerwę 

na kabaret, żeby publiczność mgła 
ochłonąć i 
przygotować 
się na zgoła 
inną muzę. 
Wieczór 
należał do VI-
DEO- zespołu, 
który odniósł 
zastanawia-
jący sukces. 
Poprzedził 
go występ 
SAMI- sied-
miu muzyków 
z Katowic. 
Laureatów 
festiwali w 
Opolu, Sopo-
cie, czy Łodzi. 
Umiejsco-
wienie sceny 
wśród kamie-

Co to za huk?

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Justyna Sadowska
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wań, które działają prężnie na terenie szkoły. Dla 
uczniów  wybitnie uzdolnionych oraz mających 
trudności w nauce również organizowane są 
zajęcia pozalekcyjne, mające na celu  rozwijanie i 
rozbudzanie zainteresowań uczniów zdolnych oraz 
wyrównanie szans edukacyjnych.
W  szkole dzieci mają stałą opiekę pedagoga oraz 
psychologa szkolnego, zatem ewentualne problemy 
rozwiązywane są na bieżąco.
Cały obiekt wraz z terenem wokół szkoły jest moni-
torowany, co zwiększa bezpieczeństwo młodzieży. 
Uczniowie dowożeni są do szkoły gimbusami.
      Szkoła angażuje się w  wiele ciekawych projek-
tów. Jest organizatorem Powiatowego Konkursu 
Historycznego, uczniowie działają w kołach wolon-
tariatu, biorą udział w licznych akcjach charyta-
tywnych. Rok rocznie organizowana jest wigilia 
środowiskowa, a w kościele parafialnym wysta-
wiane są jasełka. Realizowane są różnego rodzaju 
projekty, takie jak „Żyj smacznie i zdrowo, „Trzymaj 
formę” oraz „Z młodzieżą na stadiony”. Uczniowie 
gimnazjum biorą także  udział w różnych formach 
działalności -organizują apele, zabawy karnawało-
we, andrzejkowe, otrzęsiny klasy pierwszej i wiele 
innych ciekawych imprez szkolnych.
      Uczą się nie tylko w budynku szkolnym, ale także 
na różnego rodzaju wycieczkach edukacyjnych. 
Uczestniczą w zajęciach terenowych z biologii, jeż-
dżą na wykłady z fizyki na Uniwersytet Wrocławski, 
biorą udział w lekcjach historii na zamku w Grodźcu. 
      Wszystkie zajęcia realizowane w szkole, a nie 
sposób ich opisać, ponieważ jest ich za dużo, mają 
na celu urozmaicenie monotonii tradycyjnego 
uczenia się. Gimnazjum w Lubiatowie stara się być 
nowoczesne i otwarte na każdego ucznia, troszkę 
odchodząc od tradycyjnych metod nauczania. A to, 
jak widać na egzaminach gimnazjalnych,  przynosi 
oczekiwane efekty.
      Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
Lubiatowa, przyjedźcie, zobaczcie, jak funkcjonuje 
tamtejsze gimnazjum ,może spodoba się wam na 
tyle, że zostaniecie tam na piękne trzy lata nauki.  

         Anna Woźniak

czakowski,” Jak zdrowo żyć”- przedstawienie, 
Ogólnopolski Projekt Edukacji Społecznej, po-
łączony z happeningiem w formie tanecznego 
apelu pacjentów z cukrzycą typu 2- Warsza-
wa, „Senior brzmi dumnie” - program integra-
cji międzypokoleniowej, wizyta partnerska w 
Mimoniu,  udziały w festiwalach muzycznych. 
Gimnazjaliści przygotowywani przez  Bogumi-
łę Bachór odnoszą liczne sukcesy.
W roku szkolnym 2013/2014:
Kamila Jasionowicz  została laureatką Mię-
dzynarodowego Konkursu Piosenki Esperanc-
kiej, a Kinga Wróbel laureatką Regionalnego 
Przeglądu Kolęd i Festiwalu Piosenki Obcoję-
zycznej.
W roku szkolnym 2014/2015:
Natalia Wilk  została laureatką Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej, a Wiktoria Iwanowska zdo-
była II m. na Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej 
w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji.
      Wiktoria jest uzdolniona artystycznie – 
pięknie śpiewa, rysuje, jest bardzo kreatywna. 
Podczas czerwcowego festiwalu pięknie wyko-
nała piosenkę islandzkiej wokalistki Bjórk pt. 
„It’s. oh. so quiet” („Jest tak cicho”). Poziom 
w kategorii młodzieży gimnazjalnej był bardzo 
wysoki. Lepsza okazała się tylko uczennica 
ze szkoły muzycznej w Legnicy. Uczniowie 
bardzo chętnie odwiedzają świetlicę, tu 
oprócz zawierania przyjaźni, mają możliwości 
rozwoju uzdolnień, które w przyszłości mogą 
być sposobem na życie. Gimnazjaliści to nie 
tylko rozkapryszona młodzież, ale niezwykli 
uczniowie. Są dowodem na to, że nie należy 
oceniać książki po okładce, tylko zajrzeć do jej 
wnętrza, aby zobaczyć ukryte piękno.

Bogumiła Bachór

Kuźnia talentów

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Kajeten Kukla

Fot. Justyna Sadowska



Fot. Justyna Sadowska

Najpierw pojawiły się w pochodzie, re-
prezentując placówki oświatowe albo 

towarzysząc swoim rodzicom. Pod opieką 
dorosłych udały się do miejsc ze stanowi-
skami do działań warsztatowych, artystycz-
nych i sportowych. Zarządzono zbiórkę 
wykonawców na godz. 16.30
       Znacznie przed czasem wokół sce-
ny zgromadziły się tłumy zaaferowanych 
rodziców, dziadków, tudzież cioć i wujków. 
Bardziej zapobiegliwe małolaty rozgłosiły 
swoje plany sceniczne i ściągnęły do mia-
sta gości. Zagęściło się. Aparaty przygoto-
wane, te z dłuższym obiektywem (bywało) 
oparte na ramieniu sąsiada. Tłum lekko 
falował, wychylając się na boki, by rzutem 
oka ocenić, czy już nasz pupil nadchodzi. 
Ale  nie, jeszcze nie i jeszcze. Artyści, 
stłoczeni wzdłuż podmurówki skwerku, nu-

nic umiejętnie wykorzystał wokalista 
VIDEO. Scena balkonowa w jego wy-
konaniu zrobiła furorę wśród widzów 

i sprawiła, że 
złotoryjski wy-
stęp wyróżnił się 
spo-
śród 
innych 
kon-
certów 
tego 
zespo-
łu.  
       
Wresz-
cie to, 
na co 
czekali 
wszy-
scy 
miłośnicy lokal-
nych talentów. 

Niedziela i przegląd zespo-
łów, co to nie dadzą sobie 
w kaszę dmuchać. Zaczyna 
charyzmatyczny heavy metal 
z Pielgrzymki- ORDER TO 
DIE. Długie włosy, gitara i 
catering z Leszczyny. Tak, 
to Maciek Chrabąszcz i jego 
„ŻelaznyKoń”. Potem kolejno 
wychodzą na scenę: NO SELF 
CONTROL z Kingą Wróbel 
i  jej skrzypcami, FABRYKA 
oraz kolejny złotoryjski gi-
gant VEXING QUESTION, któ-

rego 
płyta 
wy-
chodzi drugiego 
czerwca zaraz 
po złotoryjskich 
imprezach. 
Koncerty 
Dni Złoto-
ryi kończy 
WODA SKI 
BLA. Śmiały 
perfor-
mance i 
doskonały 
kontakt 
z publiką 
powoduje, 
że nie może 

jednak skończyć.
  Było też coś dla mniej wyrafinowa-
nych gustów i wielbicieli prostej i 
nieskomplikowanej muzyki tanecznej. 
Po drugiej stronie Rynku, w pobliżu 
„grzybka”, ustawiony tam wóz-strzel-

nica kusił swoich klientów, puszczając 
„na fula” z głośników disco-polo. Sku-

tecznie zagłuszał dźwięki niżej poło-
żonej sceny i tworzył zupełnie inny, 
odmienny klimat  Dni Złotoryi. Na 

pewno nie przeszkadzało to konsumu-
jącym w pobliżu biesiadnikom. Tylko 
wiszące u „powały” strzelnicy pluszaki 
miały jakieś nie tęgie miny.

Jarosław Jańta

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Justyna Sadowska

Fot. Justyna Sadowska
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Fot. Jarosław Patron

Fot. Jan Borawski

Fot. Jarosław Patron

Fot. Justyna Sadowska Fot. Justyna Sadowska Fot. Kajetan Kukla
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W niedzielne popołudnie w samym 
centrum miasta fundacja Ani-

mus z Wilkowa postanowiła pokazać, 
jak wiele złotówek uda się ułożyć na 
złotoryjskim rynku. Nie była to jednak 
sztuka dla sztuki,  a spektakularny finał 
akcji  charytatywnej Kilometry Dobra. 
Dochód z podjętych działań ma między 
innymi ułatwić zakup „Mareczkowozu”, 
czyli  samochodu do przewozu niepeł-
nosprawnego chłopca z Rokitnicy.
      By pozyskać złotówki, Animus 
już od początku marca br. organizo-

wał akcje charytatywne, 
miedzy innymi biegowe 
przy współudziale znanego 
złotoryjskiego maratoń-
czyka Roberta Kuriaty. Ale 
to nie wszystko - w czasie 
Dni Złotoryi wolontariu-
sze Animusa przechadzali 
się z puszkami po ulicach 
miasta, zbierając datki 
od złotoryjan. Przy sta-
nowisku fundacji  można 
było również wpłacać 
pieniądze, 
wziąć udział 
w loterii 
fantowej i 
uczestniczyć 

w naklejaniu 
złotówek na 
taśmę. Na 

każdej z takich taśm mie-
ściło się ponad 40 monet 
jednozłotowych.
      Na finał ze swoimi 
złotówkami w wysokości 
1000 zł przyjechał SUPER 
Darczyńca Pan Kristof z 
f irmy Eisberg z Legnicy, 
który miał mnóstwo pra-
cy, by teraz to wszystko 
umieścić na metrowych 
taśmach.

dzili się. Bardziej usportowieni próbowali 
popisywać się, wdrapywaniem na wyższy 

poziom, inni zaś zachowywali rozwagę 
i spokój. 
      Dzieci były wspaniałe. Pięknie prze-
brane, odważne i uśmiechnięte pląsały 
po scenie, ścigane muzyką i suflerskim 
szeptem. Widać było jak na dłoni, że 
większość dzieci tym występem bawiła 
się i tylko jedną baletnicę złamał stres 
tak, że się popłakała.
      Czego tam nie było! Przedszkola-
ki rozpoczęły występy piosenką „Miś 
Uszatek”. Następnie poczuliśmy smak 
życia salonowego, a sprawiły to ma-
luszki, wykonując menueta i poloneza. 
Artystyczne prezentacje wszystkich 
placówek w mieście zakończyła grupa 

uczniów „Tysiąclatki”. Wszystkie występy 
dzieci nagrodzono gorącymi brawami. Po-
woli, zmęczeni i usatysfakcjonowani, cały-
mi rodzinami, 
troszkę leni-
wie, odpły-
wali tłumem. 
Coraz dalej 
zostawały  
głośniki i gwar 
zapowiada-
jący niezdro-
wą porcję 
decybeli. 
Równocześnie 
z zakamarków 
wyłaniali się 

Kilometry Dobra

      Do udziału w zabawie gorąco za-
chęcały siostry Marta i  Łucja Marchaj 
a przy kasie uwijał się ambasador akcji 
Robert Kuriata z rodziną. Żeby złotów-
ki były bezpieczne, zadbali  dwaj rośli 
ochroniarze, którzy sceptycznie patrzy-
l i  na wszędobylskich fotoreporterów. 
Atmosfera była momentami tak gorą-
ca, że Mareczek, który przybył z całą 
rodzinką na finał ze szczęścia chciał 
opuścić swój wózek inwalidzki – mówi 
Łucja Machaj, fundraiser Fundacji 
Animus.

Podczas kliku godzin 
akcji  udało się Animu-
sowi ułożyć pół ki lo-
metra złotówek, co w 
przeliczeniu na kwotę 
daje około 26 tysięcy 
złotych.
      Ułożona ze złotó-
wek mozaika nie tylko 
cieszyła oczy, ale i 
serca, szczególnie be-
neficjenta akcji ,  Mar-
ka. Jego rodzice nie 
kryli  wzruszenia ani 
zdumienia, bo efekt 
Kilometrów Dobra był 
naprawdę imponujący. 

          Iwona Pawłowska

nowi przybysze -  
pasjonaci „Żółtej 
Febry” i „TSA”.
      Przez kolejne 
dni, z szerokiej 
oferty najodważ-
niejsi  (dzieci czy 
rodzice?) wybie-
rali pływanie w 
zamkniętej kuli, 
podskoki na linie 
z odbijaniem się 
od trampoli-
ny, zabawy w 
Figlowisku i inne. 
Wytrwałe docze-
kały się makijażu, 
wolnego miejsca 
przy „stoliku  plastycznym” i sztalugach. 
Konkursy, warsztaty i rozrywkę zapewniły 

najmłodszym Nasze Rio, 
drużyna Wilkołaków 
oraz Złota Cooltura. 
      Kto zajrzał nad 
zalew, spotkał tam ma-
łych płukaczy złota. Do 
następnych Dni Złotoryi 
mają za co iść na lody 
czy otworzyć konto 
sponsorowane. Dni Zło-
toryi minęły dzieciom 
atrakcyjnie, co widać na 
załączonych zdjęciach.

Danuta Sosa

Złotoryjskie dzieciaki

Fot. Jan Borawski

Fot. Justyna Sadowska

Fot. Iwona Pawłowska

Fot. Joanna Sosa-Misiak

Fot. Joanna Sosa-Misiak

Fot. Joanna Sosa-Misiak
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Fot. Kajetan Kukla



Fot. Andrzej Cukrowski

W 
A.D. 1211 niewielki dopisek na 
magdeburskim dokumencie księcia 

Henryka Brodatego spowodował powstanie 
pierwszego „cywilizowanego” miasta w 
Polsce. Głównie ze względu na ten dopisek 
od lat Książę Henryk z koleżanką małżonką, 
skądinąd, znaną Świętą Jadwigą, prowadzi 
złotoryjski korowód. 
      Pomińmy takie tematy jak geneza, intencje 
i historia naszego korowodu, skupmy się na tu 
i teraz. W roku pańskim 2015 złotoryjanie, ni-
czym mieszkańcy Rio na karnawał, prześcigali 
się jeden przez drugiego żeby stroje, w które 
się przebrali, w świetle słonecznego dnia, 
mieniły się kolorami, kiwały się w powietrzu, 
budziły grozę lub znajome skojarzenia z 
filmów, historii, książek czy trylogii i przede 
wszystkim świetnie wypadły w oku kamery 
latającego nad miastem drona. 
      To, co wyróżniało ten korowód od innych, 
to inwencja uczestników, ich pomysłowość, 
praca włożona w wykonanie strojów (m.in. 
ich liczba). Docenił to nasz magistrat, zresztą 
także sprowokował, ogłaszając konkurs na 
najlepszą prezentację podczas tegorocznego 
korowodu. 
      Do konkursu zgłosiło się 15 grup. Niestety, 
ocena była tak trudna, że ogłoszono salomo-

nowy werdykt: nagrodę podzielono! 
      Pierwsze miejsce przyznano „Pszczółkom” z 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi 
(1 tys. zł), które do udziału w korowodzie 
zaprosiły szczudlarzy z Nowego Kościoła. 
Wysoko nad grupą, dzięki szczudłom, unosił 
się truteń w osobie Dawida Gudela z nowoko-

ścielskiego WDK. Jury doceniło zaangażowa-

nie pracowników i uczniów OSW – przede 
wszystkim pomysłowość oraz samodzielność 
w wykonaniu strojów i akcesoriów (kwiaty, 
transparenty), a także liczebność grupy (40 
osób). Prostymi środkami uzyskano zachwy-

cający efekt. Pozostałe 2.000 zł rozdzielono 
po równo pomiędzy „Drużynę Pierścienia” - 
Miejska Biblioteka Publiczna, „Wilkołaki” - klub 

Fot. Magdalena Owad

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Leszek Leśniak

K o r o
Anno Dom

Wilkołak, „Opowieść Złotoryjską” - stowarzy-
szenie „Nasze Rio” i „Świtę Księcia Henryka 
z Diabłem i Aniołem” - Środowiskowy Dom 
Samopomocy. Wyniki konkursu ogłoszono 
podczas oficjalnego zamknięcia Dni Złotoryi w 
niedzielne popołudnie. 
      Jednakże moim zdaniem na uwagę zasłu-
giwało także wiele innych grup, wśród których 
wyróżniały się wdzięczne i niewinne (białe 
szaty!) „Świtezianki” ze złotoryjskiego Zespołu 
Szkół Zawodowych, a także oliwkowe barwy 
3. Pułku Piechoty Legionu Irlandzkiego Cudzo-
ziemskiego. Wzrok przyciągały średniowiecz-
ne barwne stroje tancerek z Zespołu Tańca 
Dawnego Ars Saltandi, liczne reprezentacje 
złotoryjskich szkół – w tym rycerze, giermko-
wie i pokutnicy z Liceum Ogólnokształcącego, 
czy gimnazjaliści w strojach uczniów z epoki 
Trozendorfa. Zdumienie budził też Dymiący 
Wulkan, Wielkie Złotówki, Hulk, Lew – policyj-
na maskotka, wielkie kapelusze i żółto-zielone 
stroje stowarzyszenia „Złota Cooltura”,  białe 
kimona miłośników wschodnich sztuk walki. 
Ponadto w korowodzie ulice przemierzali 
członkowie ZKF, pracownicy służby zdrowia 
oraz służb mundurowych, a także pracow-
nicy urzędów i placówek podlegających 
złotoryjskiemu magistratowi. Jak co roku 
korowód prowadziło Bractwo Kopaczy Złota i 
złotoryjska „władza”.
      Korowód szedł i szedł, aż przeszedł ulicami 
starego miasta, wytyczonymi jeszcze przez 
zasadźcę za czasów Henryka Brodatego. 
Charakteryzował go luz i spokój – nikt nikogo 
nie zmuszał do uczestnictwa. Nie wznoszono 
okrzyków na cześć żadnej partii, a duma 
rozsadzała piersi tylko „zwykłych” mieszczan. 
Publiczność obstawiła szczelnie trasę na całej 
długości, wszystkie grupy nagrodziła oklaska-
mi i obfotografowała. Niemal każdy wśród 
dziesiątek „korowodowych” twarzy szukał 
znajomych i…   tak, tak… znalazł ich wiele.        

Joanna Sosa-Misiak

Jarek Jańta

Fot. Damian Komada

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej CukrowskiFot. Andrzej Cukrowski

Fot. Leszek Leśniak

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Martyna Kis

Fot. Rafał RuczkowskiFot. Damian Komada

Fot. Andrzej Cukrowski
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W korowodzie inaugurującym Dni 
Złotoryi wzięły udział grupy 

rekostrukcyjne epoki napoleońskiej: 
Pułk 2. Piechoty i Artylerii Pieszej 
Księstwa Warszawskiego z Krotoszyc 
oraz Stowarzyszenie Historyczne 3. 
Pułku Piechoty Legionu Irlandzkiego 
Cudzoziemskiego z Kozowa. Byli to żołnierze 
i oficerowie w mundurach z epoki oraz 
osoby cywilne (damy) w ubiorach empire w 
łącznej liczbie 11 osób. 

Podczas ceremonii otwarcia święta 
miasta na scenie w Rynku poczet 
sztandarowy w osobach Józefa Cieśli, 
Andrzeja Kozyry oraz Cezarego Skały 
oddawał honory miastu i mieszkańcom, 
zachowując dziewiętnastowieczny 
ceremoniał wojskowy. Pocztowi 
sztandarowemu towarzyszyły damy 
empire, czyli Ala Cieśla oraz Agnieszka 
Młyńczak. Element lokalny reprezentowało 
małżeństwo Magdalena i Thomas Maruck 
w dolnośląskich strojach regionalnych z XIX 
wieku. 

Świętowanie Dni Złotoryi zostało 
otwarte z hukiem wystrzałem z armaty. 
Działo obsługiwali: Bolesław Demecki, 
Maciej Kawa, Henryk Majoch, 
Mirosław Rosa, Beata Rosa, 
Julia Sroka i Mirosław Sroka.

W drugim dniu święta 
miasta obie nasze grupy 
rozbiły namiot sztabowy 
z dziewiętnastowiecznym 
wyposażeniem wojskowym 
typu ławy, stół, naczynia z 
epoki. Oczywiście była też broń 
ustawiona w kozły oraz trzy 
armaty i armatka sygnałowa. 
Nie zabrakło też niezbędnego 
ogniska do przygotowywania 
posiłków, etc. Chodziło o 
to, aby pokazać fragment 
dziewiętnastowiecznego 
obozu wojskowego, jaki był 
utworzony w tym miejscu 
23 sierpnia 1813 r. podczas 

bitwy o Złotoryję. Chcieliśmy 
też stworzyć koloryt i atmosferę 
epoki napoleońskiej.

Przez cały drugi dzień 
święta miasta, dla licznie 
odwiedzających nasz obóz 
demonstrowaliśmy elementy 
umundurowania i uzbrojenia. 
Była nawet odegrana scena 
Pobór rekruta, w której chętni 
cywile z XXI wieku zostali 

poddani mustrze wojskowej z XIX wieku. 
Każdy z nich potem otrzymał na pamiątkę 
dokument Przyjęcia w szeregi Wielkiej Armii. 

Na pamiątkę wydarzenia sprzed 202 
lat, kiedy to 27 maja 1813 roku wojska 
francuskie pierwszy raz zajęły Złotoryję, 
została zaaranżowana scenka Porwanie 
żony burmistrza. Nasi oficerowie- Cezary 
Skała wraz z Józefem Cieślą- przy pomocy 
mieszczki Agnieszki Młyńczak dokonali 
„porwania” burmistrzowej, czyli Iwony 
Pawłowskiej. Jejmość burmistrzowa została 
następnie osadzona w areszcie, gdzie była 
traktowana z należnym szacunkiem oraz 
ugoszczona poczęstunkiem. O porwaniu 
Jejmości i warunkach jej wykupu z 
aresztu został powiadomiony szlachetny 
małżonek, burmistrz Robert Pawłowski. 
Po niedługim czasie burmistrz obfitymi 
racjami żywnościowymi wykupił swoją żonę 
z aresztu wojskowego. Na tę okoliczność 
państwo Iwona i Robert Pawłowscy 
otrzymali od wojsk napoleońskich stosowny 
dokument. 

Na zakończenie nasza grupa została 
sfilmowana przez TVP Wrocław, która 
na żywo relacjonowała wydarzenia z Dni 

Złotoryi. Cezary 
Skała i Józef Cieśla 
udzielali wywiadu, 
a reszta naszej 
grupy odgrywała 
scenkę pojmania 
zbuntowanych 
żołnierzy. 

Na więcej 
barwnych 
wydarzeń bitwy o 
Złotoryję z 1813 
roku zapraszamy 
do Złotoryi 22 
sierpnia 2015 roku, 
gdzie w Rynku 
zostanie pokazana 
inscenizacja części 
bitwy na ulicach 
miasta. Weźmie w 
niej udział wiele grup 
rekonstrukcyjnych 
polskich i 
zagranicznych. 

mieszczka z Goldbergu Agnes
prywatnie Agnieszka Młyńczak

B i w a k  n a p o l e o ń s k i

Rekonstrukcja obozu wojskowego z 1813 r. : namiot sztabowy, 
broń ustawiona w kozły oraz armaty i armatka sygnałowa. 
Nieodzowne ognisko do przygotowywania posiłków. Wraz 
z ubiorami tworzy to koloryt i atmosferę epoki napoleońskiej.

Na pamiątkę wydarzenia sprzed 202 lat, scenka porwa-
nia żony burmistrza, czyli autentycznej burmistrzowej 
Iwony Pawłowskiej oraz odczytanie dokumentu zwol-
nienia z aresztu i oddania w ręce burmistrza Roberta 
Pawłowskiego jego żony Iwony w stanie nienaruszonym. 

Fot. Urszula Skała

Fot. Magdalena Maruck

Fot. Magdalena Maruck

Fot. Urszula Skała

DNI ZŁOTORYI: GRUPY REKONSTRUKCYJNE

Dni miasta, choć z założenia odbywały 
się na złotoryjskiej starówce, ogarnęły 

swoim zasięgiem również obrzeża Złotoryi. 
W sobotę na strzelnicy, u zbiegu ulicy 
Legnickiej i Parkowej, Klub Strzelecki Agat 
zorganizował piknik dla mieszkańców 
Złotego Grodu. Strzelnica, która zwykle 
eksploatowana jest przez zawodników 
Agatu, teraz otworzyła swoje podwoje 
przed każdym, komu niestraszna broń. 
Miłośnicy strzelania i precyzji mogli 
sprawdzić swoją celność, mierząc do 
tarczy.
     I tak do dyspozycji złotoryjan było 
kilka karabinów, z których pod okiem 
instruktorów oddawano strzały z pozycji 
leżącej. Samo strzelanie nie było może tak 
pasjonujące, jak sprawdzanie jego celności 
i porównywanie wyników z sąsiadem.
      O wiele trudniejsze było już mierzenie 
do tarczy z pistoletu. Na początku 
trzeba było nauczyć się ładować naboje, 
potem przybrać profesjonalną postawę i 

słuchać instruktora, 
mając przytępiony 
słuch za sprawą 
słuchawek na uszach. 
Trzeba przyznać, 
że opanowanie 
trzęsących się dłoni 
i ignorowanie huku 
wystrzału innych 
uzbrojonych nie 
były łatwe. Ale 
dla prawdziwie 
zdeterminowanych 
nie było przeszkód 
i okazywało się, że 
czasem żona może być 
bardziej skuteczna od 
męża w mierzeniu do 
celu z broni krótkiej 
J. A to radykalnie 
zmienia relacje w 
małżeństwie (dla 
takiego doświadczenia 
warto było przyjść na 

Piknik Strzelecki). 
      Klub Agat zadbał również o edukacyjny 
aspekt imprezy. W 
jednej z sal zawodowi 
żołnierze i kolekcjonerzy 
zorganizowali ekspozycję 
broni historycznej i 
współczesnej. Fachowo 
objaśniali parametry i 
skuteczność konkretnych 
egzemplarzy. Można 
było również przekonać 
się o ciężarze czy 
też funkcjonalności 
kamizelek 
kuloodpornych.   
      Atrakcyjnym 
punktem Pikniku 
była wizyta mistrzyni 
olimpijskiej Renaty 
Mauer-Różańskiej, która 
z typową dla siebie 

skromnością odbierała wyrazy sympatii 
złotoryjan oraz rozdawała autografy. 
Trzeba przyznać, że pani Renata nie tylko 
celnie strzela, ale również ma piękne 
pismo - precyzja w każdym calu.
      Szkoda, że piknik był tak słabo 
rozreklamowany i nieliczni mieszkańcy 
miasta zdecydowali się na spacer z Rynku 
pod Górkę Mieszczańską.

Iwona Pawłowska

Piknik na strzelnicy

Fot. Iwona Pawłowska Fot. Iwona Pawłowska

Fot. Iwona Pawłowska
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W ramach obchodów Dni Złotoryi 
organizatorzy programu Aktywni 

50+ realizowanego przez miasto Złotoryja, 
zorganizowali zajęcia pod nazwą złotego 
tygodnia. 

Uczestnicy programu wzięli udział w 
szkole płukania złota oraz wystartowali w 
Mistrzostwach Polski w Płukaniu Złota. W 
kategorii Aktywni 50+ na podium stanęły 

panie: Jadwiga Maciąg, Bogusława Szewczuk 
oraz Zofia Korkosz. 

Ponadto zorganizowana została 
wycieczka piesza szlakami złotoryjskiego 
złota wraz ze zwiedzaniem kopalni Aurelia. 
Wycieczka zakończyła się przy ognisku.

W ramach rywalizacji sportowej Aktywni 
50+ wzięli udział w turnieju tenisa stołowego. 
Po zaciętym i stojącym na wysokim poziomie 

Aktywni  50+
turnieju w jego finale Małgorzata Sroka 
zwyciężyła z Mieczysławem Tokarzem, a Piotr 
Piędel zajął trzecie miejsce.

Nasi uczestnicy mieli swoje „pięć minut” 
na scenie w złotoryjskim Rynku. Grupa fitness 
zaprezentowała pokaz aerobiku i program 
taneczny. W pokazie wystąpiły panie: Maria 
Babiak, Jolanta Bocianowska, Bogumiła 
Chrzanowska, Krystyna Dąbrowska, Bogumiła 
Kopka, Barbara Marusiak, Agnieszka 
Młyńczak, Anna Oborska, Barbara Szczerba. 
Występ prowadziła i całą grupę przygotowała 
instruktorka Alicja Szapował. 

Barwna grupa złotoryjskich Aktywnych 
50+ przeszła ulicami miasta w korowodzie 
rozpoczynającym oficjalne obchody święta 
miasta.

Maciej Sroka 
Koordynator programu Aktywni 50+

Na pamiątkę wydarzenia sprzed 202 lat, scenka porwa-
nia żony burmistrza, czyli autentycznej burmistrzowej 
Iwony Pawłowskiej oraz odczytanie dokumentu zwol-
nienia z aresztu i oddania w ręce burmistrza Roberta 
Pawłowskiego jego żony Iwony w stanie nienaruszonym. 

Fot. Urszula Skała

Fot. Andrzej Cukrowski
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O statnie święta wielkanocne nie 
będą miłym wspomnieniem dla 

rodziny Urbańskich z Rokitnicy. Nocą, w 
mgnieniu oka pożar strawił cały dorobek 
ich życia. Szachulcowy dom, zbudowany 
jeszcze przez Niemców, płonął jak stóg 
słomy. Rodzinie nie udało się uratować 
niczego, poza tym, co bezcenne – 
własnym życiem. 
      Los nie jest sprawiedliwy, bywa 
zaskakujący i kapryśny, a przekonujemy 
się o tym w najmniej oczekiwanym 
momencie. Jeszcze nie tak dawno 
Urbańscy sami pomagali swoim 
sąsiadom, których dotknęła podobna 
tragedia, a teraz muszą liczyć na 
wsparcie obcych ludzi. Na szczęście 
tych życzliwych nie brakuje. Mieszkańcy 
wioski ruszyli na pomoc, wyzwanie 
również podjęli złotoryjanie z Naszego 
Rio. Już parę dni po tragedii poruszyli 

lokalne media, zainicjowali akcję na 
facebooku. To wszystko przyniosło 
nieoczekiwane efekty, w kilka dni 
Urbańscy mieli meble, sprzęt AGD, 
żywność, chemię gospodarczą i pomoc 
w rozbiórce starego domu. Telefony 

do Pawła Zabłotnego czy do piszącej 
te słowa wręcz urywały się. Zgłoszeń 
było tyle, że w końcu trzeba było 
mówić: „dziękujemy, mebli mamy pod 
dostatkiem, ubrań już nie potrzeba….”
      Mimo upływu czasu o rodzinie 
Urbańskich Nasze Rio nie zapomniało. 
I kiedy do Pawła Zabłotnego zgłosiły 
się organizatorki maratonów 
zumby z Legnicy z propozycją 
takiej imprezy w Złotoryi, 
stowarzyszenie nie wahało się 
ani chwili, by wykorzystać w 
celach charytatywnych zapał 
legniczanek.
      I tak 14 czerwca w upalne 
popołudnie w hali sportowej 
Tęcza pojawili się amatorzy 
tańca i fitness jednocześnie. 
Na gotowych zmierzyć się z 
wyzwaniem stawianym przez 
instruktorki Monikę Karpińską i 
Agnieszkę Skibę-Kociłowicz oraz z 
tropikalnym upałem czekały litry 
wody, owocowe przekąski, ciasta 
z Ciacholandii i oczywiście gorąca 
atmosfera . Fabryka Urodzin 
zajmowała się najmłodszymi, 
Studio Językowe Go uczyło 
angielskiego, a panie w każdym 
wieku oraz sam kierownik hali - 
Jacek Zańko dotrzymywali kroku 
instruktorom szalejącym na 
scenie. Trwało to 4 godziny i cud, 
że podczas całej tej zabawy ani 
razu nie musieli interweniować 
ratownicy z Barytu. 
      Najwięcej emocji budzić miał 
taniec brzucha przygotowany 

przez profesjonalne tancerki, jednak 
podobnym zainteresowaniem cieszyły 
się pląsy na parkiecie maskotki Król 
Julian. Wolontariusze, którzy na zmianę 
wdziewali szaty Juliana, zasługują na 
szczególne uznanie.
      Impreza była przygotowana z dużym 
rozmachem. Nie brakowało krótkich 
przemówień – by formalnościom 
stało się zadość – imprezę otworzył 
burmistrz Robert Pawłowski. Ze sceny 
popłynęły też szczere podziękowania, 
ze łzami w oczach przekazała je pani 
Urbańska, wzruszona hojnością licznych 
sponsorów i uczestników maratonu. A 
że ludzie chętnie dzielą się pieniędzmi, 
przekonała się po raz kolejny autorka 
artykułu, która tradycyjnie już podczas 
akcji charytatywnych Naszego Rio 
kwestuje z puszką.
      Można powiedzieć, że na los wpływu 
czasem nie mamy, ale na ludzkie 
odruchy – tak, a akcje charytatywne 

organizowane w Złotoryi pokazują, 
że ludzie naprawdę mają serca, tylko 
trzeba dać nam impuls do działania. Za 
tę otwartość w imieniu własnym 
i rodziny Urbańskich dziękujemy. 

Iwona Pawłowska

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

MARATON ZUMBY

Gorące serca, gorące rytmy

Pasztet selerowySkładniki: 
2 duże selery 
(ok. 1,5 kg), 
2 duże cebule (ok. 30 dag), 1 większa 
marchewka (ok. 15 dag), pęczek zie-
lonej pietruszki, pół kostki masła, 1-2 
ząbki czosnku, 1 szklanka bułki tartej, 
4 jajka, sól i pieprz do smaku, bułka 
tarta do wysypania foremek.
Przygotowanie:
Selery obieram 
i  gotuję w osolo-
nej wodzie (ok. 
1 łyżeczki 
sol i ) ,  cebulę 
drobno 
siekam 
i  smażę 
na maśle, 
pod koniec 
dodaję 
zgniecio-
ny czosnek. 
Ugotowany seler 
przeciskam przez 
praskę do ziemniaków, 
mieszam z usmażoną cebulą.  Po 
ostudzeniu dodaję tartą bułkę,  star-
tą na drobnych oczkach tarki  mar-

chew, 
posie-
kaną 

zieloną pietruszkę i  roztrzepane 
jajka,  mieszam, przyprawiam do 
smaku. Foremki (2 podłużne – ok. 
25 cm) smaruję masłem i  wysypuję 
tartą bułką,  wykładam do nich masę 
selerową i  piekę w temperaturze ok. 

180 stopni  1 godzinę i  15 
minut (do półtorej 

godziny).

Krystyna Wojdyła

D la miłośników kolei szykuje się nie lada 
gratka. Instytut Rozwoju i Promocji Ko-

lei finiszuje sezon turystyczny 2015 podró-
żą pociągiem z parowozem SKARB w rejon 
Pogórza Sudeckiego ze stacją docelową w 
Złotoryi. Jesienny pociąg przemierzy trasę 
Wrocław - Legnica - Złotoryja - Legnica - 
Wrocław 3 października br. w godzinach 
od 12.00 do 15.00. Do naszego miasta 
zjedzie duża grupa pasjonatów kolei, któ-
rzy swą podróż rozpoczną dużo wcześniej 
, bo już w Poznaniu pociągiem KRASNAL. 
Z Wielkopolski przybędą do Wrocławia i 
tam rozpoczną kolejną przygodę, która 
swoje zakończenie b ędzie miała właśnie 
w Złotoryi. I chociaż internetowa sprzedaż 
biletów  w TurKol.pl. jeszcze nie ruszyła, 
to już pasjonaci polskich kolei  skrzykują 
się na swoim forum. O przyczynę tak du-
żego zainteresowania podróżą w naszym 
kierunku zapytałam niedawno poznanego 
Łukasza Urbańskiego – 24-letniego miło-
śnika kolei, będącego w nieustannej po-
dróży na trasach pasażerskich i turystycz-
nych od niemal 5 roku życia. - Podróż tym 
pociągiem na linii do Złotoryi jest atrakcją 
przede wszystkim dla tzw. zaliczaków, 
czyli grupy miłośników kolei, do której i 
ja się zaliczam. Chodzi nam generalnie o 
to, by przejechać jak największą ilość linii 
kolejowych. Ten wyjazd jest dla zaliczaków 

ważny, dlatego że na 
co dzień tą linią nie 
kursują pociągi pasa-
żerskie, a zatem jest 
to rzadka okazja, by 
dojechać do Złotoryi 
pociągiem. 
     „Zaliczaki” to 
szczególny typ miło-
śników kolei – potrafią 
przejechać z jednego 
krańca Polski na drugi, 
by przejechać krótki 
odcinek nowej lub po-
nownie udostępnionej 
trasy, którą skrupu-
latnie „odhacza” na 
mapie. Dla niewtajem-

niczonych ciekawostką 
będzie to, że trasę 
uznaje się za zaliczo-

ną, gdy przejechana zostanie tam i z 
powrotem w ciągu jednego dnia, a 
podróżujący zapozna się z widokami z 
prawej i lewej strony, koniecznie przez 
uchylone okno z głową wystająca na ze-
wnątrz. Łukasz Urbański, który już datę 
3 października zarezerwował w kalen-
darzu, jest nie tylko podróżnikiem-zali-
czakiem, ale także tzw. hardkorowcem, 
przejeżdżającym wielogodzinne trasy 
trwające nawet kilka dni, a także kolek-
cjonerem starych i nowych rozkładów 
jazdy (tropi połączenia likwidowane, 
przywracane, nowo tworzone, a także 
zmiany w trasie). Fotografuje dworce 
kolejowe, zwłaszcza nieczynne urokliwe 
stacyjki na pasie Ziem Odzyskanych 
(w żargonie znawców kolei – „focista 
infrastruktury”). Łukasz zbliża się do 
ukoronowania swojej „kariery” podróż-
nika i lada dzień zostanie maszynistą. 
Chlebem powszednim staną się „ponad 
normy”.
      Może warto pomyśleć nad czymś 
więcej niż przywitanie podróżników 
tylko „chlebem i solą”? 
       Zainteresowanych szczegółami 
odsyłam do strony: www.turkol.pl

Joanna Sosa-Misiak

„Zaliczaki” w Złotoryi

Fot. Damian Komada
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22 - 23.05.2015 r. na mistrzostwach Polski w Chorzowie 
złotoryjska czwórka męska w składzie: Tomasz Antono-
wicz, Marek Wrześniak, Mateusz Bielecki, Maciej Kroczak 
zdobyli tytuł mistrzów Polski w akrobatyce sportowej. 
23.05.2015 r. Urząd Miejski w Złotoryi, ULKS URSUS, 
ZOKiR Złotoryja oraz Hala Sportowa „Tęcza” w Złotoryi 
zorganizowały XIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego 
Weteranów i Seniorek o Puchar Burmistrza Złotoryi.
25.05.2015 r. 17-letnia złotoryjanka Natalia Gap dostała 
się do finału programu TVN „You can dance – Po prostu 
tańcz”.
27.05.2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się 
wernisaż wystawy Marii Gawlik „Rękodzieło moja pasja”.
28.05.2015 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji 
miała miejsce konferencja popularno-naukowa „Złotoryja 
moich dziadków i rodziców” zorganizowana przez TMZZ. 
29 - 31.05.2015 r. miały miejsce Dni Złotoryi oraz XXII 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota, 
które rozpoczął barwny korowód mieszkańców ulicami 
miasta.
30.05.2015 r. w trakcie Festiwalu Złotoryjskiej Książnicy 
rozstrzygnięto plebiscyt na „Najpopularniejszego Złotoryj-
skiego Autora”. Zwyciężył Andrzej Wojciechowski- autor 
„Opowieści Złotoryjskiej”.
01.06.2015 r. Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi, ZHP 
Hufiec Złotoryja, ZOKiR; Klub Seniora przy MOPS oraz 
Centrum Informacji Turystycznej zorganizowały różne 
imprezy z okazji Dnia Dziecka w Złotoryi.
03.06.2015 r. odbyła się akademia dla słuchaczy UTW z 
okazji Uroczystego Zakończenia V Roku Akademickiego 
Złotoryjskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
04.06.2015 r. z okazji święta Bożego Ciała w parafii NNMP 
miał miejsce IV Koncert Uwielbienia „Pan Mój i Bóg Mój”.
06.06.2015 r. nad Złotoryjskim Zalewem odbył się II 
Otwarty Złotoryjski Maraton Muzyki Rockowej organizo-
wany przez dzieci ze stowarzyszenia „Złota Cooltura”.
06.06.2015 r. stowarzyszenie „Nasze Rio” zorganizowało 
w ZOKiR akcję krwiodawstwa.
06.06.2015 r. po 3 latach przerwy ponownie odbył się w 
Złotoryi wyścig kolarski O Złotą Wstęgę Kaczawy.
07.06.2015 r. Grupa Cyklistów Pstrągi wraz ze Stowa-
rzyszeniem Sportowym OLAWS Złotoryja zorganizowali 
5. Złotoryjską Rodzinną Rowerową Wycieczkę, w której 
wzięło udział 19 uczestników.
08.06.2015 r. starosta złotoryjski Ryszard Raszkiewicz i 
burmistrz Wojcieszowa Sławomir Maciejczyk zostali wy-
brani członkami konwentu Euroregionu Nysa. Ponadto w 
składzie komisji rewizyjnej znalazł się burmistrz Świerza-
wy Józef Kołcz.
08.06.2015 r. ogłoszono konkurs grantowy pod hasłem 
„TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”, organizowany przez 
Fundację Banku Zachodniego WBK. Realizacja 25 naj-
lepszych inicjatyw lokalnych zostanie wsparta grantami 
w wysokości 10.000 zł. Ponadto Bank dofinansuje 50 
projektów kwotą po 7.000 zł i 225 projektów kwotą po 
4.000 zł każdy. 
12.06.2015 r. złotoryjski klub OLAWS zorganizował w Hali 
Sportowej „Tęcza” prezentację lokalnych klubów oraz 
stowarzyszeń sportowych, zachęcając do aktywnego 
trybu życia.
12.06.2015 r. miało miejsce oficjalne otwarcie boiska 
sportowego przy SP w Nowym Kościele.
12 - 14.06.2015 r. Odbyły się XXXIX Dni Świerzawy.
13.06.2015 r. Stowarzyszenie ASKLEPIOS, Urząd Miejski 
w Złotoryi, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi 
oraz Hala Sportowa „Tęcza” w Złotoryi zorganizowały VII 
Turniej Ju Jitsu Dzieci i Młodzików oraz Sport Kenjutsu o 
Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja.
17.06.2015 r. zakończono XVI Powiatowy Konkurs Zbiera-
nia Puszek Aluminiowych.
17.06.2015 r. projekt Stowarzyszenia Kaczawskiego pn. 
„Zakup nieruchomości w celu utworzenia Sudeckiej 
Zagrody Edukacyjnej w Ekomuzeum Rzemiosła w Dobko-
wie” otrzymał pierwszą nagrodę (7 tys. zł) w konkursie 
regionalnym „Przyjazna wieś” w kategorii Infrastruktura 
Społeczna.
19.06.2015 r. Koło Kresowian przy TMZZ zorganizowało 
IV Przegląd Kultury Kresowej pod Honorowym Patrona-
tem Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
19.06.2015 r. w miejscu biwakowym u podnóża Ostrzycy 
miała miejsce V Czarodziejska Noc Świętojańska 2015.
19 - 20.06.2015 r. Stowarzyszenie Wsi Sędziszowa zorga-
nizowało Piknik Rodzinny pod Organami Wielisławskimi.

Opracował: Jarosław Jańta
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W 
dniach 8-10 czerwca w Złotoryi odbyła się 
kolejna edycja festiwalu filmów o prawach 

człowieka „Watch docs”. W tym roku w przedsię-

wzięciu udział wzięły dwie placówki edukacyjne 
ze Złotoryi: Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz 
Zespół Szkół Zawodowych.
Pierwszego dnia festiwalu uczniom Tomasz 
Szymaniak przybliżył historię praw człowieka. 
Następnie uczestnicy festiwalu poznali historię 
Ukrainy dzięki wizycie gości - przedstawicieli 

Związku Ukraińców w Polsce, a także mogli 
wysłuchać wykonania trzech ukraińskich pieśni 
wykonanych przez uczniów ZSO nr 4 z Legnicy. 
Oprócz tego, młodzież poznała i zgłębiła temat 
konfliktu na Ukrainie, ogladając cztery dokumen-

ty: „Wyspa Krym”, „Euromajdan surowy montaż”, 

„Południowa granica” oraz „Czarna 
księga Majdanu”. Filmy 
te z pewnością skłoniły widzów do 
refleksji i wywołały w nich wręcz 
skrajne emocje.
Drugi dzień festiwalu pomógł uczest-
nikom zgłębić temat konfliktu w Syrii, 
a także ciężkiej pracy niektórych 
mieszkańców Birmy. Uczniowie 
obejrzeli dwa niezwykle wstrząsają-

ce dokumenty: „Powrót do Homs” 
i „Aleppo- Notatki z ciemności”, 
które pokazywały walkę o 
wolność i życie w pogrą-

żonej w konflikcie Syrii. 
Poza tym, młodzi ludzie z 
zaciekawieniem wysłuchali 
wykładu Iwony Pawłow-

skiej, która przedstawiła 
relację z pogrążonego w 

konflikcie Aleppo. Kolejnym punktem 
programu były filmy dotyczące ciężkiej, 
a nawet czasem i niebezpiecznej 
pracy mieszkańców Birmy, uchwyconej 
w dokumentach „Skarby”,  a także 
„Opony”. Ostatniego dnia festiwalu 
na uczestników czekało bardzo wiele 
tematów. Seans rozpoczął się od pol-
skiego dokumentu „Dzieci dzwonią”, 

który przybliżył pracę 
konsultantek telefonu zaufania. 
Następnie uczniowie obejrzeli film 
„Ucieczka”. Opowiadał on historię 
kilku kobiet, które w swoim życiu mu-

siały zmierzyć się z wieloma ciężkimi 
sytuacjami, takimi jak na przykład 
przemoc domowa czy zaaranżowane 
małżeństwo. Później, swoją obecno-

ścią zaszczycił uczestników podróżnik 
– Krzysztof Zabłotny.  Zdał on relację 
ze swojej podróży do Gruzji, którą 
odbył w 2008 roku. Nie był to jednak 
koniec emocji. Kolejnym punktem 
festiwalowego programu była 
debata oksfordzka. Przeprowadzili ją 
uczniowie klasy 2b ze złotoryjskiego 
liceum. Podczas debaty uczniowie 

rozważali czy Europa powinna pomóc Ukrainie w 
rozwiązaniu panującego tam konfliktu. Zarówno 
strona broniąca, jak i obalająca tezę posłużyła 
się ciekawymi argumentami, a publiczność żywo 
reagowała na niektóre z nich. Filmami wieńczą-

cymi festiwal były dokumenty „Urzędnicy” oraz 

„Rodzeństwo jest na zawsze”.  Pierwszy z nich 
opowiadał o codziennej pracy edynburskich 
urzędników z Urzędu Stanu Cywilnego, drugi na-

tomiast o norweskim rodzeństwie, które  mimo 
już podeszłego wieku prowadzi farmę i cieszy się 
swoim towarzystwem już ponad 60 lat.
Festiwal ten okazał się wspaniałą lekcją historii 
oraz pretekstem do rozważań dla młodzieży. 
Myślę, że pokazywanie problemów współcze-

snego świata. takich jak łamanie praw człowieka, 
może skutkować reakcją w przyszłości na takie 
sytuacje. Młodzi coraz bardziej interesują się ota-

czającym ich światem i są coraz bardziej wrażliwi 
na problemy, z jakimi musi borykać się inny czło-

wiek. Mam nadzieję, że kolejne edycje „Watch 
docs” zgromadzą jeszcze szerszą widownię przed 
ekranem, a pokazywane dokumenty staną się 
powodem do rozmów i refleksji.        
        

Natalia Gorgolewska

W
łaściwie nie wiadomo, kiedy w naszym mieście roz-
poczęła się kampania wyborcza. W marcu pojawił 

się tutaj na chwilę „Komorobus” (bez kandydata), witany 
przede wszystkim przez starostę Ryszarda Raszkiewicza. 
Na próżno oczekiwaliśmy jakiejś aktywności miejscowych 
struktur PO (w ogóle istnieją?, a może były tak pewne 
zwycięstwa?), np. spotkań, ulotek, plakatów. Przed pierw-

szą turą pojawiły się jedynie nieliczne niewielkie banery, 
gdzieniegdzie leżały ulotki z Bronisławem Komorowskim. 
      Brak wizyty „Dudobusa” wynagradzała aktywność 
działaczy oraz sympatyków PiS. W siedzibie partii przy 
pl. Niepodległości można było podpisać listy poparcia, 

otrzymać  ulotki, plakaty i aktualne gazety wy-

borcze. Członkowie PiS rozdawali je na ulicach. 
Zdecydowanie więcej było w mieście oraz na 
jego rogatkach okazałych banerów z postacią 
Andrzeja Dudy, niż jego głównego konkurenta. 
W kwietniu gościliśmy posłankę tej partii Elżbietę 
Witek, która na konferencji prasowej ustosun-

kowała się do aktualnego etapu kampanii oraz 
zaprezentowała najnowszą ulotkę wyborczą. PiS 
skierowało, podczas obu wyborczych tur, swoich 
mężów zaufania, do wszystkich jedenastu lokali 
wyborczych, inne komitety nie wystawiły nikogo 
w tym charakterze. 
      Po za tym, można było zauważyć kilka 
plakatów z Magdaleną Ogórek, które wieszali 
działacze SLD.
 W pierwszej turze (10 maja) frekwencja w 
Złotoryi wyniosła 47,38% (bez dwóch lo-

kali w szpitalach: oddano 6138 głosów, w 
tym 42 nieważne). Zwyciężył Bronisław 

Komorowski (2189 głosów, 35,89%), drugi był An-

drzej Duda (1818, 29,84%), następnie Paweł Kukiz 
(1517, 24,84%), Magdalena Ogórek (176, 2,86%), 
Janusz Korwin-Mikke (161, 2,61%), Janusz Palikot 
(112, 1,80%), Grzegorz Braun (44, 0,76%), Adam 
Jarubas (38, 0,63%), Jacek Wilk (23, 0,39%), Marian 
Kowalski (20, 0,34%) i Paweł Tanajno (3, 0,05%). 
      W drugiej turze (24 maja) frekwencja była w 
mieście wyższa (w dalszym ciągu nie liczymy szpi-
tali): 50,98% = 6554 głosów, w tym 74 nieważne, 
co dobrze świadczyło o mobilizacji wyborców obu 

walczących kandydatów. Bronisław Komorowski i tym 
razem uzyskał głosów więcej: 3512 (54,05%) niż Andrzej 
Duda: 2970 (45,95%). Najprawdopodobniej na Broni-
sława Komorowskiego zagłosowała w decydującej turze 
część wyborców, która dwa tygodnie wcześniej poparła 
np. Magdalenę Ogórek, co nie byłoby zaskoczeniem, 
ponieważ we wcześniejszych wyborach parlamentarnych 
i prezydenckich w mieście zwyciężali na ogół kandydaci le-

wicy. Nie wiemy, jak wyglądała średnia wieku głosujących, 
choć wydaje się, że Andrzej Duda otrzymał tutaj nieco 
mniejsze poparcie ludzi młodych niż w całym kraju, a w II 
turze poparła go tylko część wyborców Pawła Kukiza.
      Przed nami teraz jesienne wybory parlamentarne. 
Ciekawe, jak wyglądać będzie kampania wyborcza 
i aktywność lokalnych struktur partyjnych. 

Roman Gorzkowski

Wybory prezydenckie 2015
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16 maja 2015 r. okoliczni mieszkańcy, sąsiadujący z 
zamkiem Grodziec, zastanawiali się, dlaczego zamek 

szczeka, warczy, a czasem mocno ujada. Działo się to za 
sprawą ok. 60. psów, które stawiły się wraz z opiekunami 
na linię startu. Piąty raz Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Złotoryi zorganizowało, i w pięknym 
stylu zrealizowało, zawody Gold-DogTrekkingowe, czyli 
„złoty” spacer z psem. Organizator ustalił dwie trasy: 
MINI – o dystansie 13,5 km i MID – o dystansie 24 km. 
W drugim wariancie wyszczególniono kategorie kobiet 
i mężczyzn. Linia startu znajdowała się na dziedzińcu 
zamku Grodziec. Szlak jak zawsze nie jest w takich 
zawodach ściśle wytyczony, a zawodnicy do dyspozycji 
mają tylko mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi 
- zatem w dużej mierze jest 
to również wędrówka na 
orientację. Od miejsca startu 
trasa wiodła przez Nową Wieś 
Grodziską, Sędzimirów, Jurków i 
Olszanicę.
      Należy wspomnieć, że sam 
zamek i jego położenie swoją 
wyjątkowością zachwyca nie 
tylko turystów z całego świata. 
Pod wrażeniem byli również 
realizatorzy zagranicznych reality 
show. Na Grodźcu kręcono 
produkcje szwedzką, francuską, 
belgijsko-holenderską i rosyjską, 
a zamek zyskał dodatkowe 
fundusze. Wręcz nie do 
uwierzenia było, że niektórzy z 
uczestników, mieszkający już od 
pół wieku na Dolnym Śląsku, nie 
słyszeli jeszcze o zamku Grodziec.
      Ja, jak zapowiedziałam w tamtym roku, skorzystałam 
z propozycji wypożyczenia pieska Juny i ruszyłam z nią 
oraz moją przyjaciółką i jej piękną sunią Naną na dystans 
13,5 km. Junka pięknie prowadziła, i mnie - zupełnie 
zieloną w tych sprawach - wdrażała w temat. Szłyśmy 
wszystkie marszem w miarę spokojnie, jednak skoro 
to nasza pierwsza tego typu przygoda, starałyśmy się 
gdzieś w oddali mieć na oku bardziej zaprawionych 
zawodników i nie zwalniać tempa. Gdy już było bliżej 
mety niż dalej, sympatyczna para, 
śmignęła koło nas biegiem. Hmmm.., czyli 
długi dystans finiszuje, a my z psami dalej 
kwiatki wąchamy! Bosko, ale może kiedyś 
dojdziemy do mety... 
     Punkty kontrolne organizator prawie 
zakopał pod ziemią, co stało się sporym 
utrudnieniem dla części zawodników. 
Nam trudność sprawiło znalezienie 
punktu nr 2. Na szczęście nadeszła odsiecz 
i nierówną walkę z „dwójką” wygrał 
Karkonoski Klub Owczarka Niemieckiego. 
Bohaterką drugiego punktu została 
Renata Mięgoć z KKON – jako pierwsza 
odkryła zadanie ukryte przez kreatywnego 

organizatora. Oj, była 
radość!
 Organizator 
relacjonuje: - Na 

długim dystansie 
sprawiał problem 
ósmy punkt, był  
ustawiony w rzepaku 
na desce, przy 
dziewiątym trzeba 
było spisać dane z 
tablicy informacyjnej 
w Sędzimirowie, 
dziesiąty na słupie 
energetycznym, ale 
od tyłu, a potem już 
wpadało się w trasę 
krótszą. Mariusz 
Wota zwraca również 
uwagę na to, że 
wszystkie punkty były 
umieszczone tuż przy 

samej ziemi.
      I tak, jak 
organizator Mariusz 
Wota obiecywał w 
poprzedniej edycji, 
że zawodnicy będą 

maszerować ponad koronami drzew, tak było. Ostatni 
punkt kontrolny, zarówno dla uczestników krótszego, 
jak i dłuższego dystansu, znajdował się na dachu zamku. 
Trzeba było przejść przez zamek, jego krużganki oraz 
wąziutką i krętą klatką schodową, biegnącą spiralnie do 
góry. Uczestnicy, wchodząc na dach w poszukiwaniu 11 
punktu, musieli przykucnąć i prawie się czołgać, żeby 
przecisnąć się przez wąskie korytarzyki. Znajdował się 
on 20 metrów nad ziemią. - Ja wieszając ostatni punkt 
kontrolny, nieźle zaryłem czołem o występ – dodaje 
Mariusz. 
Niektóre pupile, bojąc się wejść do wąskiego 
korytarzyka, nie podołały wyzwaniu, więc ludzie 

zostawiali psy na dole, a sami 
biegli zaliczyć jedenastkę, po czym 
odbierali swoich towarzyszy w 
biurze zawodów.
  - Mam już to na spokojnie 
podsumowane, wyszło 70 ludzi i 50 
numerów startowych. Uczestnikom 
bardzo podobała się trasa, twierdzili 
nawet, że najlepsza ze wszystkich 
edycji. Ogólnie o zawodach 
GoldDogTekkingowych uczestnicy 
wypowiadają się bardzo ciepło. 
Uważają, że jest tu sympatyczna, 
kameralna atmosfera i nie ma 
takiego parcia na punkty i puchar. 
Oczywiście są również typowi 
biegacze, którzy pokonywali 24 km 
w 3 godziny. No to trzeba biec, ale 
to Sebastian Smoleń i można od 
razu dla niego wypisywać dyplom 

- śmieje się Mariusz Wota – w dodatku tak wbiegł na 
metę, jakby mógł biec z powrotem.
       Na koniec na każdego uczestnika czekał ciepły posiłek 
oraz przyjemność odebrania dyplomu i  upominku. 
- Jeśli chodzi o zespoły, rozłożyło się to tak: 1/3  poszła 
na  długi dystans, 2/3 na krótki - dodaje Mariusz Wota 
- Uczestniczący w krótkiej trasie dopytywali się, gdzie 
to piękne, szmaragdowe jeziorko w kamieniołomie, 
które widzieli w necie na zdjęciach zapowiadających 
wydarzenie. Niestety, ono było na trasie długiego 
dystansu.

- Spacery z psem to bardzo fajna sprawa, to jakby 
spędzanie czasu tylko z nim... - wrażeniami dzieli się Alicja 
Pęczek, terapeutka Stowarzyszenia Ostoja z Wrocławia 
- jest to super rzecz dla pogłębienia relacji ze swoim 
czworonogiem. Trasa bardzo ciekawa, raczej lekka, 
jedyny warunek - dobre obuwie. Pogoda była idealna 
na tego typu rozrywkę. Suka była nieco zmęczona (9 

lat), pierwszy raz całą wyprawę przeszła na uprzęży 
i po powrocie nie chciała już nawiązywać relacji z 
innymi psiakami. Jedno jest pewne - podobało się jej i 
w przyszłym roku starujemy znowu. Idziemy na 24 km. 
Zamek robi wrażenie.
      Organizator bardzo dobrze przygotował zawody, 
jednak bez pomocy wolontariuszek mogłoby być bardzo 
ciężko. Podziękowania dla Katarzyny Michalskiej, Natalii 
Wójcik i Alicji Munzger. 

      Oficjalne wyniki podane przez organizatora to:
MINI dystans 13,5 km: 
I miejsce - Janusz Statkowski 2h 27m 48s i pies Rubin
II miejsce - Monika Marceniuk 2h 28m 5s z Gini i Bea
III miejsce - Robert Oskulski 2h 25m i piesek Max
MID kobiety - dystans 24 km:
I miejsce - Paulina Ćwiąkała 3h 42m 30s i piesek 
Morwen
II miejsce - Ewa i Sławomir Szczepańscy 4h 59m 46s i 
pies Skubi
III miejsce - Weronika Łuźniak 5h 06m 38s i sunia Kama
MID mężczyźni – dystans 24 km:  
I miejsce - Sebastian Smoleń 3h 00m 21s i sunia Kiara
II miejsce - Jacek Klonowski 3h 35m 40s i sunia Luna
III miejsce - Tomasz Trusewicz 3h 42m 30s i pies Grot
      Podsumowując, byłam drugi raz na Gold-DogTerkkingu 
- za pierwszym razem jako sprawozdawca, teraz również 
jako uczestnik. Wygląda to wszystko inaczej. Zwróciło 
moją uwagę, jak przy okazji takiej imprezy organizują się 
ludzie, którzy mają podobne pasje. Zwolennicy tego typu 
spędzania wolnego czasu przemierzają kawał drogi, żeby 
wspólnie cieszyć się dobrą zabawą z pupilem, przyrodą, 
pięknymi widokami w wyjątkowych okolicznościach. 
Organizator potwierdza, że tradycyjnie przyjechały 
zespoły z Wrocławia, Poznania, Rybnika, Wałbrzycha, 
Jeleniej Góry i  Złotoryi. Jestem przekonana, że nie tylko ja 
z przyjemnością będę wspominać to wydarzenie. 
      Uwaga! Mam tajne wieści od organizatora, dotyczące 
kolejnego GDT. Ponad koroną drzew  już było, teraz 
ponoć będzie wokół tafli wody i zamek ponoć też będzie. 
Juneczko, potowarzyszysz mi i tym razem? Po ostatnich 
emocjach już wiem, że ponownie chcę stanąć na linii 
startu. 
   W imieniu organizatora i uczestników serdeczne 
podziękowania ślemy sponsorowi – TAURON 
Polska Energia, któremu zawdzięczamy wszystkie 
dotychczasowe edycje.

Tekst i zdjęcia: Edyta Urbańska

Niezapomniana V edycja 
Gold Dog Trekking



Wieś tętni życiem. Pokazy filmowe, warsztaty 
rysunku ze studentami ASP z Wrocławia, 

wieczorne czytanie bajek w bibliotece, spacery 
krajoznawcze i chodzenie po linie - to tylko niektóre 
z wydarzeń, jakie realizowane są w Nowym Kościele. 
Warto przybliżyć kilka z nich, które odbyły się 
niedawno.
      23 maja 2015 r. w Wiejskim Domu Kultury w 
Nowym Kościele miał miejsce Maraton Fitness/
Aerobik. W wydarzeniu wzięły udział: Agnieszka Żojc 
z paniami z Wojcieszowa i Proboszczowa, Żaneta 
Szarata ze Złotoryi oraz grupa Activ Team z Nowego 
Kościoła. Przez dwie godziny wszystkie uczestniczki 

wymieniały się wiedzą i umiejętnościami, wyciskając 
z siebie siódme poty. Maraton będzie wydarzeniem 
cyklicznym.
     Od niedawna we wsi działa grupa młodych 
szczudlarzy. Pełna zapału młodzież chętnie pokazuje 

swoje umiejętności 
publicznie. Spacerują 
po Nowym Kościele, 

obecni są podczas wydarzeń kulturalnych w innych 
miejscowościach. Ostatnimi wydarzeniami, na których 
pokazali się młodzi szczudlarze z Nowego Kościoła, 
były Dni Złotoryi oraz Dzień Dziecka w wałbrzyskiej 
Starej Kopalni. W czerwcu wezmą udział w Dniach 
Świerzawy, wojcieszowskim Korowodzie Radości oraz 
Festiwalu Podwórek w Wałbrzychu. Akrobaci uczą się 
również żonglować oraz chodzić po linie – slackline.
      W Domu Kultury w Nowym Kościele jest 
realizowany projekt „Otwarte! Zapraszamy”, w 
ramach którego mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje 
na wydarzenia kulturalne we wsi. Spośród wszystkich 

pomysłów, również oni, wybiorą 
jeden, który zostanie sfinansowany 
przez Narodowe Centrum Kultury. Na 
pozostałe propozycje finanse będzie 
pozyskiwał Wiejski Dom Kultury. 
  We wsi powstała nieformalna grupa 
o nazwie „Nowy Nowy Kościół”. Grupa 
złożyła wniosek do programu Działaj 
Lokalnie, który został nagrodzony 
dofinansowaniem w wysokości 4 290 zł. 
Projekt „Spotkajmy się na górze!” odnosi 
się do leżącej przy wsi góry Czerwony 
Kamień (325 m.n.p.m). Działania 
projektowe to m. in. mural, który wykona 

miejscowa młodzież pod czujnym okiem studentów 
ASP Wrocław, wyznaczenie szlaku na szczyt, 
umiejscowienie dwóch tablic informacyjnych we wsi i 
ławek na szczycie oraz minifestyn otwierający szlak.

Co się wydarzy w Nowym Kościele?
     23 czerwca 2015 r. - odbędzie się festyn rodzinny 
połączony z otwarciem nowego boiska przy szkole 
podstawowej; na wydarzenie zaprasza Szkoła 
Podstawowa oraz Wiejski Dom Kultury.
      11 lipca 2015 r. - Wiejski Dom Kultury oraz drużyna 
piłkarska Tatra Krzeniów zapraszają na kolejną odsłonę 
turnieju TATRA CUP; w programie całodzienne 
rozgrywki piłkarskie, uroczyste wręczenie nagród 
oraz wieczorna dyskoteka. W Turnieju weźmie udział 
między innymi drużyna z Harrachova.

Dawid Gudel

Co nowego w Nowym Kościele ?
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Klasa I b złotoryjskiego LO bierze udział 
w konkursie Akademii Nowoczesnego 

Patriotyzmu organizowanym przez Klub 
Jagielloński. Ich pierwszym zadaniem było 
nagranie filmiku pt. „Z czego jesteśmy dumni 
jako Polacy”, kolejnym - wykonanie zdjęcia 
„Moje miasto”, a trzecim, ostatnim i zarazem 
najważniejszym zadaniem była realizacja 
projektu społecznego.  
      Swój projekt 
społeczny 
pierwszoklasiści 
nazwali „Dzień dziecka 
dniem uśmiechu”. 
Ich głównym 
celem była wizyta 
w Domu Dziecka 
w Wojcieszowie. 
Jednak zanim 
doszło do wyjazdu, 
uczniowie musieli 
uzyskać fundusze na 
prezenty dla podopiecznych ośrodka oraz na 
dojazd do Wojcieszowa. Pierwszym działaniem 
licealistów złotoryjskiego ogólniaka był szkolny 
sklepik, w którym przez cały dzień można było 
kupić robione przez nich gofry, tosty i ciasto. To 
przedsięwzięcie gromadziło przy sobie tłumy 
uczniów na przerwach i znacznie pomogło klasie 

I b w przygotowaniach do 
wyjazdu. Następnie licealiści 
zaczęli szukać sponsorów 
chętnych do wsparcia projektu. 
Niemałą pomoc otrzymali 
od kilku złotoryjskich firm. 
Wsparciem były nie tylko 
uzyskane pieniądze, ale też 
zabawki, gadżety czy chrupki.  
      28 maja klasa I b odwiedziła 
wojcieszowski Dom Dziecka. 
Wizyta rozpoczęła się o godzinie 
9.  przywitaniem licealistów 
przez dyrektora Domu Dziecka 
oraz przedstawieniem się 
dzieci i uczniów. Po krótkim 
oficjalnym wstępie dzieci 
otrzymały paczki z prezentami, 

które natychmiastowo wywołały uśmiech na 
każdej twarzy. Następnie uczniowie przystąpili 
do zabawy z czternaściorgiem najmłodszych. 
Salę zabaw wypełniły śmiech, radość, okrzyki 
bawiących się dzieci, ale przede wszystkim 
bańki mydlane. Dzieci wraz z uczniami pisały 
na tablicach, grały, przebierały się za Indian, 
nosiły peruki i czytały bajki. Nie zabrakło również 

zabaw, takich jak: 
stary niedźwiedź, lisek, 
czy głuchy telefon. 
Podopieczni ośrodka 
bez problemów 
nawiązali dobry 
kontakt z licealistami. 
Po tych zabawach 
wszyscy wybrali się 
na podwórko. Skakali 
na trampolinie, 
chodzili na spacery, 
grali w tenisa 
stołowego, bawili się 

z psem Cywilem, śpiewali, grali w piłkę nożną 
i koszykówkę. Z twarzy zarówno dzieci, jak i 
licealistów nie znikały uśmiechy. Wszyscy miło i 
radośnie spędzali wspólny czas. Jednak nadeszła 
chwila, kiedy uczniowie musieli wracać do szkoły. 
Wtedy pojawiły się łzy. Nie tylko dzieci, ale i 
starszych kolegów. Uczniowie liceum nie mogli 

rozstać się z podopiecznymi Domu Dziecka. 
Zobaczyli wtedy, jak bardzo maluchom brakuje 
bliskości, troski i zainteresowania. Tego, że ktoś 
sprawia, by były szczęśliwe. Dzieci przytulały się, 
dziękowały i próbowały zatrzymać  przy sobie 

wszystkich, którzy ich odwiedzili chociaż chwilę 
dłużej. Licealiści otrzymali wtedy zaproszenie od 
Dyrektora Domu Dziecka na kolejną wizytę na 
jesień, z którego z pewnością skorzystają.  
      „Dzień dziecka dniem uśmiechu” był 
kontynuacją projektu z ubiegłego roku 
„Otwórz się na adopcję”, którego twórcami byli 
uczniowie obecnej klasy II b złotoryjskiego LO. 
Miał on na celu okazanie wsparcia, integrację i 
zaangażowanie dużej liczby osób, co udało się 
dzięki sponsorom. Mamy nadzieję, że wszystkie 

te kryteria zostaną wysoko ocenione przez jury 
na finale konkursu Akademii Nowoczesnego 
Patriotyzmu 9 czerwca w Krakowie, w którym 
udział weźmie dziesięcioosobowa delegacja klasy 
I b wraz z wychowawcą Panią Ewą Witkowską. 
 

Ewa Filipowicz, klasa I b

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu
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Tegoroczne Dni Złotoryi były powodem 
zorganizowania przez TMZZ spotkania 

pod hasłem „Złotoryja naszych rodziców i 
dziadków”. Sala widowiskowa ZOKiR wypeł-
niła się uczniami szkół, ponieważ to właśnie 
im chcieliśmy pokazać nasze miasto w latach 
1945- ok. 1989. Siedemdziesiąt lat temu ich 
dziadkowie przybyli do Złotej Góry, Złotogó-
ry lub Złotorii (takie nazwy funkcjonowały 
w latach 1945-1946) i rozpoczęli proces jej 
polonizacji. Nie tylko chodziło organizatorom 
o wzbudzenie ciekawości młodych poko-
leń – mamy nadzieję, że 
zachowają one pamiątki 
pozostawione właśnie 
przez swoich dziadków i 
rodziców. 
      Najpierw zobaczyliśmy, 
jaka panowała w tych 
czasach moda (ciekawe i 
unikalne fotografie przygo-
tował Tomasz Szymaniak; 
może szkoda, że odeszły w 
niepamięć tamtejsze garni-
tury, minispódniczki, szkol-
ne mundurki, fryzury…). 
Kilkadziesiąt kolejnych ar-
chiwalnych zdjęć pokazało 
uliczki i budynki oraz złoto-
ryjan tamtych lat (Roman 
Gorzkowski). Dzięki Iwonie 
Pawłowskiej odwiedzili-
śmy nieistniejące kawiarenki, restauracje, 
unikalny bar mleczny i nie mniej „kultowe” 
kino „Uciecha” oraz inne podobne miejsca, 
odwiedzane przez ówczesną młodzież i star-
szych. Poznaliśmy losy powojennych obiek-
tów służby zdrowia (np. pierwszych szpitali 
przy ul. M. Konopnickiej i Szpitalnej oraz 
przychodni przy pl. Zwycięzców), pojawiły 
się sylwetki zasłużonych lekarzy (prezentację 
przygotowała Jana Kałuża). Natomiast Joanna 
Dawid i Karolina Gęsior (we współpracy z dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Anettą 
Wasilewską), przypomniały wybrane bajki, 

które oglądali nasi 
rodzice, np. pod-
czas Dobranocek 
już od lat 60. XX w. 
Żywa reakcja obec-
nych przy Misiu 
Uszatku, Smerfach 
czy Bolku i Lolku 
świadczyła o tym, 
że panuje dzisiaj 
moda nie tylko na 
pełne przemocy i 
wymyślonych stwo-
rów tzw. bajki dla 
najmłodszych.
      Spotkaniu to-
warzyszyła wysta-
wa przedmiotów, 
z którymi już nie 
spotykają się na co 

dzień młodzi złoto-
ryjanie. Pojawiły się 
więc np. czarno-

białe telewizory, pierwsze powojenne radia, 
radiomagnetofony, szpulowe magnetofony, 
adaptery, maszyny do szycia i pisania, pralka 
„Frania” z oryginalną wyżymaczką, liczydło, 
maszynki i brzytwy do golenia, walizki i 
nesesery, unikalne narzędzia kowalskie (szko-
da, że tradycja zanikła…), stare odkurzacze 
(zwane kiedyś elektroluksami), aparaty foto-
graficzne, syfony do gazowanej wody, bańki 
i butelki, z którymi niegdyś chodziliśmy po 
mleko dla dzieci, ogromne strzykawki, bańki 

lekarskie… . Bardzo dziękujemy Lidii Jachyrze 
z Podgórek, Janie Kałuży, Wioletcie Michal-
czyk, Annie Chrzanowskiej, Bronisławowi 
Pełechowi, Janowi Smolarczykowi, Adamowi 
Lewandowskiemu, Stefanowi Jackowskiemu, 
Zdzisławowi Kułachowi, Januszowi Hołowiń-
skiemu, Janowi Borawskiemu, Przemysławo-
wi Markiewiczowi i Krzysztofowi Kostkowi, bo 
to właśnie z ich kolekcji (oraz zbiorów TMZZ) 
pochodziły wymienione eksponaty. Specjalne 
miejsce otrzymał precyzyjnie wykonany mo-
del auta Warszawa, wykonany przez Andrzeja 
Piekuta. 

      Impreza była okazją do wręczenia nagród 
laureatom konkursu, zorganizowanego pod 
tym samym hasłem również przez TMZZ. Na-
desłano ponad 20 prac w postaci wywiadów, 
albumów oraz prezentacji. W imieniu jury 
wystąpił Marcin Woźniak. I miejsce spośród 
szkół podstawowych zdobył Miron Kwiatkow-

ski z SP 3, I m. w kategorii gimnazjów – Oskar 
Janiak, II m. – Anna Pakuła, wyróżnienie: 
Róża Kłak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
przy ul. Kolejowej. Rywalizację w szkołach 
średnich wygrali: I m. Roksana Pochroń,  II 
m. (za prezentację multimedialną) Adrian Za-
torski (oboje z Zespołu Szkół Zawodowych). 
Gratulujemy!

Roman Gorzkowski
Fot. Roman Gorzkowski, Jan Borawski

Za naszych rodziców i dziadków
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A lbrecht Wenzel Eusebius Wallenstein 
(ur. w 1583 w Heřmanicach - zm 

w 1634 w Chebie), protestant czeski, 
potem katolik, uczeń szkoły złotoryjskiej 
(1597-1599), żołnierz cesarski (1604), 
głównodowodzący sił zbrojnych cesarza w 
czasie wojny trzydziestoletniej (1622-34), 
książę Frydlandu (1624), Żagania (1627) 
i Meklemburgii (1629). Możnowładca 
o dłoniach splamionych krwią, pełny 
wdzięku, znakomity polityki i jednocześnie 
brutalny, ambitny, najemnym dowódca. 
     Trudno o tym człowieku coś dobrego 
powiedzieć. Imponował okrucieństwem 
i bezwzględnością do tego stopnia, że 
jeszcze w czasie II wojny światowej, 
hitlerowcy planowali stworzyć dywizję 
Waffen - SS Wallenstein. Gdybyśmy 
używali dzisiejszych standardów, to 
zbrodnie Wallensteina musielibyśmy 
nazwać zbrodniami przeciwko ludzkości. 
Dlatego też, złotoryjanie byli w niezręcznej 
sytuacji. Z jednej strony mieli do czynienia 
z bandytą i rabusiem a z drugiej wypadało 
się pochwalić, że tak wpływowy 
możnowładca i wybitny dowódza chodził 
w ich mieście do szkoły. Próbowano więc 
Wallensteina uczynić bardziej ludzkim. 
Powstały anegdoty, w których

Przewodnik opracowany przez Izabelę 
i Tomasza Kaczyńskich jest zbiorem 

imprez cyklicznych z różnych dziedzin i o 
różnym zasięgu, które na stałe wpisały się 
w kalendarz najbardziej widowiskowych  
wydarzeń odbywających się w Polsce. 
      W publikacji wydanej w 2012 r. przez 

podkreślano jego 
przywiązanie 
do miasta oraz 
okazywany szacunek 
do złotoryjskich 
nauczycieli. 
Podejmowano także 
konkretne działania, 
przypominające 
związki Wallensteina 
ze Złotoryją. W 1905 r.  
w setną rocznicę 
śmierci Friedricha 
Schillera, uczniowie 
złotoryjskiej 
szkoły Schwabe-
Priesemuth-Stiftung 
(obecnie Zespół Szkół 
Ogólnokształcących), 

wystawili opartą na życiu Wallensteina 
sztukę Schillera pt. Obóz Wallensteina. 
W 1911 r. z okazji 700 - lecia powstania 
Złotoryi, przygotowano inscenizację 
wjazdu Wallensteina do miasta z 1626 r. 
Miejscowy artysta, Peter Becker, 
namalował nawet obraz ukazujący to 
wydarzenie. Podobnie postępowano z 
Wallenstainem poza Złotoryją. Warto 
wspomnieć choćby o Czechach, którzy w 
latach 60. XX w. obsadzili Wallensteina w 
roli złego księcia pana w znakomitej bajce 
Przygody rozbójnika Rumcajsa.
      Pierwszy kontakt Wallensteina ze 
Złotoryją miał miejsce podczas jego 
studiów w gimnazum złotoryjskim (od 
października 1597 r. do sierpnia 1599 r.). 
Czternastoletni  wówczas Albrecht 
zatrzymał się wraz ze swoim prywatnym 
guwernerem Georgiem Waltherem na 
kwaterze u Johanna Cirklera a na posiłki 
chodził do swojego nauczyciela kantora 
Georga Vechnera (1560-1628). Trudno 
ten pobyt nazwać nauką. Wiekszość 
czasu Albrecht spędzał na pijatykach, 
które następnie odsypiał na lekcjach. Nie 
minęło nawet dziesięć dni od przybycia 
rozwydrzonego chłopaka do miasta, 

a jego wyczyny alkoholowe stały się 
bardzo uciążliwe. Stary Lorenz Cirkler 
(1534-1598) nie wytrzymał i napisał 
skargę do Simona Grunaeusa (1564-
1628), superintendenta (biskupa) 
legnickiego. Ten z kolei napisał list 
ostrzegawczy do prywatnego 
nauczyciela Wallensteina - Georga 
Walthera. Legnica, 24 października 
1597 r.: [...] Mówi się, że wraz ze swoim 
wytwornym uczniem [Wallensteinem] 
oddałeś się tak dzielnie piciu 
[w Złotoryi], że raczyliście 
się, aż Ty stałeś się pijany jak 
bela, Twój Baron zaś aż do 
wymiotów. Zastanów się, co 
to ma oznaczać, i o ile Twoje 
zdrowie leży Ci na sercu, postaraj 
się, żeby o Tobie nie dało się już 
czegoś podobnego powiedzieć. 
Gdyż, jeśli nie będziesz się 
inaczej zachowywał, nie masz 
żadnego powodu, by na dłuższą 
metę wmawiać sobie swoją 
pozycję. Przypominasz sobie, 
jak sądzę, to, w czym Cię usilnie 
upominałem w tym względzie 
i co mówiłem Ci o unikaniu 
wszelkiego towarzystwa w tej 
nieokiełznanej i o całkowicie 
zepsutej dyscyplinie Szkole Złotoryjskiej, 
o której powszechnie mówią szanowani 
mężowie i stawiają jej zarzuty. Znam 
Cirklera, od którego to mam nawet 
te informacje i który dlatego zostanie 
udobruchany przez nas w każdy możliwy 
sposób, gdyż nie chcemy, żeby on powziął 
coś nazbyt surowego przeciwko Tobie […]. 
      Upomnienie niewiele pomogło - 
młody baron nadal sprawiał kłopoty. 
Przez swoich kolegów oraz nauczycieli był 
traktowany z lekceważeniem.
Z tego okresu zachowało się podanie, 
które potwierdza, jak marną miał 
opinie. Złotoryja, 1597-1599: Pewnego 
razu, gdy młodzież pod nadzorem 
nauczyciela cieszyła się wszelkiego 
rodzaju ćwiczeniami fizycznymi (na 
pobliskich łąkach), Wallenstein położył się 
odpocząć w cieniu krzaczastych wierzb 

i zasnął. Kiedy się obudził, powiedział 
swoim kolegą z klasy, że wydawało mu 
się, jak wierzby stanęły wkoło i przed 
nim się skłoniły. Koledzy, śmiejąc się 
opowiedzieli sen Wallensteina swojemu 
nauczycielowi Georgowi Vechnerowi, ten 
z lekceważeniem nazwał kłaniające się 
wierzby sidłami dla niego i uszczypliwie 
wyraził się o Wallensteinie: Może chciałbyś 
odegrać Egipskiego Józefa? Kiedy ty 
zostaniesz wielkim panem, to ja będę 

twoim nadwornym błaznem. Z czego 
się kantor Vechner wyśmiewał, stało 
się prawdą. Wallenstein został wielkim 
panem, którego się wszyscy bali.
      Kolejnym źródłem, potwierdzającym 
charakterek młodego Wallensteina 
i już wtedy rodzący się talent do 
spiskowania, jest skarga wysłana do 
starosty księstwa legnickiego. Złotoryja, 
17 maja 1598 r.: Albrecht Wallenstein 
do Starosty Wacława Zedlitza [1551-
1613]. Wasza Szlachetna Dostojność 
i Znakomity Panie [...]. Życzę Wszelkiej 
błogosławionej pomyślności od 
Pana Boga Wszechmogącego, oraz 
zapewniam, że jestem w każdej chwili 
do usług Waszmości. Nie chcę ukrywać 
wobec Waszej Miłościwości istniejącego 
problemu, z którym ja i inni uczciwi 
ludzie zostaliśmy w tym tygodniu 

warszawskie wydawnictwo MUZA 
znajdziemy szczegółowe opisy 70 
festynów, pikników, turniejów, zlotów, 
inscenizacji, mistrzostw, jarmarków, 
procesji i parad. Gdy uwzględnimy 
jeszcze dodatkowe wykazy, to w sumie 
otrzymujemy imponującą bazę 370 
uroczystości plenerowych. Wszystko 
zostało udokumentowane 400 
kolorowymi fotografiami oraz 33 mapami. 
Do uroczystości podano niezbędne adresy, 
telefony, strony internetowe, e-maile, 
terminy, propozycje noclegów oraz 
najlepsze sposoby dojazdu.
      Autorzy w gąszczu ciekawych widowisk 
dostrzegli także Złotoryję. Już na początku 
publikacji opisano Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota. 
Przedstawiono charakterystykę 
złotoryjskiej imprezy oraz jej atrakcje 
główne i dodatkowe. Dodano też 
informacje o zabytkach miejskich oraz spis 
miejsc wartych obejrzenia w okolicach 
Złotoryi.
      Książka jest znakomitych zbiorem 
pomysłów - naprawdę wiele można 
podpatrzeć. Powinna to być lektura 
obowiązkowa dla przewodników 
turystycznych oraz tych wszystkich, którzy 
piszą projekty bądź organizują różne 
imprezy.
     Pięknie wydane opracowanie można 
nabyć w księgarniach internetowych już za 
kilkanaście złotych (razem z przesyłką).

Damian Komada

Zły hrabia, właściciel Jicina, dawny uczeń gimnazjum złoto-
ryjskiego, Albrecht Wallenstein - jedzie karetą. Z tyłu siedzi 
Rumcajs. Kadr z filmu Przygody rozbójnika Rumcajsa

Nic dziwnego, że pan Michał 
Kujawiakowski, teraz mieszkaniec 

Lubina ale sercem nadal złotoryjanin, 
przechował te fotografię. Musiał 
być dumny z sukcesów otaczających 
go wspaniałych sportsmenek. 
Uprawiały prawdopodobnie jakąś 

dyscyplinę halową, 
zdjęcie zrobione 
zostało być może w 
nieistniejącej już sali 
tzw. społeczniaka w 
Rynku. Tyle wiemy w 
tej chwili – prosimy 

o kontakt dzisiaj tylko nieco starsze 
zawodniczki, zresztą wydaje się, 
że niektóre z nich w ogóle się 
nie zmieniły… Dziękujemy panu 
Michałowi za udostępnienie 
fotografii! 

Roman Gorzkowski

Albrecht Wallenstein w Złotoryi cz. I

Złotoryjscy uczniowie Schwabe Priesemuth-Stiftung  podczas 
wystawiania sztuki F. Schillera Obóz Wallensteina w 1905 r. 

KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Warto przeczytać
Polska-FESTYNY Wspaniała „15”

Historia jednej fotografii
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M łodzi ludzie, uchwyceni 
na barwnej fotografii 

przez K. Kaczyńskiego, nie 
mogli się spodziewać, że  
niedługo potem (1967) stanie 
w pobliżu pomnik Władysła-

wa Stanisława Reymonta. 
Widokówka z 1971 r. ukazuje 
go w całej okazałości (fot. S. 
Arczyński) – widać nawet, że 
bliższy z nim kontakt sta-

ra się nawiązać jakaś mała 
dziewczynka. Reymont siedzi 

skonfrontowani ze strony niektórych 
nader lekkomyślnych osób, a mianowicie 
w postaci rzucanych przez nich obelg. 
Nawet w nocy do mojej sypialni, a 
także do domu mojego gospodarza 
Johana Circlera  wrzucano kamienie. 
Chciałbym to wszystko zachować w 
milczeniu, ale gdy po południu wracałem 
z lekcji, mieszkaniec miasta, zwany Paul 
Mehnert, żołnierz, wyzwał mnie, mojego 
nauczyciela [Vechnera] i pomocników 
na środku ulicy przed miejscowymi 
ludźmi oraz przed obcymi osobami od 
kalwińskich szelm, wrzeszcząc wyzwiska 
na całe gardło. Ale również mimo tego, 
że to wydarzenie było tylko jednym z 
wielu innych, milczałbym także w tym 
przypadku, aby nie zajmować Waszmości 
(który przecież i tak ma bardzo wiele zajęć) 
jeszcze bardziej. Jednak potrzeba zmusza 
mnie do tego, by złożyć następujące 
oskarżenie: kiedy wyżej wymieniona 
osoba wyzwała mnie znowu, poszedłem 
w milczeniu do domu, a stamtąd na 
posiłek do Najprzewielebniejszego 
Kantora. Ponieważ jednak wyżej 
wymieniona osoba stała jeszcze nadal na 
ulicy, szła za mną aż do samego domu. 
Inna oczekiwała mnie na progu moich 
drzwi. Tutaj dalsze milczenie jest bardziej 
bezużyteczne od mówienia, zwłaszcza że 
tych tam, którzy mi oraz innym grozili i 
którzy, jak mówią, chcą w środę wyjechać 
na Węgry, należy przesłuchać [...]. Mimo 
to, proszę jednak Waszą Miłościwość, 
ze względu na urząd i znajomość, 
która łączy Waszmość z uczonym 
Najprzewielebniejszym Laurencjuszem 
Circlerem (dzięki któremu przyszedłem 
do tej szkoły książęcej), byś zechciał 
Waszmość mnie chronić, ponieważ nie 
mogę tutaj - z powodu wielkiej niechęci 
- zwrócić się do nikogo innego z prośbą o 
ochronę lub pomoc. [...].
      Starosta legnicki, który sam był 
kalwinem, zareagował błyskawicznie. 
Już na drugi dzień przesłał rozkaz do 
rady miejskiej Złotoryi, w którym 
zażądał dostarczenia oskarżonego Paula 
Mehnerta. Legnica, 18 maja 1598 r.: 

[…] Jako, że nie sposób w tej materii 
przewidzieć nieszczęścia, jest naszym 
pierwszym i ostatecznym życzeniem w 
miejscowości Waszej Książęcej Mości, 
byście wezwali do siebie niezwłocznie 
zarządzającą starszyznę i ławników a 
przed nimi postawili Paula Mehnerta, 
ponieważ przynależy on do mieszkańców 
miasta, zobowiązali go poprzez skromne 
poręczenie, by jeszcze dziś stawił się w 
końcu na zamku [przed Sądem Starosty] 
i oczekiwał decyzji. O ile zechce się 
sprzeciwić wszelkim poręczeniom, nie 
powinniście pozwalać mu odejść od siebie, 
ale uwięzić go, bez względu na to, co 
zechce zrzucić na swoją służbę na wojnie, 
kazać zakuć na wozie i niezwłocznie 
wieźć do Legnicy, dniem i nocą. Polecamy 
wszystko Waszej dyskrecji, urządzić tak, 
jak tylko można najsłuszniej [...]. 
      W sierpniu 1599 r.  Albrecht przerwał 
„naukę” i przeniósł się do szkoły w 
Amsdorf. Złotoryjanie odetchneli z ulgą. 
W ten sposób zakończył się dwuletni 
pobyt niesfornego nastolatka w naszym 
mieście. To spotkanie z Wallensteinem 
było bardzo irytujące i męczące, jednak 
jeszcze bezkrwawe. Do kolejnego 
kontaktu dojdzie 25 lat później - wkroczy 
wtedy do Złotoryi na czele armii, już jako 
wielki Pan, książe Frydlandu i naczelny 
dowódca cesarki. Ta wizyta przysporzy 
złotoryjanom niewyobrażalnych cierpień. 
Udokumentujemy ją w następnej części 
artykułu.

Źródła cytatów: G. Bauch, Valentin 
Trozendorf..., Berlin 1921, s. 329-333;  
J. P. Wahrendorff, Liegnitzische 
Merckwürdigkeiten..., II, III, Budziszyn 
1724, s. 399; F. Strantz, Albrecht von 
Waldstein auf der Schule zu Goldberg..., 
[w:] Zeitschrift für Kunst Wissenschaft und 
Geschichte des Krieges T. 74, 1848, 
s. 194-195.
Źródła ilustracji: Uczniowie Schwabe 
Priesemuth-Stiftung w Złotoryi, repr. wg. 
Stiften-Express 37/2003, s. 16-17; kadr z 
filmu Przygody rozbójnika Rumcajsa, cz. 37.

Damian Komada

      Dla większości złotoryjan nie jest 
tajemnicą, że wzniesienie nad basenem, 
zwane dzisiaj Górą Mieszczańską, nosiło 
dawniej nazwę Góra Szubieniczna (niem. 
Galgenberg). Historycy ustalili, że miejsce 
straceń wzniesiono najpóźniej w XV 
wieku a rozebrano dopiero w czerwcu 
1810 r. Kilka lat potem, po urządzeniu 
tutaj miejskiego parku, pojawiła się nazwa 
Bürgerberg, przetłumaczona dość wiernie 
po 1945 r.  
na język polski. 
      Pomysł ustalenia miejsca, w którym 
znajdował się ten budzący grozę obiekt 
(po którym nie pozostał żaden widoczny 
na powierzchni ziemi ślad), zgłosiło w 
2010 r. Stowarzyszenie Ochrony i Badań 
Zabytków Prawa, które, wspólnie z TMZZ 
zorganizowało wtedy konferencję o 
dawnym prawie na ziemi złotoryjskiej. 
Organizacja ma w swoich szeregach 
archeologów i naukowców, którzy odkryli i 
zbadali już niejeden taki zabytek. Wstępną 
lokalizację przyniosła już zorganizowana 
wówczas wycieczka uczestników 
sympozjum. Ani Stowarzyszenia ani TMZZ 
nie załamał fakt, że ówczesne władze 
miasta nie wyraziły zgody na takie badania. 
Co się odwlecze, to nie uciecze…
      W dniu 6 czerwca 2015 r., dysponując 
już wszystkimi wymaganymi zezwoleniami 
władz miejskich oraz konserwatora 
zabytków, doszło do sondażowych badań 
archeologicznych, pod kierunkiem dr 
Pawła Dumy i dr Daniela Wojtuckiego, 

działaczy Stowarzyszenia, 
a zarazem pracowników 
naukowych Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Pół metra 
pod powierzchnią gruntu 
natknęliśmy się na dobrze 
zachowany fragment 
fundamentu szubienicy. 
Ze wstępnych wniosków 
wynika, że szubienicę 
złotoryjską zbudowano 
na planie koła o średnicy 
6-7 m.  Jak w innych takich 
obiektach, najniższą częścią 
była kamienna rotunda o 
wysokości ponad trzech 

metrów i dopiero na takim podwyższeniu 
znajdowały się trzy lub cztery kamienne 
słupy (filary), połączone od góry belkami 
egzekucyjnymi. Odnaleziono również 
kilka gwoździ, zapewne  z elementów 
drewnianych tej konstrukcji (np. drzwi). 
W badaniach sondażowych 6 czerwca 
uczestniczyli również: Karolina Pogorzelska, 
Leszek Różański, Jerzy Pacholski i Jacek 
Bech (wszyscy ze SOiBZP) a z TMZZ Józef 
Banaszek, Waldemar Dmitrowski, Piotr 
Iwanowski, Jarosław Jańta oraz niżej 
podpisany. Dla złotoryjan było to pierwsze 
takie przeżycie.
      W tej chwili jeszcze za wcześnie, 
by skonkretyzować przebieg dalszych 
badań. W każdym razie to nie koniec prac 
archeologów i historyków. Na łamach 
„Echa” dzielić się oni będą kolejnymi 
ustaleniami dotyczącymi bardzo ciekawych 
dziejów Góry Mieszczańskiej, nie tylko w 
aspekcie szubienicy. 

Roman Gorzkowski
Fot. Daniel Wojtucki, Roman Gorzkowski

Na tropach szubienicy

Zły hrabia, właściciel Jicina, dawny uczeń gimnazjum złoto-

ryjskiego, Albrecht Wallenstein - jedzie karetą. Z tyłu siedzi 
Rumcajs. Kadr z filmu Przygody rozbójnika Rumcajsa

niewzruszony, pomimo 
tego, że nocleg oferuje 
mu hotel „Pod basztą”. 
      Co jakiś czas 
pojawiają się pytania, 
dlaczego akurat autor 
„Chłopów”, choć nie 

miał z naszym miastem nic 
wspólnego, oraz różne propo-

zycje odnośnie samego monu-

mentu. Dlatego niżej podpi-
sany zgłasza (jako pierwszy, 
na razie tylko w tej rubryce) 

pomysł – zastąpmy pomnik 
Reymonta gustowną ławeczką 
z jego postacią! Nadal towa-

rzyszyłby złotoryjanom, nadto 
można by się do niego przy-

siąść i zrobić pamiątkową 

i przyjemną fotografię! 
Z pewnością wrócimy do tego 
tematu.

Roman Gorzkowski

Ten sam Reymont (a może inny)
Kącik starej widokówki
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Niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez TMZZ w 2014 roku: 
doroczne spotkanie z Czytelnikami Echa Złotoryi, konferencja Franciszkanie 

w Złotoryi, konferencja Ziemia Złotoryjska podczas I wojny światowej, III 
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Czterech Świątyń Jadwiżańskich, XIII Powiatowy Dzień Regionalisty, XVII 
Rajd Jadwiżański.
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