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Tak się z nami 
skontaktujesz...
Redakcja Echa:

Stowarzyszenie TMZZ:

Nie definiuję siebie jako artysty. 
W istocie czuję się twórcą, z tym, że 

niekonwencjonalnym. Niepokorny byłem od 
zawsze. Jestem zodiakalnym lwem, a ludzie 
spod tego znaku są bardzo pracowici. Człowiek 
pracowity, gdy posiądzie talent, może sobie 
uzurpować prawo do upiększania ziemi. Nie 
znaczy to, że daję sobie prawo do zmieniania 
świata i nie zamierzam tego robić, aczkolwiek, jak 
niemal każdy, miałem w życiu okres rewolucyjny i 

chciałem podążać w stronę jakichś ideałów.

Ważnym epizodem w moim 
artystycznym życiu było spotkanie z 

Erykiem Lipińskim. Jako rysownik satyryczny, 
zadebiutowałem na łamach „Konkretów” 
w roku 1977. Pan Eryk postawił na mnie 
i w roku 1978 moje prace znalazły się 
na inauguracyjnej wystawie w Muzeum 
Karykatury. To ogromne wyróżnienie, byłem 
najmłodszym wśród tak wielu uznanych 
rysowników ze znacznym dorobkiem. 
Mimo że poszedłem inną drogą, to chęć i 
umiejętność rysowania oraz malowania na 
szczęście pozostała. Mniej więcej 25 lat temu, 
po zawirowaniach w sprawach osobistych, 
postanowiłem zmienić swoje życie. Myślałem 
nawet o studiach artystycznych, ale gdy 
stanąłem przed budynkiem Akademii 
Sztuk Pięknych, natychmiast otrzeźwiałem. 
Perspektywa wieloletniej nauki mnie 
przeraziła. Zamiast tego, zacząłem włóczyć 
się po Europie. To chyba wówczas, a ściślej 
podczas pobytu w Paryżu, nauczyłem 
się naprawdę malować i mimo że nie 
pracowałem na Montmartre, to spotkałem 
wielu ciekawych artystów i dane mi było 

chłonąć klimat artystycznej cyganerii. 

Jestem dumny z tego, że jestem 
złotoryjaninem. Gdziekolwiek bywam, 

podkreślam, że jestem Geno Major ze Złotoryi. 
Chciałbym, aby mówiono o mnie tak, jak o 
starych mistrzach Geno ze Złotoryi, imię i miasto. 
Mam pewną związaną z tym anegdotę. Wiele lat 
temu przyszło pismo z Niemiec zaadresowane 
Mayor of the City. Ponieważ na poczcie innego 
Majora nie kojarzono, rozegrała się tam zapewne 
scena żywcem z „Misia” i tak pismo trafiło w 
moje ręce zamiast burmistrza. Spotykam wielu 
ludzi, którzy mówią, że Złotoryja to miejsce 
wymarzone dla artystów. Miasto o niezwykłej 

urbanistyce, gotycka niezmieniona siatka ulic 
i ten niepowtarzalny duch. 

Aby upiększyć świat

Ujarzmianie
ognia
Choć za oknem jeszcze śnieg, a w domach 

hula centralne – na naszych łamach w tym 
miesiącu wyjątkowo ciepło! Efekt zaplanowany 
i jak najbardziej na czasie z dwóch powodów. 
Pierwszy to oczywiście powrót Królowej Śniegu, 
drugi – renesans ognia w polskich mieszkaniach 
i domach. Nasyceni ciepłem z kaloryferów
wracamy do magicznej kultury ognia i coraz 
chętniej instalujemy kominki, żeliwne kozy, 
zabytkowe lub stylizowane piece. Tradycyjne 
metody ogrzewania wprowadzają w sielski 
klimat, ale już nie kojarzy się ich wyłącznie 
z rustykalnym wnętrzem, gdyż coraz częściej 
ocieplają nowoczesny design. Lubimy 
podglądać ogień; zapach i trzask palącego się 
drewna nastraja nostalgicznie i chyba nikt nie 
zaprzeczy, że przy nim herbata smakuje inaczej, 
a grzaniec szybciej uderza do głowy. Przy ogniu 
czas upływa jakby wolniej – nie brakuje go na 
rodzinne opowieści i genealogiczne gdybanie, 
gdy w pamięci dużo luk. 

Ogień, to także słowo-klucz dla rozmaitych 
złotoustych, jak choćby Madison James, 
autor cytatu: „Sukces nigdy nie jest efektem 
słomianego zapału, tu trzeba przejść przez 
prawdziwy ogień”. Tych, co chodzą po 
rozżarzonych węglach pracy społecznej jest 
u nas wielu. Nadszedł właśnie moment 
zaprezentowania Państwu naszych lokalnych 
„społeczników i kulturalników”, którzy 
ujarzmiają ten twórczy ogień, przetwarzając 
codzienność, integrując i aktywizując 
lokalne środowisko, edukując i nierzadko po 
prostu zabawiając. Każdy z nich ma szansę 
zostać laureatem plebiscytu Człowiek Ziemi 
Złotoryjskiej. Życzymy im powodzenia 
i trzymamy za nich kciuki!

Joanna Sosa-Misiak

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

Budowanie kominków zrodziło się 
przez przypadek. Zawsze ciągnęło mnie 

w stronę ognia, gdyż uważałem, że jest on 
bliski człowiekowi. Ogień jest symbolem 
twórcy, symbolem dobrego klimatu i nastroju, 
symbolem miru domowego. Doszedłem do 
wniosku, że będę się nim zajmował, robiąc 
rzeczy pożyteczne. Funkcja kominka bez 
wątpienia jest pożyteczna, niczym nie da 
się zastąpić podczerwieni, ciepła i blasku. 
Postanowiłem potraktować to jako przygodę 
i udało się - to był strzał w dziesiątkę. Może 
trudno w to uwierzyć, ale jestem jednym 
z nielicznych w Polsce budowniczym 
otwartych palenisk, a tylko takie uważam za 
pełnowartościowe. Kominek to nie kotłownia, 
dlatego odradzam wykorzystywanie kominka 
do ogrzewania poprzez montowanie wkładów 
i płaszczy wodnych. Ważną inspiracją były dla 
mnie piece, postawione przez niemieckich 
właścicieli, jakie dane mi było zobaczyć w 
Złotoryi. Piec kaflowy to jeden pomysł, ale ma 
kilkaset wariantów wzornictwa i jest to zbiór 
otwarty. Naprawdę ładne piece wykonywane 
były na indywidualne zamówienie klienta - ta 
obserwacja podsunęła mi pomysł, by tworzyć 
wyłącznie projekty indywidualne. Ludzie 
pragną, aby ich domy, mimo że z pozoru 

typowe, czymś się wyróżniały. 

Nie zdarzyło mi się jeszcze, aby ktoś 
rozmawiał ze mną o mojej pracy i nie spytał 

o pieniądze. Odpowiadam, że zarabiam nieźle, 
ale nie rewelacyjnie. Moje kominki kosztują od 
pięciu tysięcy wzwyż, a najczęściej kilkanaście, 
ale każdemu z nich muszę poświęcić wiele 
czasu. To, co robię, to dzieło, a nie produkt - a 
ja z tej twórczości muszę się utrzymać. Nie 
jestem jednak nastawiony na zysk. Nie gonię 
za pieniędzmi, większą przyjemność sprawia 
mi rozmowa. Tymczasem jeżdżę samochodem 
za 1600 zł. Mam inne priorytety niż kasa; takie 
jak dom, rodzina czy przyszłość moich dzieci. To 
pozwala mi mieć czyste intencje. Byłbym nie fair, 
gdyby interesowały mnie wyłącznie pieniądze 
klienta. Mam olbrzymi szacunek dla każdego 

człowieka. Gdybym nie szanował ludzi, nie 
tworzyłbym takich kominków. 

Wielu ludzi zadaje mi pytanie, skąd czerpię 
pomysły - odpowiadam im, że pomysły 

czerpię z nich samych. Każdy z nas ma w sobie 
piękno, trzeba tylko umieć to piękno odkryć. 
Bo piękno to kwintesencja dobra, które siedzi 
w człowieku. Żeby człowiek miał dobre i bogate 
wnętrze, musi nad sobą pracować. Ludzie, 
którzy dorabiają się dużych pieniędzy, na ogół 
nie mają czasu, żeby pracować nad samym sobą; 
mają tylko czas, żeby pracować nad pieniędzmi. 
Pojawia się Geno Major, patrzy na człowieka i 
widzi w nim coś z dziecka. Pomysł, projekt siedzi 
w człowieku - trzeba go tylko stamtąd umiejętnie 
wydobyć. Klient nie musi się na mój widok 
uśmiechać; wystarczy, że ze mną rozmawia. 
Często jest tak, że przez pierwsze minuty milczą, 
patrzą - a ja rysuję. Posiadam umiejętność 
rysowania w trakcie rozmowy, niczym profesor 
Wiktor Zin. Pozwala to na bardzo konstruktywny 
dialog. W miarę postępu rozmowy ludzie się 
otwierają, a ja staram się to uchwycić. Dotąd nikt 
nie zmusił mnie, bym wykazał jakąś szczególną 

inicjatywę, wszystkie moje pomysły to 
ukazanie wnętrza klientów. 

Zauważyłem, że panuje moda na 
smutek. Mówię moda, bo nie wierzę, że 

większość ludzi to smutasy. Większość to ludzie 
pogodni, tylko zahukani problemami. Zatroskani 
problemami rodzinnymi, ale też ciąży na nich 
jarzmo PRL, polegające na zasklepieniu się w 
skromności. Kto nam karze być skromnym? 
Przecież zarozumiałość jest wielką cechą 
mistrzów - pod warunkiem, że jest poprawna w 
kategoriach etycznych czy moralnych. Za swoją 
największą umiejętność poczytuję sobie łączenie 
stylu konserwatywnego z dość frywolną secesją. 
To moje tajemne przejście do uniwersalności. 
Obecnie modne stały się formy spłycone, 
dominuje wielki smutek, prostota, ascetyzm, ale 
moim zdaniem dzieje się to wskutek kryzysu. 
Ludzie szukają pomysłów, co zrobić, żeby nie 
wydać za dużo. Ja daję im pod rozwagę, jak należy 
wydać pieniądze, nie jak je pomnożyć, bo mnie 
to nie interesuje. Interesuje mnie to, jak mój 
inwestor ma te pieniądze wydać. Kupowanie 
gotowego produktu to rodzaj transakcji 
handlowej pozbawionej elementu dialogu, ale 
nie potępiam kupowania. Smutny natomiast dla 
mnie jest człowiek, który buduje dom za duże 
pieniądze, a ulega złym trendom. Na szczęście 

powoli rodzi się poczucie smaku, bo jeszcze 
kilka lat temu liczył się tylko szmal. 

Opracował: Andrzej Wojciechowski
Zdjęcia: Marta Zielomska
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I
wona Pawłowska: Kiedy pisał Pan „Opowieść 
Złotoryjską”, myślał Pan, że będzie to dobry 

materiał na film?
Andrzej Wojciechowski: Nie. Ale kiedy pisze się 

cokolwiek, ma się nadzieję, że to będzie żyć swoim 
życiem. Marzyłem podczas pisania, że ktoś to kiedyś 
przeczyta.

Jak Pan myśli, do ilu osób dotarła teraz 
„Opowieść…” jako książka?

Nie mam pojęcia.
Po obejrzeniu filmu na jej motywach wiele osób 

pyta o to, gdzie można kupić „Opowieść…”.
Pytali już wcześniej. Odbierałem dużo maili na ten 
temat. Wiem, że w bibliotece były na nią zapisy.

Ja mam jeden egzemplarz, do którego też ustawiła 
się kolejka. Aktualnie książka przebywa za granicą. 
Jest w Norwegii . Nie myślał Pan o dodruku, żeby 
zaspokoić apetyty złotoryjan i nie tylko?

Myślałem. Jednak sprawa wygląda na 
skomplikowaną. Z wydawnictwem mam umowę do 
końca lutego. Jeśli – zgodnie z tym, co zapowiada - 
dojdzie do drugiego wydania, nie będzie problemu. 
Natomiast jeśli nie, trzeba będzie rozwiązać umowę i 
szukać nowego wydawnictwa. Ale wie Pani, to mnie 
ogromnie cieszy, że ludzie chcą czytać. To, że powstał 
film i cała otoczka wokół niego, to jest odrębna historia.

Ale ja właśnie o filmie chcę porozmawiać. 
Interesuje mnie, co Pan pomyślał, kiedy zgłosili się do 
Pana młodzi ludzie z pomysłem nakręcenia filmu na 
bazie „Opowieści”?

Teraz trudno mi odtworzyć emocje i myśli. Na 
pewno były to i zaskoczenie, i duma. Ale muszę tu 
przy okazji powiedzieć jedną rzecz. Kiedy pracowałem 
nad książką i odbywałem wiele rozmów z Alfredem 
Michlerem, który dla pojednania polsko-niemieckiego 
zrobił wiele, usłyszałem od niego, że nie raz spotkają 
mnie przykrości z powodu tej książki. Zarzuci mi się, że 
piszę o Niemcach bez poczucia krzywdy. Na szczęście 
mnie to nie dotknęło. Liczyłem też na to, że książka, 
a potem może film zmieni nasze myślenie o historii. 
Przełamie stereotypy.

Na premierze filmu byli Niemcy – Goldbergerzy. Czy 
obawiał się Pan ich reakcji na książkę i jej adaptację?

Nie. Po wielu rozmowach z panią Juttą Graeve 
wiedziałem, że nie mam powodów do obaw. 
Początkowo pani Jutta myślała, że zamierzam pisać 

książkę o dobrych Polakach i złych Niemcach, czyli 
tak, jak to już nie raz w historii bywało. Jednak ja jej 
wyjaśniłem cały zamysł. Powiedziałem, że chcę pisać 
po prostu o ludziach tu mieszkających. Po wymianie 
kilku listów dostrzegłem, że przypadło jej to do gustu. 
Wiedziałem zatem, że powodów do obaw mieć nie 
powinienem.

W ostatnim Echu publikujemy list jednego z 
Goldbergerów. Pisze on o swoich silnych wzruszeniach 
pod wpływem filmu „Opowieść Złotoryjska”. Czytał 
to Pan?

Tak, czytałem. Jednak list odnosi się do filmu, nie do 
książki.

No jasne, ale film nie powstał z niczego. Wyrósł na 
bazie Pana książki. I właśnie o to chciałam zapytać, 
czego Pan się bał, gdy już wiedział, że młodzież 
weźmie na warsztat „Opowieść…”?

Miałem takie obawy, że będzie im trudno. Ale z 
drugiej strony powiedziałem sobie: jak nie młodzi 
ludzie, to kto? Wyobrażam sobie sytuację, że dorośli się 
za to biorą. Po miesiącu rezygnują, bo tak zwykle jest. 
Energia się wypala, rzeczywistość przerasta, pieniędzy 
brakuje… A młodzi? Oni mają w sobie tyle determinacji 
i marzeń.

Nie obawiał się Pan, że zepsują Pana książkę? Że 
przekaz będzie jakby trochę obok oryginału?

To chyba normalne, że książka i film się różnią. Ja 
bardzo rzadko oglądam filmy, będące adaptacją książki 
i odwrotnie.

Bo zawsze coś rozczarowuje?
Tak. W przypadku filmu autorzy scenariusza muszą 

zrezygnować z kilku wątków, coś powycinać. Czasami 

to działa na korzyść, ale ja nie wyobrażam sobie 
sytuacji, że siadam nad książką i muszę coś powyrzucać 

z fabuły.
Miał Pan potrzebę kontrolowania tych młodych 

ludzi w ich pracy nad filmem?
Nie. Absolutnie nie chciałem tego robić. Nie umiem 

dziś powiedzieć, dlaczego, ale tak to czułem. Ja swoje 
zrobiłem i to jest. Natomiast film miał być dziełem 
młodych ludzi.

Ale bywał Pan na planie filmowym czasem. Nawet 
zagrał małą rolę.

Tu odezwało się moje poczucie odpowiedzialności. 
Bałem się, że w tych scenach zbiorowych na cmentarzu 
i podczas przesiedlenia nie będzie frekwencji. Dlatego 
przyszedłem. Bo to nie jest tak, że ja nie kibicowałem 
im. Przeciwnie, bardzo życzliwie do tego podszedłem. 
Byłem pozytywnie zaskoczony efektami pracy, gdy 
zobaczyłem fotosy z filmu. Było tam widać pełen 
profesjonalizm. Między innymi w charakteryzacji. Oni 
zrobili wielki wkład pracy, by się dowiedzieć, jak robi się 
film. Ja bym na przykład nie wiedział, jak zrobić postać 
zmaltretowaną przez gestapo. I właśnie, jak zobaczyłem 
na zdjęciach, jak wygląda praca, wiedziałem, że idą 
w dobrym kierunku. Nigdy ostatecznie nie można 
przewidzieć, jaki będzie finał, ale widziałem, że jest OK.

Pamięta Pan emocje przed premierą?
Atmosfera podkręcana przez media była już wtedy 

taka, że niezależnie, jaki ten film miałby być, już było 
wydarzenie, już się coś działo. Było takie podniecenie, 
że ja w sumie do dziś nie wiem, co w tym filmie było . 

Mam nadzieję kiedyś go na spokojnie zobaczyć.
Wszystko działo się w takim rozgardiaszu, tempie… 
ciągłe spotkania, wywiady…

A wracając do filmu, to mnie ani nie zaskoczył na 
plus, ani na minus. Spodziewałem się mniej więcej tego, 
co zobaczyłem, dlatego, że doskonale zdawałem sobie 
sprawę z tego, jakie są środki, jakie możliwości, jaka 
technika, jaki sprzęt, jakie doświadczenie… Myślę, że to, 
co można było wycisnąć z tego, to zostało zrobione.

Uważa Pan, że na właściwych wątkach 
skoncentrowali się scenarzyści i reżyser?

Nigdy nie pisałem scenariusza, ale gdybym to 
musiał zrobić, to chwyciłby się jakiejś jednej postaci. 
Przeprowadziłbym ją przez jedną część, a w drugiej 
oddałbym głos drugiej postaci. Myślę, że przez pryzmat 
jednej osoby łatwiej byłoby opowiedzieć te historię. 

Nie wiem, czy pani to potwierdzi, ale jeśli ktoś nie czytał 
książki, mógł mieć problem ze scaleniem wątków. 
Poza tym w książce i filmie jest kilka moich osobistych 
historii. Na premierze była moja mama, która ma 
ponad 80 lat. To Ona była pierwowzorem postaci 
Sofii. Zapewne tak Ona, jak i ja chcielibyśmy zobaczyć 
tę postać w filmie. Zresztą powieścią utrwaliłem tę 
historię i to jest coś, co niewielu z nas ma szansę zrobić 
dla swoich bliskich.

Najpiękniejsza rzecz, jaka się Panu przytrafiła w 
związku z filmem to…?

Najbardziej satysfakcjonująca sytuacja, jaka mi 
się przytrafiła, to moment, kiedy zobaczyłem zdjęcie 
sprzed kina. To był tłum ludzi, próbujących się dostać 
na „Opowieść…”. Pomyślałem sobie: kurczę, ci ludzie są 
niejako z mojego powodu. To ja ten kamyczek pierwszy 
wyciągnąłem. I ruszyła lawina.

Czytał może Pan komentarze internautów po filmie 
odnoszące się do fabuły? Pojawiły się zarzuty, że 
sfałszował Pan historię.

Nie, nie czytałem, nie wiem, nawet, że były. Szkoda, 
że ich nie zauważyłem, bo chętnie bym podyskutował, 
bo nieczęsto zdarza się, by autor włożył tyle trudu, by 
zadbać o szczegóły historyczne.

Chodziło raczej o to, że wybielił Pan Niemców a 
oczernił Polaków, ubeków.

A wszyscy Niemcy byli źli? Byli to normalni ludzie, 
uczciwi, pracowici. A wszyscy Polacy dobrzy? Nie 
wszyscy Niemcy byli nazistami. Znana jest historia, 
jak agitatorzy szukali w gimnazjum kandydatów do 
Hitlerjugend. Zgłosiło się dosłownie tylko dwóch 
młodych ludzi. Jeśli chodzi o historię w „Opowieści…”, 
to może jedno nazwisko przeinaczyłem. Bardziej niż 
o kwestie historyczne obawiałem się o błędy 
stylistyczne . Dziś z perspektywy czasu sam je 
dostrzegam i mi wstyd.

Proszę zabawić się w recenzenta i wskazać, która 
rola filmowa zasługuje na uznanie?

Spodziewałem się takiego pytania. Uważam, że 
Łukasz Kurjata jest najbardziej przekonujący. On 
wypadł najfajniej. Bardzo kontrowersyjna jest Angelika 
Naporowska. Moja mama mówi, że Angelika odwróciła 
rolę do góry nogami. Ona spodziewała się ciepłej 
kobiety, a tu zobaczyła krzykliwą babę. To nie znaczy, że 
grała źle, tylko miała inny pomysł na tę postać. Te dwie 
role zapamiętałem najbardziej.

Myślał Pan o kontynuacji „Opowieści…”, by 
dzieciaki znowu mogły coś nakręcić?

Tego pytania akurat się bałem. W różnej formie z 
wielu stron dociera do mnie to pytanie. Ale kwestia, co 
kontynuować? Myślałem ostatnio, by iść w podobnym 
duchu i zaadaptować jakiś życiorys. Może nawet więcej 
niż jeden. Chciałbym już jednak uniknąć martyrologii, 
żeby nie było tych prześladowań i dramatów historii. 
Żeby iść w kierunku bardziej ludzkim, obyczajowym.

Myśli Pan, że ta zwyczajność zaintryguje 
czytelników?

Nie wiem, może jakiś harlekin by z tego wyszedł .

Chodziło o to, by znaleźć jakąś historię. Tomek 
Szymaniak podsunął mi pomysł i opowiedział o tym, 
jak mężczyzna na Mickiewicza zatłukł całą rodzinę, a 
potem poszedł na milicję, by się przyznać. No tak, fajna 
historia, ale raczej na kryminał, horror czy reportaż 
historyczny. Jest też epizod związany z Wilczą Górą, 
a w zasadzie z eksploatacją kamieniołomu. Kiedyś, 
podczas odstrzału, zasypało grupę górników. To też 
ciekawa historia, która mogłaby być punktem wyjścia 
jakiejś powieści. Myślałem, że może by opowiedzieć o 
Rosjanach w Złotoryi, ale tu Legnica już wykorzystała 
ten wątek. Uważam, że największą wartością takich 
książek jest to, że mówią o lokalnych dziejach, o 
ludziach, którzy tu mieszkali. O prawdzie.
Wracając do pytania, nie zarzekam się, że nie napiszę, 
ale tamta książka miała ciekawy przedział czasowy. 
I to jest nie do powtórzenia. 

A może jednak…
P.S.
Kilka dni po naszej rozmowie Andrzej Wojciechowski 

przysłał mi kilka stron nowej powieści, która 
kontynuuje losy bohatera „Opowieści Złotoryjskiej”. 
Zapowiada się ciekawie – jak widać, rozmowy mogą 
być inspirujące . Czekamy na ciąg dalszy.

z Andrzejem Wojciechowskim 
rozmawiała Iwona Pawłowska

Fot. Iwona Pawłowska
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„Wyciągnąłem kamyczek”

WYWIAD Z PISARZEM

K
apituła Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 
rozpatrzy następujące kandydatury:

Kamila Nankiewicz, Beata Siudak – za promowanie 
postaw obywatelskich i patriotycznych, stanie na 
straży jawności życia publicznego w ramach akcji 
prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacja 
Przyszłości, przyglądając się pracy radnych, 
zabiegając o jawność dokumentów publicznych 
(w tym rejestr umów); za realizację projektu „Jak 
być patriotą”.
Paweł Zabłotny – organizator wielu akcji 
charytatywnych (Bańkogranie, Zumba dla 
Pogorzelców z Rokitnicy), koordynator Szlachetnej 
Paczki rejonu Złotoryja i Jawor, która w minionym roku 
pomocą objęła 38 rodzin z powiatu złotoryjskiego oraz 
jaworskiego.
Stowarzyszenie Nasze Rio reprezentowane 
przez lidera Barbarę Zwierzyńską-Doskocz – za 
pilotowanie licznych spotkań, szkoleń i wykładów 
przygotowujących młodzież do ekranizacji 
„Opowieści złotoryjskiej” autorstwa złotoryjanina 
A.Wojciechowskiego, a także koordynowanie projektu 
na wszystkich jego etapach; efektem końcowym 
licznych starań była premiera filmu, która cieszyła się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców i mediów.
Marta Wiśniewska-Zawierucha – jako prezes i 
założyciel Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Rzeszówek aktywnie działa na rzecz społeczności 
lokalnej; autorka projektów, dzięki którym powstała 
wiata boiskowa („Mała odnowa wsi Dolnośląskiej”), 
zrealizowano konkurs FIO „LAS - Leśna Akademia 
Społeczeństwa w Rzeszówku”; dzięki jej staraniom 
Rzeszówek zauważony został jako wieś z najlepszym 
ładem przestrzennym i kulturowym w konkursie 
„Piękna Wieś Dolnośląska 2015”.
Tomasz Szymaniak – za lekcje historii i patriotyzmu 
przygotowywane dla młodzieży i dorosłych (m.in. 
wykład o Żołnierzach Wyklętych); na portalu 
społecznościowym propaguje wiedzę historyczną, 
promuje Złotoryję i wydarzenia towarzyszące 
powstawaniu ekranizacji „Opowieści złotoryjskiej” 
oraz samej premiery.
Bartosz Łoś – za organizację kolejnego 
„Międzynarodowego Zlotu Fanów Ewy Farnej”, 
weekendowej imprezy, która przyciąga setki osób 
i cieszy się dużym zainteresowaniem ogólnopolskich 
mediów.
Stowarzyszenie Nasz Wojcieszów, przedstawiciel 
– Barbara Pośpiech –  za zorganizowanie X edycji 
imprezy pod nazwą „Korowód Radości” dzięki 
środkom pozyskanym z programu „Działaj Lokalnie”.
Stowarzyszenie Kaczawskie reprezentowane przez 
Ewelinę Rozpędowską – prezes Stowarzyszenia 

Kaczawskiego, które po 
wielu wysiłkach, zdobytych 
funduszach, pracy wolontariuszy 

otworzyło Sudecką 
Zagrodę Edukacyjną, tj. 

nowoczesne centrum 
edukacji geologicznej 

i regionalnej w 
Dobkowie, które 
w krótkim czasie 
odwiedziło 
4700 osób, 
zrealizowało 
liczne warsztaty 
dla dzieci i 

młodzieży; ponadto 
stowarzyszenie 

zainicjowało edukacyjne 
spotkania w ramach 

Kaczawskich Warsztatów 
Artystycznych, odbywających się w formie warsztatów 
prowadzonych przez okolicznych artystów i 
rzemieślników. 
Tomasz Stolarczyk – za napisanie książki „Leszczyna. 
Monografia ośrodka górnictwa i metalurgii rud 
miedzi” i promocję kopalni „Ciche szczęście”.
Mariusz Łesiuk – za odkrycie w centrum Wojcieszyna 
śladów po nieznanym, nigdzie wcześniej nie 
wzmiankowanym średniowiecznym grodzisku.
Marcin Pawłowski – za udowodnienie, że złotoryjanie 
mogą przekraczać granice ludzkiej wydolności na 
trasach ultramaratonów.
Bożena Kraska – za organizację obchodów 70-lecia 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w 
Złotoryi.
Dawid Gudel – za organizację wielu imprez lokalnych 
integrujących i aktywizujących wieś Nowy Kościół, w 
tym - za inicjatywę oczyszczania i wytyczania szlaku 
turystycznego prowadzącego na „Czerwony Kamień” 
oraz zorganizowanie pierwszego wejścia na szczyt 
urozmaiconego grą terenową; inicjator kolejnych akcji 
sprzątania starego zabytkowego cmentarza.
Danuta Sosa – za pielęgnowanie pamięci o historii 
naszych przodków, promowanie tradycji i kultury 
kresowej na łamach „Echa Złotoryi” i przez organizację 
„IV Złotoryjskiego Przeglądu Kultury Kresowej” 
(powyżej 200. uczestników), promującego kulturę 
kresową oraz wiedzę i pamięć o Kresach; ponadto - za 
udział w projekcie „Jak być patriotą” i wykład na temat 
współczesnego patriotyzmu.
Aleksandra Roś – z ramienia Fundacji „TROOD” 
zorganizowała kolejną edycję projektu „Złotoryja 
tańczy”, aktywizującego złotoryjskie dzieci i młodzież 
do lat 15 poprzez naukę tańca i akrobatyki; koncert 
finałowy pn. „Złotoryjski Dance Arts Festival”, będący 
konfrontacją dorobku artystycznego różnych grup 
tanecznych, zgromadził 640. tancerzy i miał zasięg 
ogólnopolski.

Renata Fuchs, Anna Markiewicz – pomysłodawczynie 
i organizatorki Złotego Dyktanda – miejskiej imprezy, 
podczas której spotykają się miłośnicy mowy ojczystej, 
a także pasjonaci poprawnego pisania; V jubileuszowa 
edycja zaowocowała wydaniem książki pt. „Złote 
Dyktando – mały jubileusz”, na kartach której znalazły 
się teksty dyktand ze wszystkich dotychczasowych 
edycji.
Mariusz Wota – za dwie tegoroczne edycje Gold 
Dog Trekkingu, propagujące turystykę rodzinną 
o znamionach gry terenowej w towarzystwie 
czworonożnych ulubieńców. Obie imprezy spotkały 
się z zainteresowaniem mieszkańców Dolnego Śląska, 
ale nie tylko.
Wioleta Michalczyk – założycielka Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka; za aktywizowanie 
mieszkańców Gminy Pielgrzymka oraz realizację 
projektu, którego efektem były liczne przedświąteczne 
spotkania, warsztaty połączone z promocją książki 
„Tradycje bożonarodzeniowe w Gminie Pielgrzymka”; 
za realizację (wspólnie z GOK-iem) projektu pn. 
„Aktywni seniorzy - aktywna gmina”.
Ojcowie Franciszkanie z parafii św. Jadwigi w Złotoryi 
reprezentowani przez Ojca Bogdana Koczora – za 
nową duszpasterską atmosferę, za nowe przejawy 
kultu religijnego (nabożeństwa franciszkańskie, 
nabożeństwa majowe w różnych miejscach Złotoryi, 
pielgrzymki, duszpasterstwo dla osób uzależnionych 
oraz ich rodzin), które wpływają na większą religijną 
aktywność mieszkańców ziemi złotoryjskiej; także za 
zaangażowanie w ratowanie zabytkowego klasztoru.
Marika Danielczuk, Bożena Kręcichwost, Monika 
Habieda – aktywne wolontariuszki, których działania 
w sposób bezpośredni przyczyniły się do wygranej 
Czapli w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska i uznania 
Czapli za Najpiękniejszą Wieś Dolnego Śląska w 2015 r. 
(jednolita numeracja domów, odmalowanie krzyży 
przydrożnych oraz poprawa estetyki korytarza w 
świetlicy wiejskiej, wykonanie skweru piaskowo 
– kamiennego; organizatorki finału konkursu Piękna 
Wieś Dolnośląska dla ponad 800. liderów.
Edyta Piędel, Szymon Piędel – współzałożyciele i 
działacze Stowarzyszenia Aktywne Społeczeństwo 
Gminy Pielgrzymka, które organizuje cykliczne 
bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z 
terenu gminy Pielgrzymka, głównie sekcję siatkarską 
dziewcząt; organizatorzy rodzinnych rajdów 
rowerowych oraz I etapu VII Grand Prix Zagłębia 
Miedziowego w Gminie Pielgrzymka dla ponad 200. 
uczestników z całego regionu. 
Janina Kałuża – pomysłodawczyni i organizatorka 
honorowego krwiodawstwa w Złotoryi (w latach 2012 
– 2015 zebrano 86 l krwi, w samym 2015 r. - 35 l),
 aktywnie udziela się w pracach złotoryjskiego Koła 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, nieodpłatnie 
zabezpieczała punkty sanitarne podczas imprez 
miejskich i gminnych.

Zgłoszeni do tytułu 

„Dla nas, piszących, pisanie jest za każdym razem 
szaleńczą, ,ekscytującą przygodą, przeprawą malutkim 
czółnem przez pełne morze, samotnym szybowaniem 
w kosmos.” 

Herman Hesse

W 
grudniu w Gminnym Centrum Kultury w 
Pielgrzymce po raz kolejny spotkali się pasjonaci 

słowa. Grupa pozytywnie zakręconych osób składa 
się z młodych wiekiem lub duchem mieszkańców 
Gminy Pielgrzymka. Są wśród nich zarówno uczniowie 
miejscowego gimnazjum, jak też osoby dorosłe. 
Przelewanie własnych myśli, refleksji i spostrzeżeń 
na papier stało się pasją dla tej niezwykłej grupy. 
Międzypokoleniowa wymiana przeżyć i doświadczeń 
jest zawsze wspaniałą przygodą dla uczestników 
spotkania. Można swobodnie porozmawiać na 
wybrane tematy, wyrażać indywidualne postrzeganie 
otaczającego świata, można zaprezentować własne 
utwory, jak również wysłuchać prac innych oraz mieć 
własne zdanie w podsumowującej dyskusji. Wśród 
przedstawionych autorskich tekstów i wierszy znalazły 

się utwory o tematyce związanej z życiem i tym, co 
wokół nas. Kilka z nich mówiło o nadchodzących 
świętach. Były wierszowane, świąteczne życzenia, 
rodzinne przysłowia, 
opowieści fantastyczne i 
oparte na autentycznych 
historiach opowiadania. 
Tak szeroki wachlarz 
przedstawionych utworów 
dostarczył obecnym wiele 
wzruszeń, refleksji i emocji. 
Swoje prace zaprezentowały: 
Agnieszka Śliwińska, Anna 
Tarczoń, Barbara Stępień, 
Aleksandra Trymerska, Pani 
Jadwiga Poznar, Pani Helena 
Szułkowska i prowadząca 
Małgorzata Semeniuk. Udział 
w dyskusji wzięli również: 
Rozalia Nowaczewska, Patrycja 
Turkiewicz i Jarosław Sowa. 

Można było podziwiać rodzinny album Pani Heleny 
Szułkowskiej. W atmosferze nadchodzących świąt 
zakończono posiedzenie umawiając się na wiosnę w 
jeszcze szerszym gronie, gdyż osób piszących jest w 
naszej gminie coraz więcej.

Małgorzata Semeniuk

Spotkanie pasjonatów słowa
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B
ył rok 1956, życie zesłańców normowało 
się. Mój Walenty chciał, byśmy wyjechali 

do Kazachstanu. Moja tęsknota za rodziną była 
silniejsza. Chociaż mąż był dobrym człowiekiem 
i zawdzięczałam mu życie, to po śmierci synka 
oddaliliśmy się od siebie. Kiedy postanowiłam 
jechać do swoich – nie przeszkadzał. 
Odnalazłam ich w Sędzimirowie, gdzie 
założyłam rodzinę i wiodłam pracowite, 
uczciwe życie - wspominała pani Zofia. 

Krasną Górę 
zamieszkiwali przybysze z ziemi 
krakowskiej i rzeszowskiej. Nieliczni 
podejmowali pracę w przemyśle 
czy usługach, większość parała się 
rolnictwem. W 1919 r. mieszkańcom osady Mazury 
urodziła się   Zosia Malinowska. I to byłam ja. 
Kiedy przyszła pora, przekroczyłam progi szkoły. 
Dzieci miały szczęście, bo trafił  się nam niezwykle 
aktywny nauczyciel – pan Mertuszka. Kiedy 
założył oddział „Strzelców”, uczniowie przeszli 
solidne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, 
opieki nad chorymi i obsługi broni. Dzięki temu 
wielu młodych zostało wcielonych do wojska 1 
września 1939 r. Ponowne wkroczenie Niemców 
w 1941 r. spowodowało obławy na Żydów, a 
mimo to Polacy ukryli kilku. Było to objęte taką 
tajemnicą, że nie udało się potem dowiedzieć  – kto 
przeżył. Na naszych terenach grasowała „banda 
Bandery”, ich szlak znaczyły zgliszcza. 
Mieszkańcy sąsiednich Brzezin schronili 
się w kościele. Bandyci zamordowali 
wszystkich, a domostwa podpalili. Po 
wiosce i jej mieszkańcach pozostał 
krwawy popiół. Krasnogórzanie w nocy 
chronili się w brzozdowieckim kościele, 
nieliczni w przydomowych schronach. 
Rok 1942 przyniósł porę deszczową, 
wylewy Dniestru i mróz. Zapanował 
wielki głód, który zabrał wiele istnień.

Pomoc nadeszła
w postaci 11. Karpackiej Dywizji  
pod dowództwem pułkownika 
„Dęba”. Wstąpiłam do oddziału AK 
dzięki strzeleckiemu przeszkoleniu. 
Zostałam kurierem o pseudonimie 
„Wrona”. Nosiłam rozkazy, gazetki, 
lekarstwa i broń. Czasami udawało 
się pokonać trasę z wojskiem, było 
łatwiej i bezpieczniej. Dzięki zrzutom 
zdobywaliśmy broń maszynową, lekarstwa i 
środki czystości. 28 lutego 1945 r. resztki wojsk 
niemieckich wycofały się. Pod koniec roku do 
naszego oddziału przyszedł ktoś z oddziału Bandery 
z propozycją połączenia sił przeciwko sowietom. Nie 
zgodziliśmy się – banderowcy odeszli. Kiedy przyszli 
NKWD-ziści do Krasnej Góry, pozostali partyzanci 
skryli się w lesie rudziańskim.  Wydobyliśmy broń 
ukrytą w studni u Stawonogi i zorganizowaliśmy 

obronę cywilną. Nadeszła chmara sowietów, 
otoczyli las i weszli. Przeżyło tylko dwóch „leśnych”: 
„Miecio” i „Barcelona”. Sowietów zginęło wielu, 
mówiło się, że było ich tak wielu, że trafiali w 
swoich. Aresztowali mnie i skonfrontowali z 
kolegami. „Miecio” sypał, „Barcelona” zaprzeczał 

i był niemiłosiernie katowany. W więzieniu w 
Brzozdowcach zastosowano wobec mnie tortury, 
traciłam wielokrotnie przytomność.

W kolejnym więzieniu 
w Chodorowie przeszliśmy wszystkie etapy 
upodlenia człowieka.  Odebrano nam dokumenty 
– byliśmy Nikim dla oprawców. Spośród 60 
więźniarek byłam jedyną Polką, polityczną. 
W Drohobyczu było nas 100 w jednej celi. Tu 
spotkałam bratnie dusze z AK: Jankę Łoboz  z 
Sambora, Jadwigę Cykowską, Józefinę Wolanin 
i Julię. Nieoczekiwanie 8 września przepędzono 
nas na stację kolejową i załadowano do wagonu, 
z trudem zamykając drzwi. Mówiono tam, że 

to szósty transport po 2500 osób. Po drodze 
wyrzucaliśmy przez szpary kartki z nazwiskami. 
Jedną z takich kartek dostarczył mojej rodzinie 
Ukrainiec z Ostrowa. Podczas postojów usuwaliśmy 
z wagonów zmarłych i nieczystości. Dostawaliśmy 
trochę wody i jedzenia. Podczas przejazdu przez 
Białoruś z wagonu przez szczelinę, po wyrwanych 
deskach, uciekło ok. 13 mężczyzn i konwojenci. 
Natychmiast zaostrzono kontrolę. 

Cel podróży 
osiągnęliśmy  13 grudnia – Workuta. Pieszo 
pokonaliśmy 4 km drogą kamienistą, wykonaną 
z odpadów kopalnianych. Zamieszkałam w 
łagrze kobiecym, w baraku drewnianym z 350. 
towarzyszkami niedoli, męski barak od naszego 
oddzielony był drutem kolczastym. Do łaźni 
mieliśmy bagatelne 2 km. Po przyjeździe pozwolono 
nam odpoczywać przez 3 dni. Każdy kolejny 
dzień zaczynaliśmy śniadaniem składającym się z: 
zupy z rzepy (turnips), ryby kambuły (same ości). 
Następnie szliśmy do pracy. Mężczyźni pracowali 
w kopalni na dole, a kobiety przy urobku, który 
używano do budowy drogi, lotniska, stadionu. 
Pracowało się długo, a po powrocie porcja  
„smacznej śniadaniowej zupy” i można było pójść 
spać.

Pierwsza Wigilia
na zesłaniu, za zgodą komendanta obozu, była 
naszą radością. Wraz z koleżankami Polkami z 
mojego baraku: Bronią Marcinkiewicz, Julią z 
Wilna, Olgą Buczelówną, Julianą Łukasiewicz i panią 
Wolanin przechowałyśmy całodzienne wyżywienie 
na kolację. Zamiast opłatka dzieliliśmy się chlebem. 
Zeszło się więcej Polaków, a barak wypełnił się 
śpiewem. Strażnicy stali pod barakiem i słuchali. 
Kolejnych Wigilii nie udało się zorganizować.

Kierunek Kajgorodek
zaprowadził nas po miesiącu pieszej wędrówki z 
Archangielska do bazy Narsadyn, zamieszkałej przez 
potomków zesłańców rewolucjonistów. Osada 
miała posterunek milicji, pocztę, szkołę, szpital i 

cerkiew, w której hodowano 
bydło. Zostałam z najlepszymi 
koleżankami w baraku na 9 km 
od bazy.
Praca kobiet polegała na ścinaniu 
i obróbce drewna, a mężczyzn 
na budowie baraków. Miałam 
piłę i siekierę .Nadal mnie 

przesłuchiwano i nakłaniano do przyznania się. 
Do końca byłam twarda. Opadaliśmy z sił.  Kilka 
ziarenek owsa pływających w zupie, 2 plastry 
suszonych kartofli i 60 dag chleba stanowiły 
głodową rację. Zdzieraliśmy młodą korę z drzew i 
jedliśmy ją, może to ona była „witaminizowana”? 
Komu nie udało się wyrobić normy, nie dostawał 
chleba. Bywało, że po pracy należało pokonać 
9-12 km, poszukać suchego drewna i rozpalić. Nie 
zawsze rozpalaliśmy. Brakowało sił, potem niektórzy 
z zimna nie mogli zasnąć.

Wiedzieliśmy o 
innych łagrach w okolicy. W jednym bardzo ciężkim 
pracowano przy wapiennikach.  Więźniowie 

atakowali się nawzajem, najwięcej 
było tam morderstw. W pobliżu nich 
był obóz oficerów rumuńskich, którzy 
przybyli w liczbie 400, zostało 40. 
Nadszedł czas, że Rumunia upomniała 
się o nich, nie poznaliśmy zakończenia 
tej sprawy. Ale też nie wykazywaliśmy 
zainteresowania cudzymi sprawami. 
Żniwo zbierała kostucha, więc 
korzystaliśmy z cmentarza założonego 
przez pierwszych zesłańców. Pewnego 
razu moja przyjaciółka, Józefina 
Wolanin, poszła z saneczkami do 
posiołku po sól. W drodze powrotnej 
zamarzła. Mężczyźni zbili trumnę z 
surowych desek, zawiniętą w koc 
ułożyliśmy na świerkowych gałązkach. 
Rano koca nie było. Nie celebrowało 
się żałoby, najważniejsza była praca. 
Świętowaliśmy 1-Maja i rewolucję.

Mój Kazach to 
jeniec niemiecki, który uległ propagandzie, 
przeszedł Polskę, dotarł do Odessy, skąd został 
zesłany. Jemu podobnych ludzi traktowano gorzej, 
niźli zesłańców wcześniejszych. Kazach pracował w 
składnicy drewna i to on opiekował się mną, gdy 
ciężko zachorowałam na gruźlicę. Po wyzdrowieniu 
dostałam lżejszą pracę. Z Walentym Suimbajewem 
wzięłam ślub w urzędzie. Urodziłam synka, który po 
czterech miesiącach zmarł. Wszystkie dzieci chrzciła 
Rosjanka – pani  Pisemko, która po oleje święte 

Zofia Malinowska, Workuta ZSRR 1949 r.,
pierwszy z lewej majster

1 - Zofia Malinowska, 2 - ojciec Jan Malinowski-, 3 - dwóch 
kuzynów Zofii z żonami (obok Zofii), 4 - siostra Bronisława
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jeździła do Syjtykaru lub Nowadynu. Potajemnie 
swoje dzieci chrzcili NKWD-ziści,  głównie nocą. 
Od nich pani Pisemko pobierała opłatę. Dostałam 
pracę w szpitalu, gdzie dyrektorem był Konstanty 
Stiepanowicz Waśkin, jego żona prowadziła aptekę. 
Prowadziłam im dom, to byli ludzie bardzo mądrzy i 
dobrzy. Dzięki przeszkoleniu strzeleckiemu robiłam 
w szpitalu zastrzyki.

Zakończenie śledztwa 
nastąpiło w 1956 r. Rozstałam się z Walentym. 
Janka Łoboz, jako wdowa z dzieckiem (mąż Rosjanin 
zmarł), wyjechała do Polski z ukrytym moim listem 
do Czerwonego Krzyża. Odnaleziono rodzinę, która 
rozpoczęła starania o wydanie mi dokumentów, na 
podstawie których mogłam wyjechać. Zarabiałam 
400 rubli miesięcznie (chleb – 3 ruble,1 kg kiełbasy 
- 30 rubli). 4 maja 1956 r. wyruszyłam w podróż do 
Polski. Zastałam rodzinę przygnębioną, załamaną. 
To ja tryskałam optymizmem i nadzieją na lepszą 
przyszłość. Kto wrócił z piekła, cieszył się wolnością 
i chwytał życie za rogi. Wyszłam za mąż. Nie bałam 
się ciężkiej pracy, potrafiłam bawić się, gdy przyszła 
na to pora. Nabierałam apetytu na życie.

Wspomnienia spisała pani Wanda Łyżwa, która 
zdążyła spełnić prośbę i z podróży, w którą wybrała 
się z rodziną pani Zofii, przywiozła ziemię rodzinną 
„do trumny”. Pani Zofia odeszła, ściskając ziemię 
w garści. Tyle zostało z herbowego rodowodu. 
Tę wspaniałą kobietę pożegnały tłumy żałobników. 

                                                                                              

Opracowała: Danuta Sosa                                                                                                                                             
                                           Zdjęcia z archiwum Wandy Łyżwy

Zofia Malinowska i Maria Śliwak
w towarzystwie kolegi, Krasna Góra

Julia i Franciszek Kasprzycki (Ignac), 
bracia Skowron

Mydlarze należeli do najstarszych miejskich 
rzemieślników, lecz nigdy nie byli tak liczni 

jak np. sukiennicy, rzeźnicy czy piekarze. Szesnasto-
siedemnastowieczni kronikarze wymieniają 
ośmiu tutejszych mydlarzy, którzy prowadzili 
wytwórnie i handel w swoich domach. Niestety, 
nie znamy ich adresów. Również w XVIII i XIX 
wieku miasto i okolice zaopatrywało w ten towar 
kilku rzemieślników: w 1767 
i 1801 r. czterech, w 1851 r. 
pięciu. W latach 1939-1945 
istniały trzy sklepy mydlarskie, 
jeden znajdował się w Rynku, 
pozostałe przy ul. Legnickiej 
i Basztowej (wówczas 
Kowalskiej). Po wojnie 
nie pojawili się w mieście  
rzemieślnicy tej branży, nic 
nam także nie wiadomo o 
punktach handlowych, które 
specjalizowałyby się głównie w 
sprzedaży mydeł. Ten chodliwy 
towar stał się domeną głównie 
drogerii. Zniknęli rzemieślnicy, 
wszystkim zajął się 
państwowy, potem prywatny 
przemysł. Można przypuszczać, że dzisiaj większość 
z nas wrzuca do wózków na raz kilka, może nawet 
kilkanaście najtańszych mydeł, gdy z wypiekami na 
twarzy krążymy między niezliczonymi regałami tzw. 
sklepów wielkopowierzchniowych 
zagranicznych sieci. I na 
tym towarze staramy się 
oszczędzać – wszak częste 
mycie skraca życie!

W lipcu 2014 r. Paulina 
Siwko i Jerzy Teterycz otworzyli 
pierwszą, i zapewne jedyną 
w Polsce, Galerię Mydła. 
Znalazła przytulny kącik w 
zabytkowej kamienicy przy 
pl. Niepodległości w Złotoryi. Składa się z dwóch 
pomieszczeń – części „handlowej” i stałej wystawy 
kultowych mydeł z czasów PRL. 

Pierwsze pomieszczenie z pewnością nie jest 
zwykłym sklepem i nigdy w zamyśle twórców 
galerii takim nie będzie. To świat mydlanej 
sztuki. Na półkach, półeczkach i regałach (cały 
wystrój został wykonany przez właścicieli) czeka 
kilkadziesiąt rodzajów mydeł o najrozmaitszych 
kształtach, zapachach i właściwościach. Są 
m.in. mydła marsylskie, syryjskie, francuskie, 
aleppo, kadzidłowe, glicerynowe, dekoracyjne, 
decoupage… Część z nich dociera z zagranicy, ale 
najciekawsze są rękodzieła właścicielki. Można 
powiedzieć, że Paulina stara się kontynuować 
tradycje złotoryjskich mydlarzy – zauważmy jednak 
różnicę: dawniej nikt z tutejszych rzemieślników tej 
specjalności nie „bawił się” w wymyślanie mydeł  
różnych kształtów. Tymczasem mydła i mydlane 
rzeźby tworzone przez Paulinę zadziwiają – aż 
szkoda zabrać do wanny np. misia czy krasnala. 
Rodzice kupują tutaj bardzo chętnie dla dzieci 
filcowe „mydłaki”. Przy zakupie można liczyć na 
niespodziankę. Nie znajdziemy tutaj mydeł za 

złotówkę, ale przynajmniej wiemy, co używamy do 
mycia. Jednym słowem – osoby w każdym wieku 
mogą wyjść z galerii z pełną torbą zakupów. Osobiście 
trochę mi szkoda, że twórczyni nie nawiązuje do 
lokalnego klimatu – może stworzyć np. mydła w 
kształcie sztabek złota, górniczych młotków,  z herbem 
miasta? Jeśli chodzi o różnice, dodajmy jeszcze coś 
innego – przed wiekami mydlarski fach przechodził 

z ojca na syna, Paulina Siwko nie 
kontynuuje rodzinnych tradycji, ale kto 
wie, być może w ślady artystki pójdą jej 
dzieci?

Nieco w głębi galerii znajduje się 
ekspozycja mydeł z czasów PRL, którą ze 
zrozumiałych względów z sentymentem 
zwiedzają przede wszystkim emeryci. 
Ale nawet niżej podpisany emeryt nie 
pamiętał, że kiedyś było aż kilka rodzajów 
mydeł z Jackiem i Agatką. Ówcześni 
graficy mieli chyba oryginalniejsze 
pomysły na mydlane opakowania niż 
teraz (nie wiem, czy wśród dzisiejszej 
masówki znaleźć można mydła dla dzieci 
z ilustracjami z bajek?). Okazuje się, że 
prawie nikt nie kolekcjonuje dzisiaj starych 
mydeł. Nie wiadomo nawet, czy tego 

rodzaju hobby w ogóle znajdowało kiedyś pasjonatów. 
Paulina pamięta, że pierwsze peerelowskie mydło 
dostała od wujka po dziadku, kolejne zdobywają na 
jarmarkach, giełdach i aukcjach. W sumie zebrali już 

ponad 200 eksponatów. Oczywiście 
najcenniejsze są mydła w oryginalnych 
opakowaniach. Nie wiedzą, żeby ktoś 
jeszcze w Polsce zgromadził podobną 
prywatną kolekcję (ponoć w Gryfowie 
w sklepie z artykułami sprzed 1989 
r. jest nieco takich mydeł). Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi 
od kilku lat organizuje spotkania 
kolekcjonerów, na które z pewnością 

trafi w przyszłości kolekcja mydeł.  
Opuszczamy już świat mydlanej sztuki, gdzie pasja 

kolekcjonerska, artystyczne uzdolnienia, oryginalny 
pomysł nawiązują do starych tradycji. Zapraszamy w 
jej gościnne progi! A może ktoś z nas zachował gdzież 
w domowych zakamarkach mydło ze swych młodych 
lat i zechce powiększyć tę kolekcję?

Roman Gorzkowski
Fot. Paulina Siwko

Stara tradycja 
i dzisiejsza pasja
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K
to siedzi na miedzi(-y)? pod tym tytułem 
Legnickie Centrum Kultury wydało album, 

który zapoczątkowuje serię podobnych publikacji. 
Opracowanie powstało w 2013 roku pod 
redakcją Jerzego Starzyńskiego (twórca zespołu 
łemkowskiego „Kyczera”). 
Pozycja niezwykle cenna i 
pomocna w kształtowaniu 
świadomości regionalnej, 
genealogii i walorów 
kulturowych mieszkańców. 
Zamiarem autorów było 
przedstawienie różnorodności 
etnicznej powojennych 
mieszkańców naszej ziemi, 
akceptowanie odmienności i 
zachęcanie do pielęgnowania 
i propagowania zwyczajów 
i rytuałów, w których 
wychowaliśmy się. „Duże 
znaczenie ma celebrowanie 
wspólnych wartości, które z 
jednej strony tworzą pamięć 
historyczną, z drugiej oddają 
hołd tym, którzy dzisiaj 
swoim postępowaniem i 
działalnością stanowią wzór i 
punkt odniesienia do innych.”  

Z przyjemnością odnajdujemy 

na kartach publikacji docenienie 
złotoryjskich Biesiad Kresowych (fot. 
Grażyna Staronka). W albumie przywołana 
została Międzynarodowa Biesiada 
Zespołów Kresowych w Pielgrzymce  
zilustrowana zdjęciem panoramicznym 
wykonanym przez niżej podpisaną. Kto 
jest zainteresowany historią, śpiewem, 

kuchnią i zwyczajami zamieszkałych „na miedzi” 
repatriantów, przesiedleńców i reemigrantów, 
koniecznie powinien po album sięgnąć. Zaręczam, 
że nie spocznie, póki nie dobrnie do końca.

Danuta Sosa

Echa Złotoryi
Kto siedzi na miedzi?

W 
czerwcu 2014 w Parafii św. Jadwigi 
nastąpiła zmiana gospodarza. Pożegnaliśmy 

wieloletniego proboszcza, ks. prałata  Mariana 
Sobczyka, który odszedł na duszpasterską 
emeryturę i przebywa obecnie w Legnicy, w 
Domu Księży Emerytów Diecezji Legnickiej.  
Parafię przejęli znów, po blisko 200 latach, bracia 
mniejsi – franciszkanie, tym samym obiektom tym 
przywrócono funkcje klasztorne. 

Posługę duszpasterską w Złotoryi ks. prałat 
Marian Sobczyk pełnił od 1 lipca 1986 r. - cały 
czas jako proboszcz Parafii św. Jadwigi, która 
do roku 2000 obejmowała całą Złotoryję oraz 
kilka sąsiednich wsi. Po reorganizacji w Diecezji 
Legnickiej dokonano podziału tej parafii na trzy 
oddzielne. Po tym podziale Parafia św. Jadwigi 
pozostała z przeważającym fragmentem  dolnej 
części miasta i z dwoma świątyniami (kościołem 
św. Jadwigi i kościołem św. Mikołaja). Dodatkowo 
do roku 2013 ks. Prałat był dziekanem Dekanatu 
Złotoryjskiego. 

W każdej z tych ról parafianie zapamiętali 

go jako oddanego duszpasterza i gospodarza 
obiektów przynależnych parafii. Należy podkreślić, 
iż przed podziałem parafii, kiedy obejmowała 
ona całe miasto, nie funkcjonowały jeszcze 
Fundusze Europejskie wspierające finansowo 
lokalne inicjatywy. Ks. Marian Sobczyk nie był tylko 
urzędującym proboszczem oraz duszpasterzem, ale 
w dobrym rozumieniu tego słowa – obywatelem 
Złotoryi. Lista zasług ks. prałata  jest bardzo długa. 
W tym materiale godzi się przypomnieć choćby 
niektóre działania:
- remont i renowację złotoryjskiego kościoła 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny,
- remont i renowację kościoła św. Mikołaja po 
przejęciu go od Parafii Polskokatolickiej (wiele osób 
pewnie już o tym zapomniało),
- remont kościoła św. Antoniego w Jerzmanicach 
Zdroju,
- budowa kościoła św. Józefa Robotnika na ul. 
Broniewskiego,
Te i inne przedsięwzięcia realizowane były przy o 
wiele skromniejszych możliwościach technicznych, 
materiałowych, a także organizacyjnych i 
finansowych (bez środków z Unii Europejskiej, 
o czym już wspomniano).

Niezależnie od tych działań o charakterze 
materialno-technicznym są też takie, których zważyć 
ani zmierzyć się nie da, ale przetrwały nie tylko w 
naszej pamięci i mają wartość wcale nie mniejszą. 
Zaliczyć do nich należy przede wszystkim te, 
realizowane wspólnie z Towarzystwem Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej:
- odprawienie nabożeństw ekumenicznych 
z udziałem duchownych ewangelickich i 
prawosławnych,
- na jubileusz 800-lecia miasta  oddanie „kaplicy” 
poświęconej tym, co tu przed nami żyli i dla tego 
miasta pracowali …
- patronowanie budowie ścieżki św. Jadwigi  
i corocznym rajdom, 

- wyrażenie zgody i patronowanie udostępnieniu 
wieży widokowej kościoła Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny,

Ks. prałat ma zasługi w rozwoju pieśni chóralnej 
– założył Chór Parafialny przy kościele św. Jadwigi, 
a w roku 1988 wspólnie z Chórem Nauczycielskim 
„Bacalarus” zorganizował w kościele NNMP pierwszy 
koncert kolęd, co w owym czasie wywołało sporą 
sensację polityczną (chór nauczycielski w kościele!). 
Zdaniem autora wartością dodaną posługi 
kapłańskiej ks. prałata Mariana Sobczyka była 
umiejętność unikania tematów parapolitycznych 
w trakcie spotkań z wiernymi w świątyni w czasie 
eucharystii. Nie można wykluczyć, że był nakłaniany 
do zajmowania „określonego” stanowiska. 
Najdobitniej i najwyraźniej takie stanowisko 
wybrzmiało w homilii w trakcie Wigilii w Rynku 
w 1998 r. „…Jestem proboszczem wszystkich 
złotoryjan…” I takim zapamiętali go złotoryjanie. 
Zachował polityczną neutralność. 

Członkowie TMZZ dodatkowo pamiętają 
go jako nieustawiającego się z boku działań. 
Od początku pobytu w Złotoryi i od początku 
istnienia Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej zaistniała pozytywna współpraca, 
„przypieczętowana” honorowym członkostwem. 

Za wiele cennych działań na rzecz lokalnej 
społeczności ks. prałat Marian Sobczyk został 
ostatnio uhonorowany:
- Złotym Krzyżem Zasługi,
- Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego,
Radny Józef Banaszek informował o tym Radę 
Miejską na Sesji w listopadzie 2014 r., ale ta 
informacja nie została  przekazana mieszkańcom 
Złotoryi ani na łamach naszej lokalnej prasy, ani też w 
inny sposób. Czynimy to teraz, chociaż ze znacznym 
opóźnieniem. 

Grupa członków Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej odwiedziła ks. prałata w Legnicy 
(10.10.2015 r.), przekazując mu wieści z miasta i 
okolic. W „donosicieli” wcielili się: Aleksander Borys, 
Józef Banaszek, Bogusław Cetera, Alfred Michler 
i Krzysztof Zamojski. Ten cykl spotkań zamierzamy 
kontynuować. 

Alfred Michler

Proboszcz wszystkich złotoryjan
Poświęcenie ścieżki św. Jadwigi
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R
ęce w małdrzyk, buzia w ciup - powiedzenie to 
znalazło się w VII rozdziale  powieści Henryka 

Sienkiewicza pt. ,,Pan Wołodyjowski”. Otóż  Basia 
Jeziorkowska, zwana ,,hajduczkiem”, poczuła się mocna 
urażona po nauce fechtunku z Panem Wołodyjowskim. 
Schroniła się w stajni, a potem weszła na drabinę opartą 
o dach domu. Nie chciała zejść nawet za namową pana 
Zagłoby. Zastał ją tam, zeskakującą przypadkiem z 
drabiny, młody pan Nowowiejski. Dla młodej panienki 
był to afront. Czuła się mocno zakłopotana, czyli, jak 
to sama ujęła, skonfundowana. Dlatego też, jak to 
nieraz robią młode dziewczęta, przyjęła pozór grzecznej 
panienki. Sienkiewicz ujął to w następujący sposób: 
Za czym siadła na stołku, złożywszy ręce w małdrzyk, 
a buzię w ciup, jak przystało na skromną i przystojnie  
wychowaną panienkę. 

Buzia w ciup jest to poza polegająca na ściągnięciu 
warg, aby nadać twarzy wrażenie osoby dobrze 
wychowanej. 

Złożyć ręce w małdrzyk według słownika 
staropolskiego jest to złożyć dłonie na krzyż tak, aby ich 
powierzchnie wewnętrzne stykały się. 
Jak podaje Encyklopedia staropolska Glogera małdrzyki  
były rodzajem serka ze słodkiego mleka, jak również 
plackami, których głównym składnikiem jest utarty ser. 
Jest to rodzaj deseru popularnego w Małopolsce, stąd 
małdrzyki krakowskie. Tak oto od literatury przeszliśmy 
do przepisu kulinarnego

Przepis na małdrzyki 
krakowskie
Składniki:
50 dag tłustego sera
3 jajka
1 do 1,5 szklanki mąki 
2 łyżeczki cukru 
waniliowego
szczypta soli
olej do 
smażenia 
cukier 
puder do 
posypania.
Sposób 
wykonania:
Ser 
rozdrobnić 
widelcem, 
dodać jajka, 
cukier waniliowy 
i szczyptę soli. 
Wymieszane 
w misce składniki 
utrzeć na puszystą masę, 
następnie stopniowo dodawać 

mąkę. Zagnieść, delikatnie rozwałkować 
na stolnicy, mocno podsypując mąką, 
aby ciasto się nie przykleiło. Przygotować 
płat o grubości 1 cm. Wykroić placuszki 
za pomocą szklanki, kłaść na rozgrzany 
tłuszcz i rumienić z dwóch stron. Ciepłe 
posypać cukrem pudrem. Można podawać 
z dodatkiem konfitury truskawkowej, 

posypane rodzynkami lub  
kandyzowaną skórką 

pomarańczową. 
        Przypuszczam, 

że dla  
większości 

z nas ten 
staropolski 
przepis na  
małdrzyki 
jest mało  
znany.  
Polecam 
ten 

smaczny 
deser, bo 

przyrządza 
się go bardzo 

szybko i jest 
naprawdę 

smakowity.  

Anna Markiewicz

Zakład Poprawczy w 
Jerzmanicach Zdrój to miejsce, 

gdzie przebywają młodzi chłopcy, 
często po burzliwych przejściach. 
Opieka, jaką są otoczeni, i 
fachowa pomoc, udzielana 
przez psychologa, pedagoga, 
terapeutkę, wychowawców oraz 
nauczycieli, ma na celu pokazanie 
sensu uczciwego życia i możliwość 
funkcjonowania w społeczeństwie 
po opuszczeniu zakładu.

Nasza szkoła jest miejscem, 
w którym uczą się chłopcy do 
21. roku życia. Gimnazjum 
oraz Szkoła Zawodowa mają 
na celu przede wszystkim 
przygotowanie podopiecznych 
do zdobycia zawodu. Praca w 
tej placówce wymaga nie tylko 
przekazywania wiadomości z 
poszczególnych przedmiotów, 
ale przede wszystkim zachęcenie 
do poznawania świata oraz 
zainteresowanie nim, pokazanie 
sensu uczciwej pracy, możliwości 

wykorzystania zdobytej wiedzy w 
życiu poza zakładem.

Napisaliśmy projekt „Nasze 
okno na świat”, którego celem 
jest wyposażenie pracowni 
przyrodniczej w tablicę 
interaktywną oraz nowe ławki 
i krzesła. Mamy nadzieję, że 
dzięki nowatorskim metodom 
podopieczni zaczną odkrywać w 
sobie zainteresowania, pobudzą 
własną wyobraźnię, będą chcieli 
ukończyć szkołę i zdobyć zawód 
po to, by swoje dorosłe życie 
poprowadzić już inaczej. 

Od nowego semestru nasi 
wychowankowie będą mogli 
zdobywać wiedzę w nowej 
pracowni. Projekt „Nasze okno 
na świat” udało się zrealizować 
dzięki finansowemu wsparciu 
w kwocie 10 000 złotych przez 
Fundację KGHM, której bardzo 
dziękujemy za pomoc.

Anna Hajdun

„Nasze okno na świat”
Początek nowego roku. Stawiamy sobie kolejne wyzwania, robimy 

postanowienia, marzymy o spełnieniu życiowych planów. Jednak 
wchodząc w wir pracy po świątecznym leniuchowaniu, ponownie 
drepczemy w codziennych obowiązkach. Szybko odchodzi nastrój 
rodzinnego bycia z najbliższymi przy wspólnym stole, cieszenia się z 
rozmowy bez banalnych pytań i sztampowych odpowiedzi. Powrót 
do zawodowych obowiązków natychmiast pozbawia nas złudzeń, że 
możemy trwać w błogim nastroju. Zabalsamowana dobrą energią 
dusza  zostaje zmrożona, bo nie wszystkich stać na chwilę refleksji, 
że warto cieszyć się z życia i obdarzać swoją radością innych. Pani 
Sabina, wchodząc do gabinetu szefowej, od wejścia widzi jej zacięty 
wzrok i w jednej chwili czar pogody ducha pryska jak przysłowiowa 
bańka mydlana. Pokorniuchno wykonuje jej polecenie, a zasada 
bezwzględnego posłuszeństwa wobec nieomylności i jedynej 
słusznej decyzji szefa odziera Sabinę z dobrej energii, którą ładowała 
swoje życiowe akumulatory w trakcie świątecznej przerwy. 

Wie, że jej zwierzchniczka zachowuje się jak książkowy Cudaczek 
– Wyśmiewaczek (licho cieniuchne jak igła), który cieszy się z tego, 
że może komuś zrobić przykrość. Jednak Sabina nie potrafi się temu 
przeciwstawić i negatywne emocje biorą górę nad pozytywnymi. 
A może właśnie warto zawalczyć o to, by cieszyć się z życia i 
nie ulegać tak łatwo zachciankom Cudaczka - Wyśmiewaczka? 
Zrobić coś dla siebie, by nikt nie mógł zniszczyć poczucia naszej 
godności tylko dlatego, że jest złośliwy, a jego rogata natura jest jak 
zamrożony sopel lodu, którego nikt i nic nie jest w stanie roztopić. 

Sabina w czasie świątecznej przerwy usłyszała w telewizji piękną 
piosenkę śpiewaną przez lubelskiego barda Janka K- przyjaciela z 
okresu wspólnych studiów na romanistyce. Jej słowa postanowiła 
wcielić w życie i potraktować je jak motto na nowy rok. Zachwyciła 
się ich niezwykłą prostotą i mądrością, a brzmiały one:
Mam w sobie wiary okruszek,
nadziei motyl na ręce,
że w życiu nic już nie muszę, 
lecz mogę chcieć tylko więcej.

Sabina pragnie, aby ludzie, których spotyka na swojej drodze 
pomogli jej zrealizować noworoczne postanowienie o byciu 
człowiekiem, który nic już nie musi, bo tak naprawdę żyje tylko 
ten, kto nieustannie cieszy się z życia. Życzmy jej, by to marzenie 
zrealizowała, a jej szefowej mądrej refleksji, niech nie będzie ciągle 
Cudaczkiem - Wyśmiewaczkiem, bo jedyne, co warto, to cieszyć się 
z życia, a nie z krzywdzenia innych. Żyjmy w tym nowym roku tak, 
aby nic nas nie uwierało w zakamarkach duszy! By nasze życie, jeśli 
nie najbogatsze, jeśli nie najmodniejsze, jeśli nawet skromniejsze, 
było twórcze, radosne, pełne humoru i dobrych uczuć.

Markosia 

Ciesz się z życia

Małdrzyki krakowskie
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Katarzyna Fassa – inżynier, 
tancerka i krawcowa w stroju 
scenicznym

Zespół Ars Saltandi 
w strojach scenicznych (górne zdjęcie)
i podczas próby

Fot. Mariusz Waleński

Fot. Agnieszka Młyńczak

Fot. Mariusz Waleński

Próba
– No, dziewczynki, przebieramy się. 

Dzisiaj jest z nami pani z czasopisma 
Echo Złotoryi. Będzie się przyglądać 
naszej próbie, a potem napisze o nas 
artykuł. 

– Proszę pani, a dzisiaj wkładamy 
spódniczki baletowe? – pyta 
dziewczynka, na oko pięciolatka. Jest 
tak mała, że ma jeszcze trudności z 
wymówieniem „r”.  

– Tak, Paula, jak mówiłam, 
przebieramy się, bo czas ucieka.

Dziewczynki wkładają białe 
baletowe spódniczki; tym małym 
trzeba pomóc, bo mają trudności 
z ich założeniem. Starszym trzeba 
pomóc upiąć włosy. Chociaż próba 
jeszcze się nie zaczęła, Katarzyna 
Fassa, instruktorka tańca w zespole 
Ars Saltandi, ma pełne ręce roboty. 
W końcu, gdy dziewięć dziewczynek 
uporało się ze strojami i fryzurami, 
rozpoczyna się właściwa próba. 

– Ustawiamy się, jak zawsze. 

Proszę, zaczyna Zuzanna. Raz, dwa! 
Raz, dwa trzy! – komenderuje 
instruktorka, a dziewczęta przemierzają 
salę baletową po przekątnej w rytm 
muzyki dobiegającej z odtwarzacza.

Teraz ćwiczą podskoki tam i z 
powrotem, i jeszcze raz na ukos sali, 

i jeszcze raz, i jeszcze… 
– O, tak… i obrót… i tak… –  

instruktorka pokazuje prawidłowe 
obroty. 

Teraz dziewczęta ćwiczą w dwóch 
szeregach, to już trudniejsze figury.

– Raz, dwa, trzy, cztery! Raz, dwa, 

trzy, cztery! Raz, dwa, trzy, cztery… 
Stop! Nie tak, nierówno! – instruktorka 
znów musi zademonstrować 
prawidłowe wykonanie.  

Dziewczęta bez słowa skargi 
powtarzają kolejne sekwencje tyle razy, 
aż pani Kasia będzie z nich zadowolona. 
Tańczą lekko i z wdziękiem, pokonując 

na ukos salę baletową nieskończoną 
ilość razy. Wiedzą, że przerwa będzie 
dopiero wtedy, gdy pani Kasia uzna, 
że dobrze zatańczyły. Dzieci patrzą 
na swoją panią z uwielbieniem, bo 
gdy ona tańczy, to jakby płynęła w 
powietrzu, tak lekko i wdzięcznie 
się porusza. Mimo że jest ubrana na 
sportowo, w spodniach i adidasach na 
nogach, to można odnieść wrażenie, 
że ma na sobie suknię balową i piękne 
pantofelki. 

– Moje dziewczęta wiedzą, że gdy 
robimy rozgrzewkę, to podczas niej 
muszą być elementy tańca klasycznego. 
To one właśnie powodują prostowanie 
kręgosłupa, sprężenie mięśni, 
podniesienie głowy, aby na starość 
nie było trzech podbródków. Potem 
jest ekspozycja tańca, taki walczyk, 
poprzedzielany elementami klasyki – 
wyjaśnia Katarzyna Fassa. 

 Perfekcyjne wykonanie tańca 

wymaga wielu, bardzo wielu prób. 
Czasami jeden układ jest powtarzany 
po kilkanaście razy. Nie wszyscy 
zdają sobie sprawę, ile trzeba włożyć 
wysiłku w prawidłowe wykonanie 
takiego tańca. Czasami dobre 

zakończenie zależy w głównej mierze 
od odpowiedniego ułożenia dłoni czy 
gestu. Jeśli będzie nieodpowiedni – cały 
dobrze wykonany taniec zostanie źle 
oceniony, źle wypadnie.
Solistka z zespołu Pieśni i Tańca   
Legnica

Katarzyna Fassa prowadzi zespół 
Ars Saltandi w Złotoryi od dziesięciu 
lat, mimo że sama pochodzi z Legnicy. 

– Gdy pierwszy raz przyjechałam 
do Złotoryi, to byłam zafascynowana 
tym miastem, które ma tak głębokie 
średniowieczne korzenie. To 
zobowiązuje – opowiada o sobie. 
– Z zawodu jestem choreografką, a 
pracowałam jako instruktorka tańca. 
Tańczyłam od dziecka, a ponieważ 
taniec ma dużo wspólnego z 
gimnastyką, to zaczęłam od akrobatyki 
sportowej w wieku zaledwie czterech 
lat. Doszłam aż do drugiej klasy 
mistrzowskiej. Niestety, zlikwidowali 
nam treningi. Poszłam więc na 
gimnastykę artystyczną. Ale dla 
mnie to były za łatwe wyzwania, nie 

podobało mi się. Więc moje koleżanki 
w szkole wyciągnęły mnie na balet 
dla dzieci, a konkretnie zajęcia z tańca 
klasycznego w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Legnicy. Miałam wtedy 
osiem lat. Wtedy to był dziecięcy 
zespół taneczny. Z tego dziecięcego 
zespołu, gdy byłam w szóstej klasie, 
trafiłam do Zespołu Pieśni i Tańca 
Legnica. Tam tańczyłam chyba ze 
dwadzieścia lat. Miałam zaszczyt 
być asystentką mojej choreografki, 
Marii Chrzanowskiej. Przez wiele 
lat byłam też solistką tego zespołu. 
Tańczę w zasadzie cały czas, bo 
przerwę na trzy lata miałam jedynie 
wtedy, gdy urodziłam dziecko. Mimo 
to w międzyczasie prowadziłam 
stale zajęcia. Pomagałam zespołom 
folklorystycznym i opracowywałam im 
układy taneczne. 
Ars saltandi

Ars saltandi to po łacinie znaczy 
sztuka tańca. Ma ona nawiązywać do 
średniowiecznych tańców, z których 
wykonania zespół ze Złotoryi słynie 
w całym regionie. W średniowieczu 
panowie na zamkach mieli swoich 
choreografów, którzy opracowywali 
układy taneczne. Kwitło to zwłaszcza 
zimą, gdy z konieczności aktywność 
ruchowa ograniczała się do murów 
zamku. Z uwagi na to, że stroje 
średniowieczne składały się z wielu 
elementów, były obszerne i dość 
ciężkie, taniec nie mógł być za bardzo 
skoczny. Raczej dość spokojny. 

W XI – XII wieku tańczono 
przeważnie w kręgu. Były to tańce 
wokół ognisk. Gdy krąg pękał, 
powstawał korowód, który dał 
podstawy tańcom późniejszym. 
A później, gdy nastały tańce dworskie, 
to już tańczono w parach. Złotoryjski 
zespół Ars Saltandi prezentuje tańce z 
późniejszego okresu XV – XVI wiek. Są 
to tańce typu basse danse, z czterema 
krokami podstawowymi. Tańczy się 
je nisko przy ziemi, posuwiście. Do 
naszych czasów zachowały się zapisy 
choreograficzne po łacinie.
Taniec kształtuje umysł i ciało

W zespole tańczy kilkanaście 
dziewczynek. Chłopców nie ma. 
Kiedyś zgłosiło się trzech, ale trzeba 
było z nich zrezygnować. Nie byłoby 
do pary, co jest bardzo ważne w 
układzie choreograficznym. Obecnie 
zespół dzieli się jakby na dwie części: 
w tej pierwszej są starsze dziewczęta 
11 – 18 lat, a w tej drugiej maluszki w 
wieku 5 – 9 lat. 

redniowieczna sztuka tańca

Zakończenie sezonu 
tanecznego - Grodziec 2015 r.

Fot. Edyta Piędel

Zespół w 2013 r.

Na sali baletowej podczas próby zespołu

Przygotowania do próby

Fot. Agnieszka Młyńczak

Fot. Katarzyna Fassa

Fot. Agnieszka Młyńczak

Olimpia Tarnowska – W zespole 
tańczę od sześciu lat. Miałam pięć lat, 
gdy mama przeczytała na plakacie 
o tej sekcji. Powiedziała, że to dla 
mnie zajęcie, bo lubiłam tańczyć, i 
przyprowadziła mnie do ZOKiR-u. 
Czasem chodzę na dyskoteki i jak 
jestem w dobrym humorze, to 
pokazuję kroki taneczne moim 
koleżankom. 

Sylwia Świtalska – Mam 6 lat, 
chodzę do pierwszej klasy. Na zajęcia 
przyprowadziła mnie mama, bo 
lubiłam tańczyć. Pani Katarzyna na nas 
czasami krzyczy, ale ja bardzo lubię 
naszą panią. 

Zuzanna Orzechowska – Mam 
18 lat, a tańczę od ósmego roku 
życia. Uwielbiam występować przed 
publicznością. Nasze występy bardzo 
się podobają i zawsze dostajemy 
burzę oklasków. Dzięki tym występom 
jesteśmy rozpoznawane na ulicy. 
To bardzo przyjemne uczucie być 
rozpoznawalnym. 

Kamila Sobiegraj – Ja tańczę 
już trzeci rok. Jest tu bardzo fajnie. 
Uczę się w technikum w Złotoryi. 
W szkole zawsze uwielbiałam lekcje 
wychowania fizycznego. Dyskoteki? 

To porażka! Nikt nie umie tańczyć. Idę 
wtedy do domu.  

– Nie chciałam na początku 
przyjmować takich małych  
pięcioletnich dzieci. Dla nich jest 
ogromnym problemem skupić się 
przez 45 minut – mówi instruktorka. 
– Taka nauka tańca to bardzo ciężka 
praca. Trzeba skoordynować ruchy, 
zapamiętać choreografię, muzykę, do 

tego dochodzi jeszcze wysiłek fizyczny 
podczas wykonywania układów. 
Dlatego taniec kształtuje umysł i ciało. 
Bardzo dobrym, niejako produktem 
ubocznym, jest nawyk odpowiedniego 
układania ciała w życiu codziennym. 
Dziewczęta, które długo tańczą, noszą 
brodę wysoko uniesioną, plecy mają 
wyprostowane, dzięki czemu ich 
sylwetka wyróżnia się na tle innych na 
ulicy. Są przez to atrakcyjniejsze. 
Tu nie ma demokracji

I dziewczęta, i instruktorka, a 
także rodzice zgodnie twierdzą, że w 
zespole panuje rodzinna atmosfera. 
Jednak gdy rodzice przyprowadzają 
dzieci na próby, nie wolno im zostawać 
na sali. Jest ustalone, że od progu sali 
baletowej to miejsce, gdzie podczas 
prób rządzi wyłącznie instruktorka, 
bo tu nie ma demokracji. I rodzice to 
akceptują.

Niektórzy z rodziców jeżdżą 
z zespołem na występy jako 
opiekunowie i są zachwyceni swoimi 
dziećmi. Mówią, że tak ślicznie 
wyglądają, tak się wdzięcznie 
poruszają. I pięknie tańczą. Bo tańce 
średniowieczne są wyjątkowe, na co 
dzień niespotykane.

Zespół jest znany ze swojego 
repertuaru i chętnie zapraszany przez 
bractwa rycerskie, aby swym tańcem 
uświetniać imprezy. Grupa daje też 

występy na zaproszenia domów 
kultury czy muzeów. Ars Saltandi 
co roku uczestniczy w przeglądzie 
teatrów historycznych. 

Grupa ściśle współpracuje z 
kasztelanem Zamku Grodziec, który 
organizuje wiele imprez. Na takie 
występy wyjeżdżają nawet na kilka 
dni. Wtedy niezwykłym przeżyciem 
dla dzieci jest spędzenie kilku nocy na 
zamku w średniowiecznych klimatach.

Zachowania sceniczne
Dzięki licznym występom dzieci 

umieją zachować się na scenie i nigdy 
nie tracą rezonu. 

– Była kiedyś taka zabawna 
sytuacja – opowiada Katarzyna 
Fassa. – Podczas któregoś z występów 
dziewczynki miały na sobie trzy 
warstwy strojów, aby w przerwach 
ściągać po jednym, bo podczas 
jednego występu musimy trzy razy 
przebrać się, aby zaprezentować 
inny kostium. Dlatego włożenie od 
razu trzech warstw jest najprostsze i 
pozwala oszczędzić czas. Na samym 
spodzie tych wszystkich warstw jest 
kusa sukienka do tańca irlandzkiego. 
A więc na scenie Zuźka wykonuje 
taniec średniowieczny w długiej 
sukni i nagle 
widzę, że coś z 
niej „wypływa”. 
Coś czarnego. 
Wyglądało to dość 
groteskowo, jak 
poród czy co? Nie 
mogę dojrzeć, co 
to jest. Jestem 
daleko, nie mogę 
interweniować, 
bo nagrywam 
występ. Po chwili 
widać, że z Zuźki 
wydobywa się 
czarna sukienka 

do tańca irlandzkiego i spływa na 
scenę. Ja zamarłam. A wtedy jedna 
z moich dziewczyn, która stała poza 
sceną (nie występowała), podeszła 
do Zuzanny, spokojnie podniosła 
tę sukienkę i jakby nic się nie stało, 
stanęła obok sceny. Występ na tym 
nie ucierpiał, publiczność niczego nie 
zauważyła, a dziewczyny zupełnie się 
nie speszyły, bo „Przecież nic się nie 
stało, proszę pani. To tylko wypłynęła 
sukienka, tak”?
Inżynier, krawcowa, tancerka 
i nauczycielka

Popularność zespołowi przynoszą 
nie tylko pięknie wykonane 
średniowieczne tańce, ale też stroje. 
Są one jakby żywcem przeniesione z 
epoki. Nie można ich nigdzie kupić, 
trzeba je uszyć. Właśnie takim szyciem 
strojów też zajmuje się Katarzyna 
Fassa.

– Bo ja mam też zawód krawca 
(nie krawcowej). Miałam praktykę 
w Cechu Rzemiosł Różnych u 
mistrza krawieckiego w typowym 
zakładzie krawieckim. Moja nauka 
rzemiosła zakończyła się dyplomem 
czeladnika. Na egzamin praktyczny 

miałam za zadanie uszyć jakąś 
część garderoby, a z teorii miałam 
temat Moda przez wieki. No i na 
tej praktyce byłam jedyną osobą, 
która rysowała. Zrobienie rysunku 
odręcznego, jako szkicu projektu, 
było dla mnie bardzo proste. Dlatego 
teraz to ja projektuję i szyję kostiumy 
dla dziewczynek. Wzoruję się na 
poważnych publikacjach, mimo że 
czasami wprowadzam niezbędne 
modyfikacje na potrzeby występów 
scenicznych. Pragnę tutaj zaznaczyć, 
że pomoc rodziców oraz jednej z mam 
przy szyciu kostiumów – pani Beaty 
Duchów – jest nieoceniona.

Instruktorka otwiera szafę pełną 
wielowarstwowych kolorowych 
sukien, a każda z nich ma dopasowane 

do całości odpowiednie nakrycie 
głowy. Bo damy w średniowieczu 
nigdy nie chodziły z gołymi głowami, 
to było nie do pomyślenia. Każdą z 
tych nowych, doskonale ozdobionych 
sukien, pani Katarzyna uszyła 
własnoręcznie.

– O, zobacz, Agnieszko, te perełki 
przyszywałam ręcznie, jedną po drugiej 
przez długie godziny. A ten stożkowaty 
czepiec… Ile ja się nagłowiłam, co 
zrobić, żeby podczas tańca nie spadł z 
głowy! Prawda, że kobiety miały wtedy 
piękne suknie? A co było w tej modzie 
najważniejsze? Doskonale maskowały 
wszystkie wady figury, nie to, co dzisiaj, 
gdy wszystko jest odsłonięte.

Pani Katarzyna Fassa skończyła też 
w latach dziewięćdziesiątych studia i 
ma kolejny zawód: inżyniera ochrony 
atmosfery. Okazuje się, że można 
pogodzić codzienną pracę, inżynierię, 
taniec i krawiectwo. Tylko kobiety to 
potrafią.
Warsztaty taneczne

Zespół jest w zasadzie jedną z 
sekcji tematycznych, działających 
w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i 
Rekreacji. Skupia tylko dzieci i młodzież 
w wieku szkolnym. Dla dorosłych nie 
ma tu miejsca. Jeśli jednak będzie 
jakiekolwiek zainteresowanie ze strony 
dorosłych złotoryjan, to należy ten fakt 
zgłosić do ZOKiR-u, który rozpatrzy 
możliwość zajęć dla tej grupy.

– Warsztaty taneczne? Dlaczego 
nie! Dla Klubu Górskiego Róża 
Bazaltowa? Na Grodźcu?    Bardzo 
chętnie, uwielbiam to miejsce. 
Podaj tylko, Agnieszko, termin i 
przeprowadzę z wami warsztaty 
tańca średniowiecznego w murach 
średniowiecznego zamku Grodziec. 
Jestem przekonana, że będziemy się 
świetnie bawić.

Agnieszka Młyńczak

Przygotowania do próby

Fot. Agnieszka Młyńczak



W 
październikowym numerze „Echa” 
rozpoczęliśmy sprawozdanie z realizowanego 

w gminie Pielgrzymka projektu „Aktywni 
seniorzy-aktywna gmina”, który zakończył się na  
początku grudnia  2015r. Po opisywanych wtedy 
działaniach odbyło się  jeszcze wiele innych, które 
wspaniale zintegrowały mieszkańców. We wrześniu 
zwiedziliśmy „Zaczarowany Ogród” państwa Kureło 
oraz Szkółkę Krzewów i Roślin Ozdobnych państwa  
Stępień w Proboszczowie. Zostaliśmy przez nich 
bardzo miło przyjęci. Wyjechaliśmy stamtąd z 
sadzonkami do naszych przydomowych ogrodów. 
W tym samym dniu zaprosił nas do siebie pan 
Bronisław Kozieł-właściciel Ogrodu Japońskiego w 
Pielgrzymce. Mogliśmy porównać różne założenia 
ogrodowe. Na tym nie koniec, ponieważ mieliśmy 
potem jeszcze okazję podziwiać także ogród 
państwa Poznar w Nowej Wsi Grodziskiej. Okazuje 
się, że bardzo wielu mieszkańców naszej gminy 
uprawia sztukę, bo na pewno można to określić 
mianem sztuki, ogrodnictwa. Dzięki nim nasze 
otoczenie pięknieje z dnia na dzień.

  W październiku spotkaliśmy się z 
paniami Moniką Kaczmarek i Moniką 
Król –przedstawicielkami złotoryjskiego 
Kola Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków. Przybliżyły nam one 
problem cukrzycy- współczesnej 
choroby cywilizacyjnej. Były to bardzo 
interesujące zajęcia, ponieważ  nie 
wszyscy  z nas nie zdawali sobie 

sprawy ze skutków 
nieleczenia cukrzycy 
i znali sposoby jej 
zapobiegania. 
   W listopadzie pani 
Maria Marysiewicz 
zaprezentowała 
nam na warsztatach 
rękodzielniczych 
sposoby wykonywania 
różnorodnych ozdób 
bożonarodzeniowych. 
Powstało wiele 
pięknych prac, 
które pokazano  
24 listopada na 

andrzejkach w Gminnym Centrum Kultury, 
będących jednocześnie zakończeniem projektu. 
Spotkanie to  poprzedziły warsztaty kulinarne, w 
trakcie których pani Iwona Pisarska podzieliła się z 
nami sekretami ozdabiania pysznych sałatek, które 
znalazły się na andrzejkowych stołach.  Wszystkie 
zostały własnoręcznie przygotowane przez 
uczestników warsztatów.
  Cieszy nas to, że mieszkańcy gminy biorą chętnie 
udział we wszystkich działaniach projektowych Na 
spotkaniu podsumowującym projekt był obecny 
pan Łukasz Żuber –koordynator programu „Działaj 
lokalnie IX. Każdy uczestnik projektu otrzymał 
folder z dokumentacją przeprowadzonych działań. 
Efektem naszych działań jest także utworzenie  
Gminnego  Klubu Seniora.  Coraz częściej 
postrzega się w środowisku seniora jako  człowieka 
aktywnego,  nowoczesnego, samodzielnego, 
aktywnie uczestniczącego w życiu. 

Wioleta Michalczyk
Zdjęcia z archiwum GCKiB w Pielgrzymce

31 grudnia zakończył się projekt Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka realizowa-

ny  we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i 
Biblioteką. Głównym celem projektu była Ochrona 
dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej gmi-
ny Pielgrzymka. Środki na jego realizację pozyskano  
z Województwa Dolnośląskiego. Odbył się  szereg 
działań związanych tematycznie ze  świętami Bożego 
Narodzenia.
    5 grudnia w sali Gminnego Centrum Kultury  
miały miejsce rękodzielnicze warsztaty 

bożonarodzeniowe. Ich uczestnicy   mogli zrobić  
ozdoby świąteczne: tradycyjne stroiki,  kartki 
świąteczne, świece, aniołki z gipsu. Materiały 
zakupiono w ramach projektu. Wykonane prace 
były ozdobą świątecznych stołów oraz prezentami. 
Odbyły się także podobne warsztaty dla uczniów 
Szkoły Podstawowej z Pielgrzymki. 
   12 grudnia można było zakupić piękne świąteczne 
ozdoby i  pyszne słodkości na I Gminnym Jarmarku 
Świątecznym. Jarmark ten cieszył się  sporym 

zainteresowaniem i powstał zamiar powtarzania go 
corocznie. 
   21 grudnia na I Gminnym Przeglądzie Zespołów 
Kolędniczych spotkały się cztery zespoły 
utalentowanych artystycznie uczniów.  Przegląd 
miał na celu kultywowanie tradycji świątecznych 
i zaprezentowanie umiejętności aktorskich 
występujących grup, a także integrację środowiska 
lokalnego. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 osób. 
Wszystkie grupy kolędnicze otrzymały nagrody i 
pamiątkowe dyplomy.

Nowatorskim przedsięwzięciem było  Wspólne 
Kolędowanie Mieszkańców Gminy Pielgrzymka 

w plenerze, które odbyło się dnia 27 grudnia 2015 
roku. Uroczystość otworzyli: dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury – Pan Sebastian Dębicki oraz prezes 
Stowarzyszenia – Pani Wioleta Michalczyk. Jako 
pierwsze wystąpiły Pielgrzymianki z Pielgrzymki, 
następnie  Fudżijamki z Proboszczowa, Macierzanki 
z Twardocic, Czaplanki z Czapli i Sami Swoi z 
Wojcieszyna. Licznie zebrani mieszkańcy chętnie 

przyłączali się do wspólnego śpiewu. Wszyscy 
obecni otrzymali  bezpłatnie  publikację „Tradycje 
bożonarodzeniowe w Gminie Pielgrzymka”,  która 
oprócz opisu zwyczajów bożonarodzeniowych 
zawiera również przepisy na potrawy wigilijne oraz 

Projekt na rzecz rozwoju Pielgrzymki

Fot. Bożena Slepecka

Kolędowanie w Pielgrzymce
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Święto Trzech Króli w Nowym Kościele było w tym 
roku obchodzone wyjątkowo hucznie. Ponad 110 

osób zgromadziło się w tamtejszym Wiejskim Domu 
Kultury, by wspólnie spędzić poświąteczny czas, 
śpiewać kolędy i obejrzeć przedstawienie jasełkowe 
w wykonaniu najmłodszych aktorów. Organizatorzy 
nie spodziewali się takiej frekwencji. Ilość krzeseł 
była przygotowana na 80-90 osób. Jeszcze przed 
rozpoczęciem wydarzenia trzeba było donieść 
krzesła i stoły z Biblioteki Publicznej. Kilka minut po 
15:00 wszyscy już mieli miejsca siedzące. 
Na początku wystąpiły dzieci z niemal półgodzinnym 
przedstawieniem. Tuż po Jasełkach, na scenie 
pojawił się zespół Dobkowianki z Dobkowa i uraczył 
przybyłych dawnymi pastorałkami. Następnie 
na gitarze zagrał Roman Szelest. Mieszkańcy 
śpiewali kolędy do akompaniamentu, wspierając 

się wyświetlonymi na ścianie 
tekstami pieśni. Potem 
zaprezentowała się muzykalna 
rodzina Jurków z Lubiechowej, 
którzy do Domu Kultury po 
raz kolejny zawitali  z gitarą i 
fletem poprzecznym. Na koniec 
kilka mniej znanych kolęd, 
również na gitarze, zagrała 
Julia Jankowska, wyśpiewując 
głośno ich tekst. Wszystko 
zamknęły Dobkowianki jeszcze 
jedną pastorałką oraz kilkoma 
pieśniami rozrywkowymi z racji, 
że nastał karnawał. 
Po raz pierwszy w jasełkach 
uczestniczyło wiele osób 

starszych; było to 
możliwe dzięki 
temu, że młodsi 
mieszkańcy 
zadeklarowali 
pomoc i zapewnili 
transport. 
Informacja o 
możliwości 
„zamówienia” 
przejazdu była 
umieszczona na 
plakatach i kilkoro 
seniorów z tego 
skorzystało.
Wydarzenie zostało 
zorganizowane 
przez grupę 
działaczy lokalnych 
‚Activ Team’, wielu 
wolontariuszy oraz 
Wiejski Dom Kultury.

D. G.

Jasełka w Nowym Kościele

kolędy i pastorałki. Została ona wydana ze środków 
pozyskanych w projekcie. Na koniec uroczystości 
wspólnie zaśpiewano  kolędę „Wśród nocnej ciszy”. 
Wspólne kolędowanie było miłym przeżyciem dla 
wszystkich uczestników. 

Podczas spotkania wręczono też wyróżnienia 
osobom biorącym udział w Konkursie na 

Najpiękniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową. 
Nagrodzeni zostali: Kamila Bugajska z Pielgrzymki, 
Jadwiga Poznar z Nowej Wsi Grodziskiej, Genowefa 
Niklewicz z Pielgrzymki, Łukasz Dębicki z Pielgrzymki, 
Ewa Wojtylak z Twardocic, Ewelina Szkutnik z 
Czapli, Marzena Szkutnik z Czapli, Wanda Rusinek 
z Jastrzębnika, Ryszarda Niklewicz z Pielgrzymki. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Mamy nadzieję, że uda nam się kontynuować 
te działania, aby były one cykliczne i stanowiły 
wizytówkę naszej gminy. Takie projekty wspaniale 
aktywizują i integrują mieszkańców.

Wioleta Michalczyk
Zdjęcia z archiwum GCKiB w Pielgrzymce

W 
gminie Pielgrzymka ukazała się kolejna 
publikacja mówiąca o tradycjach, tym 

razem bożonarodzeniowych, pod redakcją 
Wiolety Michalczyk, Eweliny Niklewicz-
Dębickiej i Sebastiana Dębickiego. Możemy 
w niej znaleźć, nie tylko ciekawostki na temat   
adwentu, choinki, Wigilii, pasterki, wierzeń 
ludowych związanych z okresem świątecznym 
i tradycji kolędowania, ale także przepisy na 
potrawy wigilijne, przywiezione przez osadników 
z różnych stron oraz śpiewnik kolęd i pastorałek. 
Są tu również wspomnienia o tym, jak spędzano 
święta przed wojną w rodzinnych domach  
obecnych mieszkańców. Całość jest ilustrowana 
zdjęciami ze spotkań kolędniczych i  jasełek.

Publikacja powstała dzięki środkom 
z budżetu województwa dolnośląskiego 

w ramach projektu realizowanego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Pielgrzymka we współpracy z Gminnym 
Centrum Kultury.

Wioleta Michalczyk

Warsztaty świąteczne

Kolejna publikacja

Fot. Anna Owsiana-Warchoł

Fot. Anna Owsiana-Warchoł

Fot. Anna Owsiana-Warchoł
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W 
październikowym numerze „Echa Złotoryi”, 
w rubryce „Historia jednej fotografii”, Roman 

Gorzkowski zamieścił zdjęcie drużyny futbolowej sprzed 
kilkudziesięciu lat. Podtytuł tego artykułu brzmiał: „Gdzie 
piłkarze z tamtych lat...”, a autor zadawał w nim pytania: 
„Może wtedy jakoś inaczej wyglądało zaangażowanie 
w swoją pasję, może inny smak miały sukcesy, może 
wystarczały o wiele skromniejsze warunki...?” No właśnie 
jak to było?

Początek lat siedemdziesiątych od dzisiejszych 
czasów, pod względem tego, czym zajmowała się 
młodzież, dzieli kosmos. Co interesuje dzisiaj młodych 
ludzi, doskonale wiemy, a co zajmowało im najwięcej 
czasu wtedy? Przede wszystkim w telewizji najciekawsze 
były westerny i kreskówki Disneya, a te puszczano 
jedynie na święta i to tylko kościelne. Komputer kojarzył 
się wtedy z wielką szafą z mnóstwem pokręteł, w którą 
James Bond walił obcasem swego buta, żeby ocalić 
świat. Jedynym portalem społecznościowym był trzepak, 
więc młodzież dużo czasu spędzała na 
podwórku. Gdy nie pozwalały na to 
pogoda lub inne względy, pozostawały 
książki. Pobudzona książkami 
wyobraźnia i niespożyta energia 
młodych ludzi powodowały, że na 
podwórkach dochodziło do rywalizacji 
pomiędzy „paczkami” stworzonymi 
z mieszkańców jednej ulicy czy bloku. 
Rywalizowano, organizując gry 
wojenne, podchody, mecze, albo w 
inny, mniej lub bardziej cywilizowany 
sposób. Tak rywalizowała w Złotoryi 
młodzież z ulicy Klasztornej z 
nastolatkami z ulicy Konopnickiej i 
Mickiewicza.  

- My wpadliśmy na pomysł, 
że założymy taki klub młodzieżowy. 
Na ulicy, koło małego kościoła na 
skrzyżowaniu. Nie ukrywam, że 
do tego zachęcili nas nasi młodsi 
bracia – opowiada Adam Tatko, jeden 
z założycieli i działaczy Podwórkowego 
Klubu Sportowego „Zajaks”. Wręcza 
mi gruby szary tom zatytułowany 
„Księga Pamiątkowa”. Na wstępnej stronie widnieje 
herb klubu – pies Pluto w otoczeniu kolorowych piłek 
podtrzymywanych z dwóch stron kijkami hokejowymi. 
Na pierwszej (numerowanej) nazwa klubu, a na stronie 
drugiej wielka data „1972 – początek historii i... pierwsze 
kroki”. Czuję się, jakbym przeglądał oryginał wspomnień 
Bilbo Bagginsa o podróży do Samotnej Góry. Na trzeciej 
stronie równym, starannym pismem, z zachowaniem 
odpowiednich marginesów wykaligrafowane zostały 
słowa: „Początek był mało obiecujący. Wszystko zaczęło 
się od tego, że chłopcy z podwórka na czele z Andrzejem 
Tatko, Jerzym Dasiosem, Sławkiem Mileszko i Markiem 
Klimaszewskim zorganizowali grupę poszukiwaczy 
skarbów. Można powiedzieć, że zrobili oni z suszarni 

rupieciarnię, mieli więc na ścianach bagnety, szable, 
stary zegar itp. Ale też posiadali porządną szafę oraz 
stary kufer. Przypadkowo dowiedzieli się o tym starsi ich 
bracia. Decyzję o powołaniu do życia klubu podjęli dnia 
14 IX 1972 roku na długiej przerwie w szkole, a że było ich 
trzech, tak więc obdzielili się funkcjami: prezesem został 
Adam Tatko, skarbnikiem Janusz Mileszko, sekretarzem 
Zbigniew Białkowski.” Nie omieszkując, przystąpiono 
do gromadzenia funduszy na działalność klubową. Jak 
donosi kronika: „Od listopada do marca zebraliśmy 300 
kg makulatury i blisko tonę złomu”. 

– Złom woziliśmy ze śmietniska na Koziej 
Górze. Wyglądaliśmy jak sybiracy, ciężki wózek 
trzech chłopaków musiało pchać, a dwóch ciągnąć. 
Za zarobione fundusze kupiliśmy pierwszą piłkę. 
Wtedy piłka to było coś, inne były ceny! W efekcie 
nasz Klub, podobno, miał więcej nowych piłek niż 
Górnik Złotoryja. Reszta zarobionych pieniędzy poszła 
na odnowienie lokalu klubowego w piwnicznej 

suszarni w budynku przy ulicy Klasztornej 7 oraz 
komplety strojów dla drużyny piłkarskiej i rowerowej, 
z emblematami Klubu i jego nazwą – wspomina Adam 
Tatko – Pomalowaliśmy ściany i okna, kupiliśmy deski, 
boazerie, wyposażyliśmy w ławy i dwie szafy, zrobiliśmy 
nawet kominek, oczywiście tylko atrapę na prąd – 

dodaje śmiejąc się – Przybyło kilku nowych członków, 
więc odbyły się „tajne” wybory nowego zarządu Klubu. 

Uroczyste otwarcie lokalu Klubu miało miejsce 
równo w rok po jego powstaniu, ale oficjalne zezwolenie, 
od Administracji Domów Mieszkalnych nr II, na jego 
użytkowanie (pieczołowicie wklejone do kroniki) Klub 
otrzymał dopiero w grudniu 1974r. Jak głosi kronika, na 
otwarciu zarząd zaznajomił rodziców z osiągnięciami 

Klubu i planami na przyszłość. „Ustalono, że klubowicze 
nastawią się na uprawianie piłki nożnej, siatkówki, 
turystyki rowerowej i hokeja na lodzie”. 

- Za swoje pieniądze kupiliśmy łyżwy wyczynowe, 
nagolenniki, plastikowe kaski. Jeden miał kij 
prawdziwy, drugi robiony. Legendarne parkany 
dla bramkarzy szyliśmy własnoręcznie. Jakoś sobie 
radziliśmy. Pojechaliśmy na lodowisko do Lubina i 
tam rozegraliśmy swój pierwszy mecz jako drużyna 
z Lubinem. Graliśmy na stawie babci Janusza 
Mileszki, pod parkiem na Karola Miarki. Mieliśmy 
wymiarowe bramki hokejowe. Pospawane u kowala, 
tu jak się jedzie na Wilków. Z całym swoim sprzętem 
zasuwaliśmy pieszo spod „Hotelniaka” (boisko przy ul. 
Konopnickiej – obecnie korty ZTT) pod park, graliśmy 
cztery godziny w hokeja i wracaliśmy do domu, bo 
trzeba było iść do szkoły. Po powrocie lałem wodę 
z solą do miednicy na nogi. Po łyżwach byłem tak 
zajechany, że zasypiałem i spadałem z tego krzesełka 
pod piecem. Autentycznie – wspomina pan Adam. 
Pierwsza wyprawa rowerowa zorganizowana została 
już podczas wakacji 1973r. Był to kilkudniowy wypad 
do Lginia (wtedy woj. zielonogórskie). Uczestniczyły 
w nim cztery osoby. Druga wyprawa, dłuższa, bo 
do Zbąszynia (wtedy woj. poznańskie), odbyła się w 
następne wakacje. Kolejna dopiero dwa lata później. 
Klubowicze zbudowali też wyścigowy „tandem”, który 
dostarczał wielu niesamowitych wrażeń i jest obiektem 
wielu wspomnień po latach. Kronika zawiera ręcznie 

malowane ilustracje i mapki wypraw oraz dużą 
liczbę zdjęć. Jednak to, z czego klubowicze są 
najbardziej dumni to organizacja Turniejów Piłki 
Nożnej Podwórkowych Klubów Sportowych o 
Puchar Klubu „Zajaks”. W pierwszym (wrzesień 
73 – wiosna 74) wzięło udział 5 drużyn. Kronika: 
„Puchar zdobyła Ambrozjana przed Zajaksem, 
Syrenką, Imperialem i Błękitnymi”. 

- W sumie to było 6 turniejów, ostatni 
w 1979r. W późniejszych - drużyn było tak 
dużo, że zawody odbywały się już w różnych 
grupach wiekowych. Przy organizacji turniejów 
piłkarskich bardzo udzielał się Janusz Mileszko, 
świetnie sędziując dziesiątki spotkań. Mocno 
też przez wiele lat działali Zbyszek Białkowski 

i Mirosław Jaskólski. Ja byłem „szefem”. Jako 
prezes „Zajaksu” wiedziałem, że muszę dać wiele 
od siebie, aby oczekiwać podobnej postawy 
od innych. Miałem zdolności plastyczne, więc 

prowadziłem kronikę, sporządzałem tabele, dyplomy 
i robiłem plakaty. Po 6 – 7 na każdą imprezę. Pierwsze 
plakaty wzorowałem na tych z mistrzostw świata w 
piłce nożnej. Do tej pory mam tabele i wyniki. Część 
oryginalnych materiałów się nie uchowała. Trzymałem 
je w piwnicy na Górniczej, a tam była wilgoć... – tu 
pan Adam nieco się zasmucił. – Ale niech pan wierzy! 
Te spotkania, turnieje... „Syrenka”, „Ambrozjana”, 
„Imperial”, „Szalone Konie”, „Błękitni” i oczywiście my 
„Zajaks”. To te filmy, takie jak „Do przerwy 0:1”, to się 
nie umywają. Tu, na dole, jest taki mur obronny na 
korcie. To na nim był łepek przy łepku. Jedni siedzieli, 
drudzy stali. Trąbki, gwizdy, piski, wrzaski! Na tym 
wysokim murze to samo! Jak na mistrzostwach 

Od lewej stoją: Roman Kropiwnicki, Dariusz Jezior, Romuald Bratek, Waldemar Paliga, 
Mirosław Bednarz, Zdzisław Mazurczak, Janusz Mileszka. Od lewej klęczą: Wiesław 
Kwiecień, Andrzej Mazurczak, Adam Tatko, Bogdan Łoś, Zbigniew Białkowski. 

„Szalone Konie” - rocznik 1955 i młodsi

 „Zajaks” - 1976 r. Od lewej: Zbigniew Białkowski, Piotr Paradowski, Janusz Mileszko, 
Dariusz Jeziorski, Adam Tatko, Mirosław Bednarz, Roman Kropiwnicki Fot. Jan Bryś
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Mistrz Drużyn Podwórkowych Miasta Złotoryi - 1975 r.

Mistrz Drużyn Podwórkowych Miasta Złotoryi - 1974 r.

Fot. Jan Bryś
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Dolnego Śląska! Była tu taka zadyma, że po prostu 
coś niesamowitego! Jako młodzi ludzie byliśmy pod 
wrażeniem tego co się działo na „Hotelniaku” – pan 
Adam odetchnął i ciągnął dalej – Taki czas. Ten sport 
wtedy, w Polsce eksplodował. Piłka nożna, olimpiada 
w Monachium (1972), ten złoty medal i ta siatkówka! 
Fibak się w tle pojawił. 

Kronika: „Na wakacje (1975) nie udało nam się 
zorganizować wyprawy rowerowej. Natomiast prawie 
wszyscy zaczęliśmy grać w tenisa (po meczu Borg-Fibak)”. 

     - Mieliśmy bardzo dobrą współpracę z 
dyrektorem ogólniaka, panem Maciejakiem. Jak 
zobaczył, co robimy, był pełen podziwu. Namalował 
nam takie cudeńko – tu Adam Tatko z dumą otwiera 
kronikę na jednej z ostatnich stron, gdzie na całej 
stronie (A4) widnieje przepiękny czarno-biały rysunek 
obozowiska w górach, ze skałkami i świerkami, a na dole 
drobna adnotacja: 
„Wyrażam podziw i 
uznanie dla Waszej 
pracy! Życzę Wam 
dużo radości, słońca 
i takich wycieczek jak 
ta! Bronisław Maciejak 
– Wasz dyrektor. 
5.03.76r.”. Obok 
równie entuzjastyczny 
wpis dziennikarza 
„Konkretów” 

Zygmunta Łuszcza, 
dalej kolejne wpisy 
pamiątkowe. 

- Widząc, że taka 
jest potrzeba, władze 
miasta od 1974r. także 
zaczęły organizować 
turnieje drużyn 
podwórkowych 
o mistrzostwo 
miasta Złotoryi. 
W 1975r. 
organizację 
tej imprezy 
powierzono 
Klubowi, co 

było ogromnym wyzwaniem, ale mając 
już doświadczenie, poradziliśmy sobie 
śpiewająco. Poza tym wtedy mistrzem miasta 
Złotoryja została drużyna „Zajaksu” (po zaciętej 
walce z „Zerowią” oraz „My” - kronika) – ciągnie 
pan Adam.  W zawodach wzięło udział aż 11 drużyn.  

Wg kroniki nie zabrakło też i pewnych rozczarowań. 
Za organizację tak dużej imprezy otrzymali tylko dyplom, 
chociaż władze miejskie obiecywały wcześniej za to, a 
także za pierwsze trzy miejsca, piłki.  

Warto tu podać skład zwycięskiej drużyny „Zajaksu” 
z 1975 roku, wymieniony także w „Konkretach” z 15 
X 1976r. w artykule pod tytułem „ZAJAKS”: Mirosław 
Bednarz, Zbigniew Białkowski, Dariusz Jezior, Roman 
Kropiwnicki, Janusz Mileszko, Adam Tatko, Mirosław 

Wielkopolan, Romuald Bratek, Bogdan Łoś, Józef Jórczyk, 
Wiesław Kwiecień, Andrzej Mazurczak, Waldemar Paliga, 
Zdzisław Mazurczak oraz trener, Mirosław Jaskólski.    

Wpis w kronice, jaki pozostawił po sobie redaktor 
Łuszcz, brzmi: „Jestem zachwycony Waszą działalnością. 
Rzecz godna naśladowania i popularyzacji. Gdyby 
takich klubów jak Wasz było w zagłębiu miedziowym 
znacznie więcej, nikt nie musiałby się martwić o wyniki 
naszych wyczynowców. Życzę serdecznie dalszej 
owocnej działalności, a ze swej strony zapewniam, że 
zawsze z uwagą będę śledził Wasze poczynania.” Słowa 
te potwierdzają wklejone do kroniki liczne artykuły 
z lokalnych gazet, głównie „Konkretów”, ale jest też 
„Skrzydlata Polska” i „Na Przełaj”.

Każdemu turniejowi w kronice poświęcone jest 
osobne miejsce ze szczegółowym kilkustronicowym 
komunikatem z zawodów, tabelami, nierzadko opisami 

poszczególnych ważnych meczów i oczywiście bogato 
ilustrowanymi zdjęciami. Doskonałe źródło dla historyka - 
badacza lat siedemdziesiątych w Złotoryi. 

Pierwszymi członkami PKS „Zajaks”, których kronika 
wymienia byli: Adam Tatko, Mirosław Jaskólski, Mirosław 
Bednarz, Zbigniew Białkowski, Piotr Paradowski, Dariusz 

Jezior, Roman Kropiwnicki, Janusz Mileszko, 
Andrzej Tatko, Jerzy Dasios, Ryszard 

Szmydyński, Jerzy Szmydyński, Sławek 
Mileszko, Mirosław Wielkopolan, 
Marek Sarna, Marek Klimaszewski i 
Andrzej Klimaszewski. 

Piątego września 2015r. 
trzynastu uczestników turniejów 
organizowanych przez PKS 
„Zajaks” stawiło się na wezwanie 
prezesa Klubu na kortach przy ulicy 
Konopnickiej. Sam prezes mówi:

- Było mi bardzo miło, 
że dla wielu z nich te wspólne chwile 

przeżyte podczas turniejów również 
zostały w ich pamięci i cenią je sobie! 

Oni sami o sobie żartują: 
- Kiedyś spotykaliśmy się i żywiołowo 

dyskutowaliśmy o sporcie, o wynikach 
meczy, zawodów, kto ma szansę na zwycięstwo, kto 
nie? Dzisiaj też żywiołowo dyskutujemy o wynikach... 
ale badań lekarskich. Takie życie! 

Jarosław Jańta

12.12.2015 r. w Pielgrzymce odbył się I Jarmark 
Świąteczny. 
14.12.2015 r. w Pielgrzymce odbył się I Gminny 
Przegląd Grup Kolędniczych.
17.12.2015 r. Fundacja Animus przekazała 
niepełnosprawnemu Markowi z Rokitnicy 
specjalistyczny samochód, tzw. „mareczkowóz”.
18.12.2015 r. w Świerzawie odbył się Kiermasz 
Świąteczny, zorganizowany przez uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie. 
19.12.2015 r. w Pielgrzymce rozegrane zostało 
VII Biegowe Grand Prix Zagłębia Miedziowego w 
Biegach Przełajowych – Bieg I Pielgrzymka.
22.12.2015 r. w Leszczynie miała miejsce promocja 
najnowszego wydawnictwa Fundacji Archeologicznej 
„Archeo”: „Leszczyna. Monografia ośrodka górnictwa 
i metalurgii rud miedzi”.
22.12.2015 r. Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa 
wystawiło jasełka w kościele Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Złotoryi.
24.12.2015 r. Telewizja Polska wyemitowała nagranie 
złotoryjskiego tradycyjnego kolędowania „Wigilia w 
Rynku”.
27.12.2015 r. miało miejsce wspólne kolędowanie 
mieszkańców gminy Pielgrzymka.
30.12.2015 r. firma Borgers Polska sfinalizowała 
transakcję zakupu 10,5 ha gruntów w złotoryjskiej 
podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
01.01.2016 r. Nowy Rok w Złotoryi.:)
01.01.2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej. Zgodnie z jej postanowieniami w powiecie 
złotoryjskim w 2016 roku w Starostwie Powiatowym 
w Złotoryi i w Zakładzie Aktywności Zawodowej 
w Świerzawie działać będą punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej. 
04.01.2016 r. Burmistrz Robert Pawłowski 
podsumował pierwszy rok swojej pracy na 
stanowisku burmistrza Złotoryi.
06.01.2016 r. w WDK w Nowym Kościele odbyły się 
„Jasełka Wiejskie”. 
08.01.2016 r. komendant wojewódzki policji we 
Wrocławiu poinformował o rozpoczęciu procedury 
kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w policji na 
terenie województwa dolnośląskiego, m.in. 
w Komendzie Powiatowej Policji w Złotoryi.
08-10.01.2016 r. odbyły się polowania komercyjne 
z udziałem myśliwych zagranicznych w leśnictwie 
Wilków i w leśnictwie Wojcieszów.
09.01.2016 r. w Iwinach rozegrane zostało VII 
Biegowe Grand Prix Zagłębia Miedziowego w 
Biegach Przełajowych – Bieg II Iwiny.
10.01.2016 r. w powiecie złotoryjskim 
zorganizowano 24. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.
11.01.2016 r. Miejski Uczniowski Klub Sportowy 
Gwarek Wilków z Wilkowa-Osiedle zmierzył się 
z zadaniami eliminacyjnymi do Pucharu Orange.
14.01.2016 r. komisja powołana przez burmistrza 
Złotoryi zadecydowała, że Kacper Harkawy, 
złotoryjski bokser, będzie reprezentował nasze 
miasto podczas legnickiej Gali Mistrzów Sportu 
Zagłębia Miedziowego.
16.01.2016 r. Fundacja Archeologiczna „Arche” 
wraz z „Alberti Villa” zorganizowała imprezę „Drzwi 
otwarte z dziedzictwem kulturowym Pogórza 
Kaczawskiego”.
16.01.2016 r. w Świerzawie odbyło się coroczne 
spotkanie noworoczno – opłatkowe, organizowane 
przez świerzawskie koło Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
16.01.2016 R.  WDK w Nowym Kościele 
zorganizował „Zimowy Rajd Pieszy: Nowy Kościół - 
Sępów”.
18.01.2016 r. Wójt Gminy Złotoryja, Maria Leśna, 
rozpoczęła spotkania z mieszkańcami gminy na 
zebraniach wiejskich.
20.01.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Złotoryi, w ramach cyklu „Popołudnia z baśnią”, 
miały miejsce spotkania literacko-plastyczne dla 
dzieci: „Zimowe opowieści”.
21.01.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Złotoryi, Klub Seniora zorganizował spotkanie 
z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Opracował: Jarosław Jańta

Logo klubu
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Mistrz Drużyn Podwórkowych Miasta Złotoryi - 1974 r.

Złotoryja 1974 r.

Spotkanie po latach na kortach ZTT w Złotoryi - 5 września 2015 r.

Fot. Jan Bryś

Fot. Jan Bryś

Fot. Jarosław Jańta



Nekropolia w warstwie symbolicznej 

Wnętrze grobowca rodziny Hein 
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S
tare cmentarze to niebywałe theatrum 
śmierci. Rozbudowana symbolika i 

mortualne atrybuty oraz personifikacje 
tworzą bogatą księgę miłości, szacunku i 
żałoby. Dzisiaj już mało kto bez ściągawki 
potrafi odczytać wielowarstwowe przestrogi 
zawarte w warstwie symbolicznej. 
Złotoryjska nekropolia przeszła 
gruntowną zmianę – zniknęła 
większość kamiennych i 
żeliwnych, mniej lub bardziej 
okazałych, śladów pamięci 
po Goldbergerach. Najpierw 
za sprawą oficjalnej akcji 
likwidowania niemieckiego 
miejsca kultu, potem z inicjatywy 
nigdy nie rozpoznanych złodziei, 
którym nie wiadomo jakie siły 
sprzyjały w dewastacji tego, co 
się ostało. Znikały płyty, rzeźby 
i płaskorzeźby, wolno stojące 
figury, aż w końcu zginął element, 
który także nowym, powojennym, 
mieszkańcom przypominał o 
naturalnym porządku świata 
i przemijaniu. Mam na myśli 
obelisk z płaskorzeźbami twarzy 
ludzkich, symbolizujących etapy 
życia ludzkiego – dziecięctwo, 

dorosłość, starość i życie wieczne ukryte pod 
wizerunkiem czaszki. Ten niewysoki element 
architektoniczny, nieopodal kościoła, stał 
w miejscu, w którym zaczynała się aleja 
biegnąca środkiem cmentarza i przecinająca 
go na pół. Cała część stożkowa z twarzami 
została przez nieznanych sprawców odcięta 
i zdemontowana, po czym wywieziona w 
niewiadomym kierunku. 

Symbolika epitafijna widoczna na starych 
tablicach i we wnętrzu grobowców, zachowana 
w szczątkowej ilości, inspirowana jest 
głównie „Księgą Koheleta” - najważniejszą dla 
protestantów księgą odnoszącą się do Starego 
Testamentu. Księga zawiera rozważania 
nad sensem istnienia, poszukiwaniem 
wartości, którym w krótkim życiu należy 

się poświęcać, potrzebie oddawania się 
temu, co sprawia radość, a co i tak traci na 
znaczeniu z punktu widzenia drogi, jaką 
pokonuje człowiek, by ostatecznie dojść tam, 
gdzie wszyscy dochodzą, tj. do wieczności. 
Główne przesłanie, jakie przynosi lektura 

księgi, zawiera się w krótkim zdaniu „vanitas 
vanitatum, et omnia vanitas” (marność nad 
marnościami i wszystko marność). Człowiek 
poddany prawom przemijania i zapomnienia 
wpisuje się w świat przyrody, dlatego też tak 
licznie występują tu motywy roślinne i te w 
wersji martwej, uwiecznionej w kamieniu, 
i tej żywej – będącej tłem, ramą, a zarazem 
symbolem odradzania i nieśmiertelności. 

Cały ten przydługawy wstęp służy 
pokazaniu Państwu kilku fotografii 
przedstawiających niezwykłe bogactwo 
ornamentów ukrytych w zamurowanym 
starym grobowcu należącym do rodziny Hein. 
Płyty zawierają rozbudowane inskrypcje 
z informacjami o kilku osobach z rodziny 
zmarłych i pochowanych w latach 1767-1795.  

Inskrypcje, w dużej części są czytelne, ale 
niektóre ich fragmenty uległy trwałemu 
zniszczeniu na skutek silnych zadrapań, 
zalania farbą lub zaprawą. Ciekawe są tutaj 
motywy roślinne, które stanowią ramy dla 
poszczególnych płyt. To ornament muszlowy 

(rocaille) - typowy dla rokoka 
motyw ornamentalny. Zdobienie 
o formach fantazyjnych i 
asymetrycznych, przypominające 
zwinięte taśmy przechodzące w 
morskie fale, muszle lub kształt 
małżowin usznych. Mnogość 
liściastych zawijasów i pnących 
się po nich gałązek i łodyg róży 
ogrodowej - symbolu kruchości 
życia, ale także miłości i pamięci 
żywych o zmarłym. Nie ma tu 
jeszcze symboli powielanych w 
innych dekoracjach, tj. klepsydr, 
czaszek, złamanych kolumn i 
drzew. Nad i pod dużymi płytami 
z inskrypcjami znajdą się kartusze 
rokajowe – jedne zapisane, ale 
nieczytelne, inne – z pustym 
polem - prawdopodobnie 
przeznaczone dla kolejnych 
członków rodziny opuszczających 
ziemski padół.

Wnętrze zostało częściowo 
zdewastowane, na ziemi w nieładzie 
porozrzucane fragmenty kamiennych 
dekoracji i figur, deski stropowe zawalonego 
dachu, skruszony tynk. W obu rogach 
zachowane, choć miejscami uszkodzone 
postacie Aniołów lub Płaczek. Jedna postać 
trzyma na ręku dziecko, druga – młot(?). 
Zdjęcie przedstawiające prawą stronę 
wnętrza pokazuje, że zachował się jeden 
aniołek wieńczący górną część dekoracji. 
Nie ma go po stronie lewej. Stan wnętrza 
grobowca utrwalono w roku 1994, w trakcie 
renowacji dachu, dzień przed jego całkowitym 
zamurowaniem. 

  Joanna Sosa-Misiak

Zdjęcia ze zbiorów autorki

Wnętrze grobowca rodziny Hein
- płyty z inskrypcjami z lat 1767-1795 

Wnętrze grobowca rodziny Hein Skradziony obelisk - cmentarz w Złotoryi
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N
a łamach „Echa…” niejednokrotnie 
można było zapoznać się z historią 

Leszczyny (niem. Haasel). Dziś chciałbym 
podzielić się z Czytelnikami pewnymi nowymi 
informacjami na temat mojej rodzinnej 
miejscowości. Powody do tego są dwa: projekt, 
który jako fundacja niedawno zakończyliśmy 
(patrz niżej), a także publikacja, która wszystkim 
zainteresowanym historią przybliży to, co w 
tej części Pogórza Kaczawskiego działo się na 
przestrzeni wieków. I od tych podstawowych 
informacji zacznijmy.

Pierwsza znana nam informacja na jej temat 
pochodzi z 1389 r. (Hasilow). W dokumentach 
z tego czasu pojawiają się również wzmianki 
na temat wsi 
Brewnick. Jej 
lokalizację 
znamy dziś dzięki 
archiwalnym 
mapom. To w jej 
sąsiedztwie, być 
może jeszcze w 
średniowieczu, 
a z pewnością w 
XVI w., powstał 
dwór, stanowiący 
siedzibę właścicieli: 
Predelów, 
Zedlitzów, 
Rotkirchów, 
Sommerfeldów, Hochbergów (zdjęcie 1).

Korzenie miejscowego górnictwa rud 
miedzi sięgać mogą początków XIII w., kiedy w 
pobliskiej Złotoryi rozwinął się ważny ośrodek 
miejski i górniczy. To najprawdopodobniej w 
tym czasie wydrążono pierwsze szyby i sztolnie, 
eksploatujące pokład miedzionośny. Z tego 
okresu pochodzić ma sztolnia Charackter, 
według tradycji najstarsze z tutejszych wyrobisk. 
Znaleziska z epoki brązu, pochodzące z 
sąsiedztwa Leszczyny, mogą przemawiać jednak 
za znacznie starszymi początkami tutejszego 
górnictwa (zdjęcie 2). 

To właśnie górnictwo było przyczyną 
rozwoju i dobrobytu miejscowości, jednak z 
różnych względów prace wznawiane były na 
przestrzeni stuleci wielokrotnie. Losy tutejszych 
kopalni toczyły się ze zmiennym szczęściem, po 
okresach prosperity przychodziły „lata chude”. 
Tak było zarówno w przypadku kopalni księcia 
legnickiego Henryka XI czy tych założonych przez 
rodzinę von Hochberg, właścicieli Leszczyny 
w XVIII w., funkcjonującej tu od lat 60. XIX w. 
kopalni „Ciche Szczęście” (niem. Stilles Glück) czy 
historii powojennej kopalni Lena.

Zarówno prowadzona przez wieki w 
sąsiedztwie Leszczyny działalność górnicza, 
jak również znakomite walory geologiczne, 

przyrodnicze i kulturowe 
sprawiły, że miejscowość 
została włączona w obręb 
utworzonego w 1992 r. 
Parku Krajobrazowego 
„Chełmy”. Kilka lat 
później, w 1996 r., utworzono tu ścieżkę 
przyrodniczo-kulturową, której głównym celem 
było zaprezentowanie zagadnień związanych 
z geologią tej części Pogórza Kaczawskiego 
oraz historią tutejszych kopalni. Autorami 
pierwszego projektu ścieżki byli Eufrozyna 

i Zygfryd Piątkowie, znani 
badacze dawnego górnictwa. 
Przeprowadzona w 2012 
r. modernizacja ścieżki, 
którą miałem przyjemność 
przygotować, zbiegła się 
w czasie z otwarciem 
wybudowanego dzięki 
staraniom Złotoryjskiego 
Towarzystwa Tradycji 
Górniczych i Andrzeja 
Kowalskiego, skansenu 
górniczo-hutniczego.

Jako osoba zainteresowana 
obiektami dawnego górnictwa 

na terenie Pogórza Kaczawskiego, 
staram się promować dziedzictwo 

kulturowe naszego regionu 
i jego górnicze tradycje. 
Na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat udało się 
pogłębić naszą wiedzę 
w tym zakresie. Dzięki 
wsparciu Fundacji KGHM 
Polska Miedź w latach 
2014-2015 nasza fundacja 
podjęła prace, których 
celem było rozpoznanie 
dawnych wyrobisk kopalni 
„Ciche Szczęście”. Miały 
one na celu określenie 
stanu zachowania 
wyrobisk kopalni w 
celu ich późniejszego 
udostępnienia do ruchu 
turystycznego. Projekt pn. 
Rozpoznanie i ocena stanu 
wyrobisk kopalni Ciche 
Szczęście w Leszczynie w 
aspekcie ich udostępnienia 
turystycznego prowadzony 
był m. in. we współpracy z 
KGHM CUPRUM sp. z o.o. 
CBR, firmą ZRGiW AMC 

Andrzej Ciszewski z Krakowa, a realizację jego 
etapów wsparły Fundacja Dolnośląskiego Klastra 
Surowcowego oraz Mine Master Sp. z o. o. w 
Wilkowie.

Prace w kopalni „Ciche Szczęście” w 
Leszczynie rozpoczęto we wrześniu 2014 roku, 
po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń (m. in. 
ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków we Wrocławiu oraz Nadleśnictwa 
w Złotoryi), zakończono je po niemal roku w 
październiku 2015 r. Do kopalni próbowaliśmy 
dotrzeć w kilku miejscach: sztolnią „Henryk”, 
poprzez bezimienny rozkop znajdujący się w 
sąsiedztwie głównej pochylni kopalni „Ciche 
Szczęście”, a także niewielkim szybikiem, 
obudowanym kamienną obudową. To właśnie 
on doprowadził nas do wnętrza wyrobisk. 
Przed przystąpieniem do prac jego głębokość 
wynosiła około 4 m, a na dnie widoczne 

liczne śmieci. Przy 
użyciu tradycyjnych 
metod górniczych: 
za pomocą trójnogu, 
wiadra i liny udało 
się pogłębić szyb do 
głębokości 10 m. 
Na wysokości spągu 
szybu odchodziła w 
bok nieduża nisza 
zamknięta klapą 
z metalowymi 
okuciami. To ona 
otworzyła nam 
wejście do dawnej 

kopalni. Byliśmy pierwszymi osobami, które po 
raz pierwszy od kilkudziesięciu lat - ostatni byli 
tu najprawdopodobniej niemieccy geolodzy, 
badający pokład miedzionośny w latach 30. XX 
w. - mogły zobaczyć chodniki kopalni „Ciche 
Szczęście”. 

Na rozpoznanym odcinku miały one 
szerokość pomiędzy 1,2 a 2 m i wysokość 
ok. 2,2 m. Wyrobiska, w których zakończono 
eksploatację, zostały podsadzone podsadzką 
kamienną.  Niemal 70-metrowy odcinek 
udostępnionego chodnika zamykają zawały. 
Udostępniony fragment wyrobisk pokrywa się 
z archiwalnym planem kopalni (zdjęcie 3-4). 
Należy pamiętać, że obiekty rozpoznane w 
czasie projektu wpisane zostały do ewidencji 
stanowisk archeologicznych i jako takie są 
chronione prawem. Prace i badania w ich 
obrębie powinny być prowadzone za zgodą 
i wiedzą konserwatora zabytków.

Zgromadzony w czasie projektu materiały 
oraz nasza dotychczasowa wiedza pozwoliły 
na stworzenie publikacji pt. Leszczyna. 

Monografia ośrodka górnictwa 
i metalurgii rud miedzi, opisującej 

losy tutejszego górnictwa, 
ale również historię samej 
miejscowości oraz ludzi tę 
historię budujących. Mamy 
nadzieję, że przybliży ona wiele 
nieznanych dotąd elementów 
naszej wspólnej przeszłości, 
a także, że podjęte przez 
nas prace, jak i publikacja 
przyczynią się do promowania 
tego niesamowitego miejsca na 
Pogórzu Kaczawskim.
W pracach związanych z 
projektem wzięli udział: 
Aldona Garbacz-Klempka, 
Anna Haczek, Michał Jóźków, 
Jakub Kierczak, Szymon Kostka, 
Malwina Kobylańska, Mariusz 
Łesiuk, Maciej Madziarz, Maciej 
Mieszkowski, Radosław Sawicki, 
Tomasz, Łukasz, Marcin i 
Bogdan Stolarczykowie, Mariusz 
Świecik, Marian Trojnacki.

Tomasz Stolarczyk

Leszczyna 
na nowo odkryta 

Znalezisko z epoki brązu

Dwór z XVI w. (fragment zdobień)

Chodnik kopalni Ciche Szczęście
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20 października 1901 r. kantor 
Nerger z Twardocic otrzymał 

kartkę pocztową, wysłaną ze Złotoryi 
dzień wcześniej. Widokówkę 
opublikowało znane w mieście 
wydawnictwo Hermanna Walthera, 
które miało swoją siedzibę w Rynku. 
Aby wykonać fotografię miasta od 
tej właśnie strony fotograf  musiał 
trafić gdzieś w okolice dzisiejszej ulicy 
Leszczyńskiej. Zobaczył stąd duży 
fragment dzisiejszej ul. 
S. Staszica, zwanej wówczas 
popularnie Promenadą Wschodnią 

KRONIKI ZŁOTORYJSKIE
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W
iele cennych informacji 
- wspomnień o Trozendorfie, 

dostarcza korespondencja prowadzona 
przez jego uczniów, przyjaciół, 
znajomych oraz różnych urzędników. 
Wszystkie tego typu listy ukazują 
rektora Gimnazjum Humanistycznego 
w Złotoryi w bardzo pozytywnym 
świetle. Żaden z tekstów nie zawiera 
krytyki. Trozendorfowi są tam 
przypisywane: odwaga, pracowitość, 
skromność, cnota, oczytanie, mądrość, 
oddanie, przezorność czy nadludzka 
wytrwałość.

Zestawienie właśnie takich 
nadludzkich możliwości kryje w sobie 
list Michaela Neandra. Nadawca listu - 
rektor szkoły w Ilfeld (1550-1595), filolog 
i tłumacz dzieł starożytnych, był uczniem 
Trozendorfa w latach 1534-1540. 

Michael Neander do Rady Miejskiej 
Legnicy, Wielkanoc 1556 r.:

Jaśnie Oświeconym i ponadto 
najmądrzejszym mężom dedykuje; 
Konsulom i Senatorom w słynnej Legnicy .

[...] Teraz posłuchajcie o znakomitym 
nauczycielu naszej młodzieży w Waszej 
szkole, którym zawsze był sławny, 
uczony i wyśmienity mąż, Valentin 
Trozendorf, najbardziej  ze wszystkich 
ludzi społeczeństwu zasłużony. Wielkim 
dłużnikiem tego męża jest Kościół, 
wielorakie zadłużenie ma też szkoła, 
najwięcej jednak zawdzięcza temu 
człowiekowi Miasto, dla którego pracował, 
niczym Herkules, nie wyczerpany, jakby 
utrudnienia nie były prawdziwe, jakby 
nie dostrzegał utrapień, jakby zupełnie 
był nieustraszony i nieugięty. Gdy już 
przysługiwała mu zasłużenie emerytura, 
wcale pracy nie zmniejszył, jedynie tą 
pilnością dzień ciemności przywrócił, 
we wszystkich miejscach, jak również 
na Śląsku, i poza nim, jego niestrudzone 
wysiłki tak doskonale służyły Szkole, 
Kościołowi i Miastu, gdy je wspierał 
i przyozdabiał, że do jego szkoły, dopłynęły 

jak do Troi, niezliczone zastępy młodzieży, 
nauczane w pobożności, językach oraz 
wielorakich sztukach. Ten człowiek 
(którego podziwiam, czczę oraz zawsze 
zwykłem szanować) dla młodzieży, którą 
ukształtował, znakomitym jest mistrzem.

Wyjątkowe wiadomości zawiera list 
Joachima Cureusa. Nadawca - uczeń 
gimnazjum złotoryjskiego (1548-1550), 
potem rektor w Kożuchowie, lekarz w 
Głogowie, autor pierwszej historii Śląska, 
wspomina zmarłego dwa tygodnie 
wcześniej Trozendorfa. Odbiorcą jest 
Abraham Bucholtzer, teolog i historyk, 
rektor gimnazjum w Zielonej Górze 
(1556-1563). Cały szereg przekazanych 
szczegółów pochodzi od naocznego 
świadka - Hieronima Haunolda, 
lekarza księstwa legnickiego, który 
został wezwany do sparaliżowanego 
Trozendorfa na dzień przed jego śmiercią.

Joachim Cureus do Abrahama 
Bucholtzera, Kożuchów 10 maja 1556 r.:

Witaj, Mościwy Abrahamie, najbardziej 
uczony ze wszystkich przyjaciół i 
najbardziej przyjacielski z uczonych! 

[…] O śmierci pobożnego 
i najświętszego sędziwego Trozendorfa 
obszernie do mnie pisał mój najlepszy 
przyjaciel, zwany wykładowcą Hieronimem 
Medicusem. Zatem owe listy dołączyłem 
do tej mojej stroniczki. Kiedy przeczytasz 
te listy, odeślij mi je, ponieważ jeszcze nie 
odpisałem na nie. Ów mąż [Trozendorf] 
w ogóle odznaczał się nadzwyczajną 
pracowitością, zwłaszcza kiedy ciało 
było silniejsze. Dlatego podczas swojego 
nauczania bardzo pożytecznie wykształcił 
młodzież słynnego rejonu Elyzyjskiego 
[Śląskiego]. Dlatego, także ta sama 
osierocona ziemia, zasłużenie śmierć 
takiego wykładowcy opłakuje i pamięć 
o tym tak zdrowym wykładowcy 
zachowa we wdzięcznym sercu. Nie 
było w tym najbardziej godnym stałej 
chwały, prze nigdy nie pragnął wielkiej 
świetności, lecz był zadowolony z funkcji 

nauczyciela, która jest mniejszą niż 
zasługuje na uznanie w większej części  
wyjałowionej Europy. Z tego powodu 
dane nam korzyści uważamy za łaskę, 
nawet jak niegdyś o najwyżej cenionym 
Epicharmusie powiedziano. Chociaż 
Bóg miał go w opiece i był szczęśliwy 
w swoim nauczaniu, i miał nawet z tej 
funkcji wystarczająco satysfakcji, które 
w innych przypadkach są rzadkością, jak 
to być mogło, teraz już rozumiem. Przed 
dwu laty w sąsiednim mieście, Żaganiu 
zapytany został przez radnego miasta, 
jak wiele lat naucza w szkole złotoryjskiej? 
Przy tej sposobności sam im to całkiem 
dowcipnie odpowiedział: Panie, on 
mówił, moja matka, kobieta wiejska a 
mimo to nie prymitywna, często z pełną 
miłości troską mnie zachęcała i wzywała: 
Proszę cię, mój synu, nie opuszczaj szkoły. 
Tak więc zrobiłem, powiedział, stosując 
sposób najdroższej matki, utkwiłem w 
szkole więcej niż trzydzieści lat i, jeśli Bóg 
pozwoli, będę pozostawał, tak długo, 
jak będę mógł. Słyszałem to od niego 
w 21. roku [mojego życia]. Pan Filip 
[Melanchton] nauczał w Wittenberdze 
dialektyki z wielkim uznaniem słuchaczy, 
którym przyznał sam wyraźnie - znaczne 
czesne, po jednym złotym węgierskim i, 
jak mówił, choć w rzeczywistości to 
wtedy uznanie wielkiego dialektyka 
zdobyłem, siedząc podówczas wśród 
jego słuchaczy zrozumiałem, jak mnie 
daleko do pokonania tego. Tak więc teraz 
jestem otoczony jego głosem i pismem, 
odkąd pragnął dla mnie samego przez 
nauczenie sylab dać możliwość głosu. 
Matka zachęciła go do nauki, kiedy on 
bowiem sam wzdrygał się od liter, których 
słodyczy jeszcze nie zakosztował, lecz 
on tak niezwykle wyuczony został przez 
mnichów, wbrew sobie, starannie ucząc się 
pod opieką parafii. Szybko jednakże, jak to 
miało miejsce w wielkim szczęściu i radości, 
zaczął rozumieć znaczenie litery, i do nauki 
obudził się wielce. Oddany, mawiał, stadą 
mojego ojca i jeszcze równocześnie nauce, 
wielce dalece w ówczesnym wieku, więc 
wieśniaczy tryb życia prowadziłem z 

bydłem. Kora brzozy, była dla mnie jako 
papier, atrament przygotowany z sadzy z 
pieca umieszczałem na gęsich piórach. Tak 
wiec pisałem, w trakcie wypasania krów, 
jako Dawid, będąc młodym człowiekiem. 

[…] I tak jak kiedyś powiedział  
[Fryderyk II] powinnością żołnierza w 
walce jest umrzeć, dlatego najlepszy w 
armii Trozendorf w szkole zmarł. Zaczął 
się początek choroby podczas czytania 
objaśnień do zgromadzonych: Chrystus 
jest moim pasterzem, nie brak mi niczego 
[Ps 23:1]. I wtedy poczuł nagły atak 
apopleksji, do tych, którzy go 
z zaciekawieniem słuchali, powiedział: 
teraz jestem wzywany do innej szkoły. To 
był ostatni wydany jego głos, chory i niemy 
z  sali wykładowej został wyniesiony. Tak 
więc zgasł ten szlachetny mąż, który był 
światłością i sternikiem naszego Śląska. Czy 
macie w dziejach, tak rozchodzące się 
i bardzo prędko jako też wszędzie wszelakie 
udręki? Twoje zapiski dla ciebie odsyłam i ci 
dziękuje, a powierzone będę trzymać […].

Interesujące zestawienie zasług 
Trozendorfa sporządził Filip Melanchton. 
W liście do księcia legnickiego przypisał  
swojemu przyjacielowi wielką rolę w 
rozwijaniu prawdy, nauki, jedności i zgody. 

Filip Melanchton do księcia Henryka 
XI, Wittenberga 1 października 1558 r.:

Jaśnie Wielmożny Książe i Panie, Panie 
Henryku Książe Śląska na Legnicy, Brzegu, 
Złotoryi etc. Przesyła Pozdrowienia.

[…] A jeśli gdzieś ludzie fanatyczni i 
oszukańczy sieją obłędy, to pastorowie po 
miastach tłumią je za ogólną zgodą. Do 
takiej jedności bardzo przyczyniła się wiara 
męża osławionego, który wyróżniał się 
oczytaniem i cnotą Valentina Trozendorfa, 
który ponad trzydzieści lat, dzięki pomocy 
Bożej, Szkołą w Złotoryi szczęśliwie 
zarządzał, i nie tylko wspierał zapał 
uczących się, lecz także kierował licznymi 
radami Kościołów.  Przy tym sposób nauki, 
który pokazał w napisanym przez siebie 
Katechizmie, jak może być pismem mocno 
zrozumiałym dla Kościoła Katolickiego, 
jak i Wyznania Kościołów Saksońskich, 
pobożny czytelnik mógł osądzić. Wiem, że 

Po kilku niewielkich zarysach 
swojej historii (np. w publikacjach 

Gminy Złotoryja i artykułach w Echu), 
doczekała się Leszczyna niezmiernie 
cennej monografii. Wydawcą jest 
Fundacja Archeologiczna Archeo 
z siedzibą w Radziechowie. Zespół 

autorów, z zawodu archeologów, 
historyków i geologów, 
podsumowuje w książce swoje 
wieloletnie badania, a zwłaszcza 
prace z lat 2014-2015, podjęte przy 
wsparciu Fundacji KGHM Polska 
Miedź. Na całością czuwał dr Tomasz 
Stolarczyk, mieszkaniec Leszczyny, 
oprócz niego piszą dr Malwina 
Kobylańska, dr Jakub Kierczak, 
dr Maciej Madziarz i dr Aldona 
Garbacz-Klempka. W kolejnych 
rozdziałach poznajemy położenie 
geograficzne, budowę geologiczną 
i środowisko przyrodnicze rejonu 
Leszczyny, dzieje wsi od prehistorii 
do początków XXI wieku, zachowane 
obiekty górniczo-hutnicze, historię 
skansenu, znaczenie innych atrakcji 
turystycznych regionu. Poznajemy 
efekty najnowszych badań 
archeologicznych i geologicznych, 
a przede wszystkim odkryte 
korytarze kopalni „Ciche Szczęście” 
(patrz artykuł na s. 17). Obszerny 
fragment publikacji poświęcony 

został kopalni miedzi od 
1938 do 1973 r. - jest to 
więc monografia również 
„Leny”, przypomnienie 

najważniejszych jej postaci 
i różnorodnej działalności 

(do tej pory wiadomości o kopalni 
rozsiane były w wielu artykułach, 
wspomnieniach, archiwach). 

Ogromną wartość mają stare 
widokówki, mapy i fotografie, 
przeważnie publikowane po raz 
pierwszy. Przy opracowywaniu 
treści i druku książki pomogły: 
Fundacja KGHM Polska Miedź, 
Mine Master, Fundacja Dolnośląski 
Klaster Surowcowy, Zakład Robót 
Górniczych i Wysokościowych 
„AMC”, Archiwum Państwowe 
we Wrocławiu Oddział w Legnicy, 
Miasto Złotoryja, Muzeum Miedzi w 
Legnicy i Stowarzyszenie Przyjaciół 
Złotoryi „Aureus Mons”.

Promocja książki odbyła się  
22 grudnia 2015 r. oczywiście w 
Leszczynie. Autorów reprezentowali: 
dr Malwina Kobylańska i dr Tomasz 
Stolarczyk. Spotkanie zgromadziło 
liczne grono regionalistów. Wszyscy 
oczekujemy na dalsze prace naukowe 
oraz udostępnienie chodników 
kopalni „Ciche Szczęście”. A gdyby tak 
udało się odwodnić zalaną „Lenę”...

Roman Gorzkowski

i kopalnia „Lena”

Górnicza Leszczyna 
Warto przeczytać

Listy Valentina Trozendorfa -  cz. III

(potem Kamckestraße). Właśnie 
wówczas zyskiwała coraz większe 
znaczenie. Gdy przypatrzymy się 
bliżej, i my zobaczymy na pierwszym 
planie od lewej gmach więzienia 
(oddany do użytku w 1887 r.), 
następnie siedzibę masonerii (1879) 
oraz kilka sąsiednich budynków. 
Zwłaszcza pierwszy z wymienionych 
miał dla miasta dużą wagę. 
Z pewnością czytelnicy  odszukają 
jeszcze inne obiekty, które także już 
nie istnieją.

Roman Gorzkowski

W 
poprzednim Echu (grudzień 
2015, s. 12-13) p. Danuta 

Kamińska zamieściła informacje 
o pobycie jej rodziców w obozie 
pracy w Wilkowie w czasie wojny. 
Po lekturze tego artykułu p. Zofia 
Białas, mieszkanka naszego miasta 
od 1949 r., udostępniła redakcji 
kilka fotografii, dotyczących tego 
samego obozu. Trafił tam jej mąż, 
Franciszek Białas, który niestety 
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przed śmiercią nie przekazał 
szczegółów o tamtych czasach. 
Wiadomo tylko, że pracował 
w cegielni. Dziękując p. Zofii, 

publikujemy te archiwalne zdjęcia 
nie tylko jako ważny przyczynek do 
dziejów Wilkowa. Mamy nadzieję, że 
czytelnicy pomogą określić miejsce 
oraz czas ich wykonania, a także, 
być może, odnajdą inne pamiątki, 
związane z tymi faktami.

Roman Gorzkowski

W Wilkowie podczas wojny

Historia jednej fotografii
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to była troska tego męża, niczego innego 
nie pragnął niż, żebyśmy wszyscy byli 
jednością w Bogu. To, co miał zawsze na 
ustach, to samo całym sercem 
i sam wypełniał i napominał, aby inni 
pilnie prawdzie i pokojowi służyli, tak 
jak zapisano w Księdze Zachariasza: 
[Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, 
w bramach waszych ogłaszajcie wyroki 
sprawiedliwe, zapewniające zgodę! Nie 
knujcie w sercu zła względem bliźnich, 
nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego 
wszystkiego nienawidzę, Zach. 8:16-
17]. Na ten cel poświęcał wszystkie 
swoje rady. Nauczał rzeczy słuszne i 
przysługiwał się w osądzaniu czystości, 
aby nie została naruszona jedność, a 
nienawidził perwersyjności kłamców, 
którzy rozniecają niezgody, fałszywie 
zniekształcają słowa, które właściwie 
zostały powiedziane. I prawdziwe jest to: 
nic więcej zła nie czyni aniżeli diabeł.

[…] I tak wielce jest Wam pomocne 
mieć w ojczyźnie szkołę, w której tak 
wielu do jednej formy prawdziwej nauki 
się przyzwyczaja. W myślach zważajcie 
na całą ojczyznę, i zwracajcie uwagę, 
jaki jest głos nauki w poszczególnych 
miejscach; jeśli to czynić będziecie, 
ujrzycie podobnie myślący tłum uczących 
się, którzy w szkole złotoryjskiej się 
nauczyli i poznacie, że Trozendorf jak 
najlepiej się zasłużył, i uznacie, że o szkołę 
należy dbać z najwyższą starannością, 
a nawet od drogi wytyczonej przez 
Trozendorfa nie należy odstępować. […].

Dorosło nowe pokolenie a pamięć 
o Trozendorfie wciąż była żywa. Jeszcze 
trzydzieści lat po śmierci nasz rektor był 
wspominany w listach z ogromnym 
szacunkiem i uwielbieniem. 

Jerzy Bersmann do księcia Joachima 
Fryderyka, Zerbst 21 marca 1590 r:

Najczcigodniejszemu Wspaniałemu 
Księciu i Panu Joachimowi Fryderykowi, 
Księciu Śląska, Legnicy i Brzegu […]. 

[Fryderyk II] nie tylko ustanowił prawa 
pożyteczne dla państwa i konieczne do 
prowadzenia dobrego i szczęśliwego 
życia, lecz także otworzył gimnazjum 

w Złotoryi, zaiste świątynię Muz, to jest 
pobożności i sztuk wyzwolonych, oraz 
szlachetnie pokrywał koszty i wydatki i 
hojnie na nie łożył. Następnie ustanowił 
w nim rektora młodzieży szkolnej, bardzo 
doświadczonego i wspaniałego oraz 
niezwykle podziwianego, Valentina 
Friedlanda Trozendorfa. O nim, jeśli 
wielkie rzeczy w niewielu słowach 
wypada wymienić, zaiste moglibyśmy 
wspomnieć: jak to niegdyś z zabawy 
Izokratesa, którego Cyceron nazywał 
nauczycielem najwspanialszych mówców, 
jak gdyby z konia trojańskiego, wysypały 
się niezliczone zasady wygłaszania mów. 
Przeto wynikiem kształcenia w owej 
dyscyplinie był bardzo obfity i bogaty 
plon: rozwój Kościoła, państwa i szkół, 
nie tylko na Śląsku, lecz w całej niemal 
Europie. I wielką przyjemnością było dla 
mnie kilka razy słyszeć o godnym sławy 
kierownictwie tego gimnazjum, od 
wielkiego i zaiste wspaniałego wdzięku 
mówcy, jego dawnego wychowanka, 
Kaspara Peucera. Nic tak bardzo nie 
rozweselało Peucera, gdy o czymś 
opowiadał, niż wspomnienie pierwszych 
występów ze swojej młodości i kar, 
na które zasłużył na służbie dla dobrej 
literatury u Trozendorfa. [...].

I na koniec jeszcze jeden list, jeszcze 
jedno wspomnienie. Tym razem jakże 
inne… bez emocji, suche sprawozdanie 
urzędnika, który przybył sprawdzić, czy 
zgadza się kasa po Trozendorfie. 

Starosta Sigmundt Bock do księcia 
Jerzego II , Legnica 3 lipca 1556 r.:

Łaskawy Książę i Panie, Wasza 
Książęca Mość, zgodnie z Pana wolą, 
przeprowadziłem kontrolę i wizytację 
posiadłości Valentina Trozendorfa, lecz 
nie znalazłem żadnego testamentu ani 
żadnego dokumentu z ostatnią wolą. 
Zastałem tam dwa rejestry. W jednym 
z nich zapisane są jego stare i nowe 
pożyczki udzielone innym osobom, które 
po części zostały spłacone i wykreślone, 
a po części nieuregulowane i podlegające 
ściągnięciu - ich wysokość wynosi 300 
talarów. Rejestr ten został dostarczony 

Waszemu bratu [Fryderykowi III]. 
Wymaga on dokładnej analizy. Poza tym 
nic innego w nim nie zapisano. W drugim 
rejestrze zapisano kwoty przekazane 
i przeznaczone na budowę szkoły. 
W załączeniu znajduje się odpis. 
W gotówce znajduje się około 
300 talarów oraz niewielka kwota 
przeznaczona w większości na budowę 
szkoły. Powyższe kwoty zapieczętowałem 
i złożyłem w skarbcu Rady. Z wyżej 
wymienionych rejestrów wynika, że 
jest jeszcze spora suma pieniędzy 
przeznaczona na budowę szkoły 
w Złotoryi. Z tego względu zwracam się do 
Waszej Książęcej Łaski z uniżoną prośbą 
o informację. Wasza Książęca Łaska, 
jak wygląda ta sprawa i komu zlecić 
tę budowę? W związku z powyższym 
pozostaję do dyspozycji [...]. Waszej 
Książęcej Łasce uniżenie posłuszny, zawsze 
ochoczo oddany Sigmundt Bock, starosta.

[Rejestr wydadków - odpis]
Roku 1555 wydatki na odbudowanie 

szkoły w Złotoryi: 2 talary magistrowi 
Zachariaszowi [Bartowi] na naprawę 
sztachet;  ½ talara za budowę dla 
Jodocusa [Heniochusa];  ½ marki za 
budowę na jesieni; Na dach kryty 
gontami, 12 marek Vechnerowi 
[Jerzemu], zwracając sumę; 20 marek 
przyznając Zachariaszowi w ramach 
zadość uczynienia za wcześniejsze tomy 
tablic; 6 marek 9 lutego dla Rosemana; 
Również 3 talary 20 grzywien w styczniu 
za gont dachowy przydzielono 5 talarów, 
przez Radę w styczniu przyznane; 10 
marek Zachariaszowi za umowę zadość 
uczynienie - odnowienia sprzętów 
nazajutrz widocznych; 20 marek 
przekazanych Zachariaszowi, 5 lutego;  6 
talarów posłano pracownikom z Jawora; 
12 talarów na Katarzyny 21 kwietnia. 

Dla szkoły złotoryjskiej przekazano 
na  budowę: 50 talarów z Czech; 
200 talarów i 5 talarów z Wrocławia 
i Pan Jan Scholz zebrał 5 talarów; 
Rada Jawora, gont dachowy tamże 
podarowała; 52 talary i Toruń w Prusach 
przekazał; 1 talara dał Jerzy Hancowski.

Listy Trozendorfa ze względów 
technicznych zostały opublikowane 
w częściach. W pierwszej części nasz 
największy złotoryjanin nadawał 
korespondencję, w drugiej odbierał, 
a w trzeciej był wspominany przez innych.

W żadnym razie nie jest to ilościowo 
i jakościowo pełny obraz. To tylko 
namiastka dostępnej całości. Mamy 
znacznie więcej korespondencji, 
dotyczącej bezposrednio lub 
posrednio Trozendorfa. Świadomie nie 
zamieszczono wszystkich materiałów 
oraz nie postawiono w stosunku do 
nich wszystkich możliwych pytań. 
Ograniczał nas charakter czasopisma, 
ilość dostępnego miejsca oraz założenie, 
że nie mogły z tego powstać artykuły 
stricte naukowe. Dlatego spośród 
kilkudziesięciu dostępnych listów, 
wybrano jedynie piętnaście najbardziej 
zrozumiałych i reprezentatywnych. 
Takich, które naszym zdaniem nadawały 
się najlepiej do scharakteryzowania 
postaci Trozendorfa i jego epoki. Na 
tym przykładzie chcieliśmy pokazać, 
jak wielkie możliwości drzemią w tego 
typu materiałach. Przecież już nawet 
ta niewielka próbka źródeł, zaczyna się 
nawzajem oświetlać i uzupełniać, co 
pozwala na wykrywanie nowych faktów 
i związków między faktami. Można sobie 
tylko wyobrazić, jak wiele nieznanych 
informacji mogłoby wprowadzić 
opracowanie możliwie kompletnego 
i opatrzonego aparatem naukowym 
zbioru listów Valentina Trozendorfa. 

Źródła listów (według kolejności):
M. Neander, Aristologia Pindarica 
Graecolatina, Basel 1556, s. 2, 24-26; 
O. Clemen, Zu Valentin Trozendorf, [w:] 
Zeitschrift des Vereins für Geschichte und 
Alterthum Schlesiens, Bd. 74, 1940, 
s. 242-247; Valentin Trozendorf, Catechesis 
scholae Goldbergensis, Wittenberga 1561, 
s. 3-12; Publii Ovidii Nasonis Ibis cum 
integris Jacobi Constantii Fanensis…, T. IV, 
Amstelodami 1727, s. 149-152; G. Bauch, Aus 
dem Hausbuche des Goldberger…, s. 36-37.

Damian Komada



Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
Adres redakcji: 59-500 Złotoryja, ul. Szkolna 1 („Bacalarus”), tel. 76 8788137, 
Internet: www.tmzz.pl, www.facebook.com/echo.zlotoryi, e-mail: echo@tmzz.pl

W pracach redakcyjnych uczestniczyli społecznie: Anna Chrzanowska-Wiewiórska (sekretarz redakcji), Roman Gorzkowski, 
Beata Jańta (korekta), Jarosław Jańta, Damian Komada (skład), Agnieszka Młyńczak, Iwona Pawłowska, Robert Pawłowski, 
Krystyna Rybicka (dystrybucja), Danuta Sosa, Joanna Sosa-Misiak (redaktor naczelna)
Zdjęcie na okładce: Iwona Pawłowska - Andrzej Wojciechowski na planie „Złotoryjskiej opowieści”

Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ 

Niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez TMZZ w 2015 roku: 
Gala Człowieka Ziemi Złotoryjskiej, publikacje: W modelarskiej miniaturze 

oraz Franciszkanie w Złotoryi, IV Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej, 
konkurs i konferencja: Złotoryja moich dziadków i rodziców, wernisaż 
kolekcjonera kalendarzyków listkowych, XIV Powiatowy Dzień Regionalisty, 
XVIII Rajd Jadwiżański, wystawa z okazji 110 lat ZNP.

GALERIA SPONSORÓW

1% - wielkie możliwości
  KRS 0000124632


