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Tak się z nami 
skontaktujesz...
Redakcja Echa:
internet: www.tmzz.pl
www.facebok.com/echo.zlotoryi
email: echo@tmzz.pl
Spotkanie Redakcji Echa
(w poniedziałki 17.00-18.00)
Stowarzyszenie TMZZ:
internet: www.tmzz-zlotoryja.pl
(sprawdź też na facebooku)
email: tmzz@tmzz-zlotoryja.pl
tel.: 76 8788137

Bez cenzury
Społeczeństwo to skomplikowany organizm, który, 

jeśli ma być zdolny do przetrwania, musi być 
obwarowany wieloma regułami, nakazami 
i zasadami. Szeroko rozumiana kultura jest jednym 
z trwałych elementów, będących gwarantem 
istnienia i zachowania ładu społecznego, dlatego 
przekazywanym w procesie wychowania 
i przygotowywania do pełnienia określonych ról 
społecznych. Ale wszyscy doskonale wiemy, że w tym 
zakresie rzeczywistość czasem mocno skrzeczy. Stąd 
kolejne pojęcie wpisane do słownika socjologicznych 
pojęć – kapitał kulturowy. Właściwie temat rzeka, ale 
niewielką cząstką, zawierającą się w tym szerokim 
zakresie znaczeniowym, jest reguła kulturowa 
nazwana „grzeczną nieuwagą”. To sposób zachowania 
się w miejscu, w którym zebrali się inni ludzie, którzy 
mają krótką przymusową przerwą w codziennym 
pędzie – znajdują się w poczekalni, autobusie, 
windzie. Nie znają się, a to miejsce i czas nie służą życiu 
towarzyskiemu. Bez zakłócania ciszy i bez nachalnych 
spojrzeń, niegrzecznego wlepiania w kogoś oczu 
należy przeczekać ten moment. I tu dochodzimy do 
sedna sprawy. 

Najwyraźniej ktoś poczuł potrzebę wyedukowania 
pasażerów busa na linii Złotoryja-Legnica i na 
przystankowej wiacie powiesił powiększoną kopię 
gazetowego felietonu, poświęconego zachowaniu 
się podczas podróży. Przeczytałam i pomyślałam 
(zapewne jak i pomysłodawca naklejania tekstu na 
przystanku): kobieto, z ust mi to wyjęłaś! W sposób 
niepozbawiony elementu humorystycznego autorka 
opisała wrażenia z podróży autobusem. Ciekawych 
odsyłam na przystanek przy ul. Legnickiej (przed 
stacją benzynową), ja wykorzystam miejsce na 
swoje spostrzeżenia. „Grzeczna nieuwaga” odnosi 
się bardziej do niestosowania zaczepek w postaci 
„zawieszania” na kimś wzroku, ale to sytuacja 
w busie rzadko spotykana. Ja zatrzymam się na 
zakłócaniu ciszy. Niestety, dla wielu podróżujących 
30 minut w busie to czas nadrabiania kontaktów 
rodzinno-towarzyskich przez telefon, a także 
słuchania głośnej muzyki, dyskusji z współpasażerami 
- pełnych szczegółowych opisów chorób, obrabiania 
pracodawcy, nauczycieli lub nielubianych kolegów.
I lecą... głośne rozmowy o przepuklinach, perystaltyce 
jelit, nieudanych związkach i zdradach osób 
wymienianych z imienia i nazwiska. Niestety, miałam 
też wątpliwą przyjemność wysłuchania rozmowy 
młodych dziewcząt pastwiących się nad nieobecną 
koleżanką, o której wyrażały się per „ta suka” i było to 
jedno z mniej pikantnych słów, z których składała się 
rozmowa. 

Czy dawniej też tak było? Nie przypominam 
sobie. Cudzym życiem najbardziej zajmowali się 
autorzy donosów i siewcy plotek. Teraz obserwujemy 
dziwne zjawisko dobrowolnego wystawiania swojej 
prywatności bez ograniczeń dla oczu i uszu nawet 
anonimowych niezainteresowanych odbiorców. 
I wielu uznało, że skoro ich życie na widoku, cudzego 
też nie oszczędzą. 

Z pozdrowieniami dla podróżujących...
Joanna Sosa-Misiak

Są ludzie, którzy dobrze czują 
się, będąc daleko od zgiełku, 

ciągłych zadań i czyichś oczekiwań. 
Zaszywają się w swoich domach-
twierdzach i oddają się wyłącznie 
domowym zajęciom. Żyją po 
cichutku, zaspokajając wyłącznie 
swoje i najbliższych potrzeby, 
podporządkowani codziennym 
rytuałom, które sami narzucili sobie 
lata temu. A krótkie „co słychać?” 
wypowiadają, dlatego że czasami tak 
wypada, a nie dlatego, że faktycznie 
interesuje ich, jakimi sprawami żyją inni. 

Ale są tacy, dla których domowy mir nie 
jest szczytem marzeń, bo dom jest miejscem 
odpoczynku, ale nie całym światem. Chcą 
wiedzieć „co w trawie piszczy” - w trawie u 
sąsiadów, na miejskich skwerach i jeszcze dalej. 
Z wiedzy tej robią pożytek. To lokalni liderzy, 
przedstawiciele towarzystw i stowarzyszeń, 
niezrzeszeni miłośnicy historii i promocji miasta, 
czasami biznesmeni, którzy podejmują cenne 
inicjatywy ukierunkowane na szeroko pojęte 
dobro wspólne – edukację dzieci, młodzieży 
i seniorów, rozrywkę, troskę o zdrowy styl 
życia, współpracę na wielu szczeblach życia 
społecznego. 

Dni aktywnych lokalnych społeczników i 
twórców kultury wypełnione są obowiązkami, 
decyzjami, wyjazdami, wizytami w urzędach, 
rewizytami, godzinami poświęconymi na 
uporanie się z administracyjnymi wymogami 
i dokumentami. Bywa że liderzy są nie tylko 
„mózgiem” całego przedsięwzięcia, ale także 
– gdy zachodzi taka konieczność – czyimś 
kierowcą, tragarzem gablot, dekoracji, krzeseł 
dla publiczności, organizatorem upominków 
i nagród, negocjatorem z potencjalnymi 
sponsorami. Pracę zawodową i społeczną godzą 
z życiem rodzinnym i obowiązkami domowymi. 
Trzeba mieć charakter, by zapanować nad taką 
karuzelą.

Kompetencje i zapał, jaki posiedli, zwykle 
jakoś ukierunkowuje się. Jedni funkcjonują w 
obszarze „kultury pamięci” - spisują niezwykłe 
losy zwykłych ludzi, upamiętniają wydarzenia 
z przeszłości i ich bohaterów, dbają o miejsca 
pamięci, wskrzeszają dawne zwyczaje, 
tradycje czy zawody. Inni skupiają się na 
rozrywce, odpoczynku, chwilowych radościach 
codziennych i od święta. Jeszcze inni – propagują 
zdrowy styl życia, indywidualne, rodzinne i 
towarzyskie formy uprawiania sportów. Są i tacy, 
którzy z pasją oddają się twórczości artystycznej 
i edukacyjnej – i tam odnajdują dla siebie i 
innych pole do popisu (w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu). Nie brakuje u nas także ludzi 
z misją, którzy koncentrują się na działalności 
charytatywnej – wspierają niepełnosprawnych, 
wykluczonych społecznie i niezaradnych życiowo, 
otaczają opieką wychowanków domów dziecka, 
pomagają stanąć na nogi tym, którzy stracili dach 
nad głową.

By oddać się któremukolwiek z 
wymienionych zadań, trzeba dysponować 
odpowiednią osobowością i umiejętnościami 
- wrodzonymi oraz nabytymi w procesie 
wychowania i kształcenia. Najważniejsze z nich 
to odpowiedzialność, konsekwencja w działaniu, 
zaufanie do współpracowników, szacunek dla 
ludzi.

Rzadko kiedy ktoś podejmuje działalność 
dla nagród i poklasku. Ale raz w roku przychodzi 
taki czas, kiedy nasza wspólnota ma możliwość 
podziękowania swoim środowiskowym 

działaczom. 
I to jest 
właśnie 
Wybór 

Człowieka Ziemi Złotoryjskiej – 
inicjatywa, którą od 5 lat 

podejmuje „Echo Złotoryi”. 
W tym roku, 28 

stycznia, kapituła 
obradowała kolejny 

raz. W głosowaniu 
udział wzięli: 
Mirosław Kopiński 
(przewodniczący), 
Joanna Sosa-
Misiak, Kazimiera 
Tuchowska, 

Agnieszka 
Młyńczak, 

Ewelina Szkutnik, 
Marzena Szkutnik, 

Andrzej Kowalski, Roman 
Gorzkowski, Łukasz Horodyski, 

Zenon Bernacki, Cezary Skała. W efekcie 
głosowania i dogrywki wyłoniono grupę 
nominowanych do tytułu laureata. W 
związku z tym, że w dwóch przypadkach 
zgłoszenie dotyczyło wydarzenia 
realizowanego przez grupę osób – 
członkowie kapituły uznali, że zgłoszenie 
rozszerzą o nazwę stowarzyszenia, 
podkreślając w ten sposób, że sukces ma 
więcej ojców i matek.
Wśród „piątki” nominowanych znaleźli się:

Stowarzyszenie Kaczawskie 
reprezentowane przez Ewelinę 
Rozpędowską - po wielu miesiącach 
intensywnych starań otworzyło nowoczesne 
centrum edukacji geologicznej i regionalnej 
w Dobkowie, ale rozciągające swą 
działalność na całą Krainę Wygasłych 
Wulkanów, tj. Góry i Pogórze Kaczawskie. W 
ramach Zagrody działa także Ekomuzeum 
Rzemiosła. Oferta edukacyjna obejmuje 

warsztaty przyrodnicze, rzemieślnicze i 
artystyczne dla dzieci, lekcje dla dorosłych, 
w tym dokształcających się nauczycieli 
i przewodników turystycznych. Wiedza 
przekazywana jest w sposób interaktywny, 
z pomocą prezentacji, modeli, wizualizacji i 
eksperymentów laboratoryjnych. W pracę 
na rzecz centrum zaangażowani zostali 
miejscowi artyści, rzemieślnicy, pasjonaci 
oraz wolontariusze – zwłaszcza podczas 
Kaczawskich Warsztatów Artystycznych. Do 
końca lutego z oferty Zagrody skorzystało 
5000 osób.

Stowarzyszenie Nasze Rio 
reprezentowane przez Barbarę 
Zwierzyńską-Doskocz - pod nadzorem 
trzech koordynatorów – pani prezes, Pawła 
Zabłotnego i Mateusza Baraniaka, także 
autorów projektu, zmobilizowało młodzież 

Nagradzamy „społecznie
pożytecznych”

Fot. www.sudeckazagroda.pl

Ewelina Rozpędowska

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ
do podjęcia wyzwania, jakim była ekranizacja 
Opowieści złotoryjskiej. Adaptacja książki 
Andrzeja Wojciechowskiego wymagała 
wielu przygotowań, by przedstawione losy 
przedwojennych i powojennych mieszkańców 
Złotoryi wypadły jak najwiarygodniej (co też 
możliwe było, dzięki otrzymanej dotacji w 

kwocie 39 tys. zł). Prace nad filmem trwały 
6 miesięcy (wykonano 104 dni zdjęciowe, 
podczas których nakręcono 55 scen, co 
oznacza 150-200 ujęć). Projekt realizowała 
młodzież ze Stowarzyszenia z pomocą 
osób wyłonionych w castingu oraz dzięki 
zaangażowaniu ludzi „dobrej woli”, łącznie ok. 
200 osób. Projekt miał huczne zakończenie w 
postaci premiery kinowej, na którą zaproszono 
przedstawicieli władz miasta, liczne media oraz 
dawnych mieszkańców. W kontekście realizacji 
projektu i bardzo widowiskowej premiery, 
Złotoryja pojawiała się w lokalnej prasie, radiu 
i telewizji.

Bartosz Łoś – pomysłodawca i organizator 
IV już Międzynarodowego Zlotu Fanów 
Ewy Farnej (artystki, która śpiewa w trzech 
językach), a który przyciągnął do Złotoryi 
ok. 1500 miłośników. Dwudniowa impreza, 
zakończona koncertem, cieszy się dużym 
zainteresowaniem ogólnokrajowych mediów; 
w jej promocję włączyła się radiowa ESKA, 
RMF FM, portale internetowe oraz czeska 
TV Nowa. Spotkaniom z fanami, mającym 
charakter nieformalny (w których uczestniczą 
także podopieczni Stowarzyszenia Jeżyk z 
wilkowskiego Domu Dziecka), towarzyszą 
liczne konkursy, zabawy i zachęty do 
zwiedzenia miasta i rejonu. Ponadto Bartosz 
Łoś aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-

kulturalnym miasta; chętnie włącza się w 
wydarzenia organizowane przez lokalne 
stowarzyszenia jako współorganizator i 
wolontariusz. Wśród nominowanych do tytułu 
Człowieka Ziemi Złotoryjskiej już po raz trzeci.

Paweł Zabłotny – filar złotoryjskiej, i nie 
tylko, dobroczynności; żywo reagujący na 
krzywdę dzieci i dorosłych, stąd też wielokrotny 
organizator akcji charytatywnych na rzecz 
osób niepełnosprawnych (Hawajogranie, 
Bańkogranie), pogorzelców z Rokitnicy 
(charytatywny maraton zumby). W minionym 

roku po raz drugi koordynował akcję 
Szlachetna Paczka rejonu Złotoryja i Jawor, 
dzięki której przed Bożym Narodzeniem, przy 
zaangażowaniu 1665 darczyńców, spełniono 
marzenia 38 rodzin na łączną kwotę 118 800 
tys. 

Marika Danielczuk, Bożena Kręcichwost, 
Monika Habieda - działaczki społeczne 
z Czapli, których działania w sposób 
bezpośredni przyczyniły się do wygranej 
Czapli w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska 
i uznania tej miejscowości za Najpiękniejszą 
Wieś Dolnego Śląska w 2015 roku. Inicjatorki 
i współrealizatorki Kamiennego Skweru 

- centrum geologii lokalnej; oczyściły i 
zagospodarowały „serce” Czapli na tzw. 
„górce”, zainicjowały i zrealizowały akcję 
ujednolicenia numeracji domów, a także 
podjęły się wielu czynności porządkowania 
miejsc dla poprawienia wizerunku i estetyki wsi. 
Nieocenione wolontariuszki podczas organizacji 
finału konkursu Piękna Wieś Dolnośląska dla 
ponad 800 liderów. 

Wszystkim wymienionym osobom i 
stowarzyszeniom gratulujemy. Doceniamy 
poniesiony wysiłek i zapał w dążeniu do 
celu. Liczymy na kolejne inicjatywy, które 
urozmaicą życie kulturalne społeczności ziemi 
złotoryjskiej. 

Wszystkich „ludzi czynu” zgłoszonych 
do tytułu CZZ 2015, nominowanych, 
naszych stałych i okazjonalnych Czytelników, 
autorów goszczących na naszych łamach, 
sympatyków ZKF - zapraszamy 3 marca br. do 
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
o godz. 18.00 na uroczystą galę, na której 
poznamy laureata. Jak zawsze, imprezie 
towarzyszyć będzie wystawa najlepszych zdjęć 
minionego roku członków Złotoryjskiego Klubu 
Fotograficznego. 

Łyżka dziegciu w beczce miodu
Rokrocznie przyjmujemy wiele zgłoszeń, 
jednakże komentarze pojawiające się w 
rozmaitych gronach towarzyskich czy na 
portalach społecznościowych świadczą o 
tym, że wybieramy spośród „niekompletnego 
grona”, bo brakuje tu tego czy owego 
nazwiska. Dlatego przypominam Państwu, 
że nominowana „piątka” i wyłoniony z niej 
laureat wybierani są spośród nadesłanych 
zgłoszeń. Jeśli nikt z grona „beneficjentów” 
czyjejś aktywności nie uznał za stosowne 
sformułować kilkuzdaniowego zgłoszenia - 
my możemy tylko odpowiedzieć SZKODA, 
ZMARNOWANA SZANSA!

Drugi zarzut, jaki wystosowano 
do organizatora, dotyczy opisu zasług 
wyróżnionych. Jedne są lakoniczne, 
niedoprecyzowane, inne natomiast zawierają 
pełny opis zrealizowanych przedsięwzięć, 
korzyści, jakie uzyskało miasto i jego 
mieszkańcy, czasami nawet zdjęcia, linki do 
stron opisujących dane wydarzenia. Dlatego 
na przyszłość zachęcam Państwa do większej 
aktywności w tym zakresie. Jeśli ktoś poświęca 
na swą działalność długie godziny, warto go 
docenić i „oddać” mu to w postaci dobrego 
uzasadnienia - można to zrobić indywidualnie 
lub zespołowo. 

Rozumiem też, że ktoś, kto uczestniczył 
w konkretnym wydarzeniu (czynnie/biernie) 
lub obdarza jego organizatora wyjątkową 
sympatią, życzyłby sobie jego wygranej. Któż 
by nie chciał! Nie pochwalam jednak, gdy 
odbywa się to kosztem innych wyróżnionych i 

w myśl zasady - żeby swego polukrować, kogoś 
najpierw trzeba pochlapać błotem.

A tym, którzy na sukcesy innych patrzą 
zawsze przez zniekształcające szkiełko i 
którzy widzą w nich wyłącznie mankamenty 
- kwitujemy krótkim: cóż dyletantowi po 
koronkach, gdy mówi, że to same dziury.

Joanna Sosa-Misiak

Fot. Kajetan Kukla

Barbara Zwierzyńska-Doskocz

Bartosz Łoś

Marika Danielczuk, Bożena Kręcichwost, Monika Habieda

Paweł Zabłotny

Fot. Iwona Pawłowska
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Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości od września 
2015 do czerwca 2016 r. realizuje projekt 

finansowany przez Fundację PZU, Burmistrza Miasta 
Złotoryja i Wójta Gminy Złotoryja, którego głównym 
celem jest wsparcie indywidualnego rozwoju 120 
uczniów szkół podstawowych z powiatu złotoryjskiego 
poprzez rozbudzanie w dzieciach ciekawości i radości z 
poznawania nowych rzeczy, wspieranie w odkrywaniu 
otaczającego świata, wyzwalanie samodzielności w 
nowych sytuacjach oraz trening pracy grupowej. 

Projekt ma za zadanie pożytecznie 
zagospodarować czas po lekcjach, a także 
odpowiedzieć na bardzo dużą potrzebę aktywnego 
uczenia się poprzez doświadczenia, próby, 
samodzielne wyciąganie i formułowanie wniosków.
Beneficjentami są maluchy (pierwszoklasiści) z 
SP1 i drugoklasiści z SP3, a także starsi uczestnicy z 
sześciu szkół: SP1, SP3, Gimnazjum w Złotoryi, SP 
w Jerzmanicach Zdroju, SP w Gierałtowcu i SP w 
Rokitnicy.

Najmłodsi uczestnicy przez cały rok szkolny 
uczestniczą w zajęciach, w trakcie których 
samodzielnie wykonują proste eksperymenty z 
wodą, powietrzem i otaczającą przyrodą. Efektem 
finalnym będzie Minifestiwal Nauki, na którym 
maluchy samodzielnie zaprezentują najciekawsze 
doświadczenia, które testowały w trakcie warsztatów 
z opiekunami.

Uczniowie klas IV-VI i gimnazjaliści w ciągu 
roku szkolnego pod czujnym okiem opiekunów 
przygotowywać się będą do rozstrzygnięcia konkursu 
Mały Odkrywca. Na kolejnych spotkaniach etapowych 
zbierać będą punkty za prezentowane doświadczenia i 

wiedzę z różnych dziedzin nauki.
Dzięki dotacji Fundacji PZU można było zakupić 
niezbędne do doświadczeń materiały i pomoce 
dydaktyczne, pojechać ze wszystkimi grupami na 
ekscytującą wycieczkę do Zagrody Edukacyjnej, 
w której największym powodzeniem cieszyło się 
wspinanie na skałki w Lubiechowej w celu wydobycia 
najciekawszego okazu agatu, a następnie cięcie i 
szlifowanie kamieni. 

Dzięki wsparciu Gminy Miejskiej i Wiejskiej 
Złotoryja będzie można zakupić w ramach nagród 
konkursowych zestawy do doświadczeń dla każdej ze 
szkół.
W wyniku realizacji projektu powstanie publikacja 
zawierająca karty doświadczeń z instrukcjami i opisem, 
które służyć będą nauczycielom w codziennej praktyce 
szkolnej.

Ile niekłamanej radości i zainteresowania 
budzą samodzielnie wykonywane eksperymenty, 
przekonać się można, wchodząc na stronę: www.pzu.

zlotoryjanie24.pl  i oglądając zdjęcia oraz 
filmiki kręcone w trakcie eksperymentów. 
Dzięki nim dzieciaki poznały również 
tajniki prezentacji i autoprezentacji, 
oswoiły się z kamerą i pokonały tremę. 
Jest to umiejętność, która na pewno 
przyda im się zarówno w dalszej edukacji, 
jak i w życiu.

Beata Siudak

Dziękujemy :
- burmistrzowi za wkład własny 
do projektu, bez którego realizacja 
przedsięwzięcia nie byłaby możliwa;
- nauczycielom - opiekunom grup 
konkursowych: pani Teresie Kobzie, 

Uli Markowskiej, Beacie Iwińskiej i Małgorzacie Cieśli 
oraz panom Damianowi Komadzie i Ireneuszowi 
Burakowi za pracę z uczestnikami i wsparcie we 
wszystkich działaniach;
- dyrektorom wymienionych szkół za życzliwy stosunek 
do naszych pomysłów i pomoc w ich realizacji;
- miejscowym mediom: redaktorom Echa Złotoryi i 
Gazety Złotoryjskiej za możliwość promowania działań 
projektowych i prezentacji osiągnięć naszych małych 
beneficjentów.

                                        Realizatorzy projektu 

Zdjęcia ze zbiorów uczestników projektu

Mamy agata !!!

Trójkolorowa ciecz -prezentacja

Chwila relaksu przed quizem wiedzy

Doświadczenia - praca w grupach

Tworzymy konstrukcje z sześcianów

Balony, które same się nadmuchują !

Wyznaczanie gęstości cieczy 
– praca w grupach międzyszkolnych

Badanie rozpuszczalności 
substancji w wodzie

Gdzie są bańki mydlane?
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Czasem o ludzkim losie decyduje zupełnie 
irracjonalny splot przypadków, czasem 

bardziej racjonalne geny. Jak było w przypadku 
Kamila? Może gdyby jego mama wiedziała, 
że jest w ciąży, nie pozwoliłaby lekarzom na 
wykonanie badania RTG. Może gdyby jej atak 
epilepsji zdarzył się w domu, a nie w pobliżu 
rzeki, nie doznałaby poważniejszego urazu? Może 
gdyby prababcia Kamila nie miała problemów 
z płucami…? Takich przypuszczeń można by 
wyliczać wiele, ale to nie zmieni faktu, że Kamil 
urodził się z wodogłowiem i mukowiscydozą. 

Dziś ma 2 lata. Nie chodzi. Nie mówi. Rozwija 
się wolniej niż rówieśnicy. Jednak robi postępy. 
Teraz próbuje stawiać pierwsze kroki w chodziku 
lub prowadzony za rękę przez mamę. Sprawnie 
siedzi. Nawet potrafi dłużej skupić się na zabawce 
(niezwykle zainteresowany był moimi kluczykami 
do samochodu, a kiedy robiłam mu zdjęcia, z 
otwartymi ustami przyglądał się aparatowi).

Mama Kamila wierzy, że syn będzie się 
rozwijał. Mówi, że najgorsze byłoby nie robić nic i 
czekać na cud. Owszem, nie jest ze stali i czasami 
dopada ją poczucie beznadziei, ale to zrozumiałe, 
kiedy jest z dzieckiem 24 godziny na dobę i po 
prostu czuje zmęczenie. Bardziej odczuwa je 
teraz, kiedy mały zrobił się ruchliwy, a ona musi 
mieć oczy dookoła głowy. 

Mama Kamilka wierzy w medycynę, to w 
końcu dzięki postępowi nauki jej dziecko ma 
w miarę normalne życie. Już w drugim dniu 
życia wszczepiono mu do głowy zastawkę, która 
odprowadza wodę do otrzewnej. Niebawem 

lekarze podejmą decyzję, czy zastawka zostanie 
przedłużona (dziecko przecież rośnie), czy 
usunięta. Dzięki niej obwód głowy dziecka nie 
zmienia się chorobowo. Owszem, rośnie, ale 
proporcjonalnie do ciała. Mimo to maluszek 
wciąż ma problemy, by podnosić główkę w 
pozycji leżącej. Co chwile też kręci nią, jakby 
wykonywał gest przeczenia. Nie wiadomo, czy to 
tik nerwowy, czy też reakcja na rurkę, którą ma 
pod skórą. 

Od niemowlęcych chwil chłopczyk jest 
rehabilitowany. Raz w tygodniu rodzice go wożą 
do szpitala w Złotoryi i tam Kamilek ćwiczy 
dzielnie pod okiem fachowca. W domu mama 
też nie odpuszcza, Kamilek nie ma taryfy ulgowej. 
To nawet widać po zabawkach rehabilitacyjnych, 
które leżą w pokoju. Mama Kamila marzy, by 
wreszcie zrobić prawo jazdy i móc samodzielnie 
wozić synka do szpitala. Codziennie też Kamilek 
ma inhalacje. To ma zapobiegać objawom 
mukowiscydozy. Na razie choroba nie daje o 
sobie znać. Podczas ostatnich badań okazało się, 
że narządy wewnętrzne, a szczególnie wątroba, 
są bez zarzutu, jednak trzeba trzymać rękę na 
pulsie. 

Rodzina Kamila żyje w bardzo skromnych 
warunkach, zdrowie Kamilka i rehabilitację 
przedkłada nad inne potrzeby. Tata chłopczyka 
na razie nie ma stałego zatrudnienia i sam 
boryka się z problemem zdrowotnym, ale 
jako zręczny stolarz ma w planach otworzyć 
własny zakład. Ufa, że jego pasja mogłaby się 
stać dla rodziny szansą na lepsze jutro. Mama 
chłopca teoretycznie nie pracuje, ale zajmuje 
się gospodarstwem i domem. W codziennych 
zajęciach pomaga jej rodzina, ale to na głowie 
mamy są największe troski, szczególnie te 
związane ze zdrowiem dziecka. 

W wolnym czasie pracuje z Kamilkiem, 
by motywować go do rozwoju. Wykonuje z 
synkiem zalecone przez rehabilitanta ćwiczenia, 
bo godzina zajęć w szpitalu to naprawdę mało. 
Przydałoby się takich zajęć więcej, ale na to już 
NFZ nie da pieniędzy. Przydałby się też specjalny 
materac rehabilitacyjny. Ułatwiłoby to na pewno 
wykonywanie ćwiczeń. 

Optymizm i upór w dążeniu do celu są siłą tej 
rodziny. Nie widać, by czekała biernie na pomoc, 
ale to nie znaczy, że taka jej się nie należy. 
Dlatego z pełną odpowiedzialnością apeluję do 
czytelników naszego miesięcznika, by wsparli 
finansowo rodzinę Kamila podczas naszej 
dorocznej Gali, wrzucając datki do puszki lub 
biorąc udział w licytacji. Można też podarować 
chłopcu 1% podatku, podając numer KRS 00000 
97 900 z dopiskiem dla Kamila Witkowskiego.

Iwona Pawłowska

Marzec - to jak mawiała moja babcia 
- pierwszy miesiąc na przednówku. 

Choć za oknem widać już  oznaki wiosny, to 
marcowa chlapa nie nastraja optymistycznie. 
Buty przemoknięte śniegową breją, 
ogołocone gałęzie drzew, a wokół szaro i 
brudno. Ludzie przemykają ulicami, by jak 
najszybciej znaleźć schronienie w domowym 
zaciszu. Siadam z gorącą herbatą przy stole i 
patrząc na puchate bazie stojące w wazonie, 
zaczynam marzyć. Skoro te małe aksamitne 
kotki są oznaką odradzającej się przyrody, 
to i we mnie budzi się chęć do większej 
aktywności. 

Pani Krysia od lat obiecuje sobie, że 
na wiosnę wybierze się do Zakopanego, 
by wreszcie zobaczyć Dolinę Kościeliską z 
dywanami kwitnących krokusów, rozsianych 
przez górski wiatr. Jej niedawno zmarła 

mama opowiadała, że tam poznała ojca – to 
był początek ich  wspólnego życia. Ona chce 
teraz zabrać stamtąd choć trochę zapachu 
miłosnych uniesień jej rodziców. Przecież 
Krysia wierzy, że  i w jej życiu zjawi się miłość. 

Krzysztof  marzy o wyprawie we 
włoskie Dolomity, bo podobno wiosną są 
one najciekawsze dla górskich wypraw. 
Wtedy języki śniegu iskrzącego się w słońcu 
spływają po zboczach w doliny, wypełniając 
krystaliczną wodą  górskie potoki. Ileż radości 
przynosi podmuch wiosennego wiatru, który 
smaga twarze turystów, rozkoszujących się 
urokami górskiego krajobrazu. 

Wiktor chciałby na wiosnę ukończyć 
budowę domu. Zaplanował, by pierwszym 
drzewem, posadzonym w przydomowym 
ogrodzie, była wierzba z baziami, 
zwiastującymi cud życia rodzącego się po 

zimowym uśpieniu. Od kilku miesięcy wraz z 
żoną oczekują na narodziny wymarzonego od 
lat syna. Wiktor wierzy, że ta wierzba stanie 
się dobrym duchem ich nowego losu.   

Trzeba marzyć, chociaż czasami fortuna 
nam nie sprzyja, a życie płata figle. Krysia  
przypomniała sobie o planach wyprawy 
do Zakopanego, gdy zobaczyła krokusy 
kwitnące na trawniku w miejskim parku, 
ale zabrakło jej czasu na chociażby krótki 
urlop w Tatrach.  Krzysztof złamał nogę i jego 
wymarzony wyjazd do Włoch musi poczekać 
do następnej wiosny. Wiktor przeżył radość 
z narodzin syna, jednak przeprowadzki do 
nowego domu nie było - ot proza życia. 

Często nasze marzenia rozpływają się 
jak chmura po pierwszej wiosennej burzy. 
Jednak dobrze, że chcemy i potrafimy 
marzyć. Bo jak mawiał poeta: Żeby coś się 
zdarzyło.

Żeby mogło się zdarzyć (...). Nim twe 
szczęście cię minie. Trzeba marzyć.

Markosia 

Poszukiwania agatów

W Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej

Trzęsienie ziemi w Sudeckiej Zagrodzie

W Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej

WSPARCIE DLA KAMILA
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znoszono wielkie bryły lodu i on utrzymywał 
chłód w pomieszczeniu na kolejne miesiące. 
Ale to oczywiście dotyczyło raczej domów 
bogatszych gospodarzy, np. rycerzy i książąt, 
Oni też mieli własne studnie na terenie 
swych posiadłości. Tylko zwykle woda w nich 
nie była typowo źródlana, tylko z opadów. 
Dlatego też jej jakość pozostawiała wiele 
do życzenia. Stąd wstręt do wody pitnej w 
tamtych czasach. Bo jak pić wodę, w której 
zalęgły się żaby?

Najchętniej spożywanymi mięsami była 
wieprzowina i wołowina. Nie było wtedy 
żadnych chlewików. Zwierzęta karmiły się 
same, jedząc to, co napotkały. Świnia miejska 
jadła nieczystości ulicy, świnia leśna, to co 
spotkała wśród drzew. A ludzie jedli świnie ;). 
Drób hodowano na jajka. Spożywano częściej 
ptactwo wodne, czyli gęsi i kaczki. A jak się 
udało upolować łabędzia, mięsa było znacznie 
więcej. Czasem też jedzono kury lub koguty, 
ale wcześniej kastrowano przyszłą ofiarę i 
tak pozyskiwano kapłony czy pulardy. To było 
delikatniejsze w smaku mięso niż pochodzące 
z kury hodowanej na jajka. Spożywano też 
mniejsze ptaki. Chętnie polowano na drozdy. 
I tu taka ciekawostka – nie patroszono ich 
przed przyrządzaniem. Zjadano z zawartością, 
czyli naturalnie faszerowane ;)
Trzeba mieć na uwadze, że kiedyś kuchnia 
była sezonowa. Nawet jajka nie były 
dostępne codziennie. Tylko w okresie 
wiosennym. Kurki zielononóżki, czyli nasze 
typowo polskie, nie znosiły tyle jajek, co dziś. 
Rocznie pozyskiwano około 40 -60 jajek. Gęsi 
też nie były bardziej efektywne.
Jak widać, nabiał nie był powszechnie 
dostępny. Nawet z mlekiem było krucho. 
Krowa dawała około 5 litrów mleka dziennie. 
I to pod warunkiem, że miała cielaka. Z tym, 
że mleko to było znacznie bardziej tłuste 
niż dziś. Masło było rzadko używane. Jeśli 
już je robiono, to bardzo zasalano, by w ten 
sposób przedłużyć jego trwałość. Stąd, że 
też było sezonowe, wynikała jego wysoka 
cena, nawet bogaci nie zawsze mogli sobie 
na nie pozwolić. W powszechnym użyciu był 
za to smalec, służył nie tylko jako omasta, ale 
też do smażenia. Najbardziej poszukiwany 
był smalec gęsi, bo ma wysoką temperaturę 
topnienia.

Choć z nabiałem było krucho, to alkoholu 
nikomu nie brakowało. Spożywanie wody, 
szczególnie niegotowanej groziło śmiercią. 
Jedynie na wsiach woda była jeszcze zdatna 
do picia. Zatem piło się powszechnie piwo i 
wino. Przy czym piwo przypominało dzisiejszy 

żur. Było też mętne. Spożywano też napoje 
bezalkoholowe, na przykład kwas chlebowy 
czy podpiwki. Wino grzane i miody pitne 
powstały w Polsce tylko dlatego, że zwykłe 
wino było tak niedobre (kwaśne winogrona 
się do tego przyczyniały), że dodawano do 
niego wszystko, co mogłoby poprawić smak 
przyprawami korzennymi.

W wiekach średnich jedzono wszystko, co 
strawił żołądek. Podawano gotowane kości, 
móżdżki, podroby, flaki, sproszkowane rogi… 
w zasadzie nie było takiej części zwierzęcia, 
której nie można by było zjeść. Przepis na 
flaki był też oryginalny – jedzono je w occie z 
psim mlekiem.

Okazuje się, że w średniowieczu w 
Europie mieliśmy już hot-dogi. Były to 
kiełbaski owinięte w ciasto i miały swojską 
nazwę – kutasiki. W tych czasach znano 
już grzybki w occie. Był to, podobnie 
jak dziś, przysmak typowo Polski. Tylko 
zastanawiające jest to, ile osób musiało 
poświęcić swoje życie, by w końcu okazało 

się, które z grzybów nadają się do strawienia 
bez skutków śmiertelnych. 

W wiekach średnich nie było stałych 
godzin posiłków ani ich urozmaicania w ciągu 
dnia. Pierwszy posiłek nie musiał niczym 
różnić się od kolejnego. Jedzono to, co było 
w zasięgu i jedzono wtedy, kiedy gospodarz 
miał na to ochotę – to była główna zasada 
odnośnie pory posiłku.

Wbrew opinii o mrokach średniowiecza, 
biesiadnicy mieli też swój savoir vivre 
dotyczący jedzenia. Na przykład często 
spożywano z jednej misy przy wspólnym 
stole, więc po jedzenie sięgano inną ręką niż 
ta, która służyła do tak zwanych „brudnych 
czynności”, na przykład w toalecie. Bo trzeba 
pamiętać, że kiedy budowano zamki, dbano 
o to, by miały toalety – prymitywne występy 
murów co prawda, ale zawsze to coś, na 
przykład w porównaniu z XVII-wiecznym 
Wersalem, który nie miał ani jednej ubikacji. 

Chociaż w średniowieczu nie było jeszcze 
kawy, herbaty czy tytoniu – nasi przodkowie 
pobudzali swój organizm innymi specyfikami. 
Tu z pomocą przychodziły wiedźmy, czyli 
kobiety, które wiedziały J. Wiedziały na 
przykład, w jakich proporcjach przyrządzić 
wyciąg z belladonny czy sporyszu, by nie 
otruł, ale przysporzył niesamowitych 
doznań. Znana była też „maść na latanie”, 
wykonana z halucynogennych roślin. Wtarta 
w ciało- dawała bardzo realistyczne wrażenie 
unoszenia się w powietrzu. 

Wiedźmy i zielarki były nieocenione w 
tamtych czasach. W naturalny sposób leczyły 
wiele przypadłości, nawet męską niemoc, na 
którą zalecano nasiona tykwy (XII-wieczny 
przepis św. Hildegardy). W przepisach 
aptecznych można też znaleźć kandyzowane 
owoce (figi, pomarańcze w cukrze) czy 
suszone śliwki. Wiedza ludzi średniowiecza 
bywa często lekceważona, a mało kto 
wie, że wspomniana Hildegarda odkryła 
związek między jedzeniem a płodnością 
oraz starzeniem się. Zapobiegać starzeniu 
miało ośle mleko lub ogórecznik. Na piękne 
zęby miało pomagać jedzenie jabłka. Jabłka 
uchodziły też za afrodyzjak, ale nie były to 
zwykłe owoce, ale „aromatyzowane”, takie, 
które niewiasta nosiła kilka dni pod pachą ;)

Kuchnia średniowieczna to jedna z 
najciekawszych kuchni w dziejach Europy 
– zrównoważona, oparta na produktach 
lokalnych, ekologiczna, sezonowa, czyli 
zgodna z zasadami dietetyki J. Tylko czy na 
pewno chcielibyśmy do tego wracać?

Iwona Pawłowska

M
oja Babcia, z Kamienia Koszyrskiego 
na Polesiu, robiła świetne wypieki. 

Ich smak pozostał gdzieś w zakamarkach 
kubków smakowych i przypomina atmosferę 
i zapachy domu rodzinnego. Wśród ciast 
królował piernik. Przygotowaniu towarzyszył 
rytuał, któremu przyglądały się wnuki. A że 
piernik jest ponadczasowy - bo może poleżeć, 
można go zamrozić, by uratował nasz honor 
gospodyni, gdy wpadnie niespodziewany gość 
– bierzmy się do dzieła.

Składniki:
0,5 kg pszennej mąki gdańskiej, 1,5 szkl. 
miodu, 3 jaja (kto lubi słodziutki, doda 0,5 
szkl. cukru), duża łyżka masła, 0,5 łyżeczki soli, 
łyżeczka sody, 0,5 szkl. mleka i przyprawa do 
piernika (z naturalnych składników), 10 śliwek 
suszonych (bez E 220), 0,5 paczki rodzynek.
Miód, mleko, cukier podgrzać, mieszając, 
do uzyskania jednolitej masy. Zdjąć z ognia, 

dodać masło, sól i przyprawę. 
Wymieszać, ostudzić. W tym 
czasie ubić jaja na pianę, dodać 
mąkę wymieszaną z sodą. 
Połączyć wszystkie składniki, 
wymieszać. Dodać rodzynki. 
Odstawić przykryte ściereczką 
ciasto  na 4 dni. Wlać do formy, 
piec ok. 1godz. w temp.180 
st. Następnego dnia zdjąć 
pergamin i zawinąć w folię.

Tak przygotowany piernik 
można odstawić, ale ja dzwonię 
i zapraszam na świeżutką kawę 
i aromatyczny kawałek piernika. 
Przydatność do spożycia 
– 4 tygodnie. Nadaje się do 
mrożenia.

Krystyna Rybicka                          

Babcine frykasy

Luty 2016  ●  Nr 2 (121) 7

W styczniu w wojcieszyńskiej Alberti 
Villa państwa Barciszewskich Fundacja 

Archeo zorganizowała ciekawą imprezę 
popularyzującą wiedzę o średniowieczu. 
Na zaproszenie Mariusza Łesiuka i Tomasza 
Stolarczyka zjechali pasjonaci historii, dzięki 
którym można było w namacalny sposób 
poznać urok wieków średnich na naszych 
terenach i w całej Europie. Mnie, jako 
kobiecie, najbardziej przypadły do gustu 
opowieści o kuchni średniowiecznej w 
wykonaniu Małgorzaty Bliskowskiej. Żeby jej 
słowa stały się ciałem, przywiozła ze sobą 
własnoręcznie wykonane specjały kuchni 
z epoki, czym sprawiła ogromną radość 
łasuchom. Jedząc i słuchając, urzeczona 
barwną opowieścią, wpadłam na pomysł, że 
to wszystko opiszę, Co niniejszym czynię.

W średniowieczu sprawy polityczne i 
biznesowe załatwiano przy jedzeniu. Kuchnia 
mogła decydować o losach Europy. Jeśli ktoś 
dostał w gościnie złe jedzenie albo po prostu 
się struł, mogło to też niedobrze skończyć 
się dla gospodarza. A stąd do konfliktu już 
nie było daleko. Kiedy zaczynamy badać 
kulisy biesiad, to odkrywamy jeszcze jedną 
zależność między jedzeniem a polityką - 
jeśli gość dobrowolnie siadał do stołu, to 
znaczy, że odznaczał się niebywałą odwagą 
i zaufaniem do gospodarza. Szczególnie w 
domu Piastów. Trzeba pamiętać, że wielu z  
nich się po prostu wytruło (przykład zbrodni 
Popiela). A bywało też tak, że jak już udało mu 
się uniknąć śmierci przy stole, to uduszono 
delikwenta w latrynie.

W ogóle w średniowieczu nie 
było bezpiecznie przy stole i 
wokół niego.

W powszechnym użyciu 
była belladonna czy też 
bieluń, a między kucharką 
a zielarką różnica płynna. 
Jednak takie atrakcje były 
zarezerwowane dla sfer 
wyższych.
Pozostali mogli czuć 
zagrożenie ze strony… brudu. 
Oto kilka dowodów: mycie 
rąk nie było powszechne, 
środkiem konserwującym 
w kuchni była pokrzywa, 
a jedzono często mięso 
zwierząt zdechłych. 
Wystarczy? 

Średniowiecze to też 
czas głodu, ludzie nie 
umieli jeszcze sobie radzić 
z kaprysami aury, nie znali 
nawozów sztucznych a o 
GMO nawet Nostradamus nie 
wieszczył.
W tych trudnych momentach, 
kiedy głód zaglądał w oczy, 
ratowano się tak zwanym 
mięsem domowym (taka 
nazwa funkcjonuje w 
książkach kucharskich tego 
okresu). Czym było „mięso 
domowe” – to ludzkie mięso, 
a konkretnie niemowlęce. 
Urodzenie dziecka było mniej 
kosztowne niż kupienie 
świni czy krowy. Poza tym 
o zwierzęta trzeba było 
bardziej dbać niż o dziecko. 
W średniowieczu nie było 
pajdokracji, dzieci praw 
nie miały. Nawet w kuchni. 
Jadły pod stołem, jeśli były 

sprytniejsze niż psy i koty.
Moda na potrawy w średniowieczu też się 

zmieniała. Na początku średniowiecza rycerz 
jadł podobnie jak bogaty chłop. Pod koniec 
średniowiecza rycerz jadł już tak wyszukane 
potrawy, że wręcz niestrawne, jak kasza 
gryczana z wodą różaną, fiołkową, mlekiem 
migdałowym, do tego jakieś afrodyzjaki i 
wyszukane przyprawy. Poza tym cały plebs 
odżywia się normalnie. Je zupę z soczewicy, a 
na wety, czyli na zakończenie jedzenia - figę z 
makiem i pasternakiem lub jabłka z makiem i 
chrzanem. Tu trzeba nadmienić, że soczewica 
czy ciecierzyca były dość powszechne 
kiedyś w Polsce i nie raz ratowały życie na 
przednówku. W średniowieczu jedzono też 
nasiona babki, traw, na przykład rosnącą na 
podmokłych terenach mannę mielec. Zjadano 
kłącza wielu roślin, które teraz traktujemy 
jako ozdobne lub chwasty. Spożywano 
orzechy, mieloną korę dębu – była to tak 
zwana „kuchnia na przetrwanie”. 

Polacy w miarę nieźle radzili sobie z 
konserwowaniem warzyw. To na naszych 
ziemiach rozpowszechniło się kwaszenie. 
Kuchnię polską można rozpoznać po 
kwaśnym smaku. Już w IX wieku znane były 
ogórki kiszone. Kwaśny żur to też nasza 
potrwa. A zalewane żurem jabłka stanowiły 
średniowieczny przysmak (próbowałam – 
zjadliwe).

Tylko w okresie karnawału jedzenie 
ociekało tłuszczem, to był ten czas, kiedy 
wreszcie można było jeść i najeść się 
do syta. Szczególnie bogaci popadali w 

obżarstwo. Archeologiczna analiza zawartości 
zamkowych latryn może pokazać, jak 
przeplatał się czas postu z czasem karnawału 
J. Podobnie, jak pozakazywały, kiedy rycerze 
szli na wojnę, bo przed wyprawą zarzynano 
znaczne ilości zwierząt, by przygotować 
zapasy dla ruszających do boju. 

Polska nie była w izolacji od innych 
kultur, wpłynęło to również na kuchnię. 
Prawdopodobnie już na dworze Mieszka 
pojawił się ryż zaimportowany wraz z 
wędrującymi ze Wschodu podróżnikami. 
Niewykluczone, że nasi przodkowie raczyli się 
pączkami z Katalonii. To ciasto z tymiankiem, 
szałwią (pycha!!!). Ale i my daliśmy coś 
światu. Mało kto wie, że kuchnia francuska 
dużo zawdzięcza Polakom. To my im 
zaszczepiliśmy miłość do ślimaków i żabich 
udek. Nasi przodkowie byli bardzo kreatywni 
w wymyślaniu przepisów. W średniowieczu 
znali prawie 700 sposobów przyrządzania 
ryb. W XVII w. już tylko 300.

Najpopularniejszym specjałem kuchni 
średniowiecznej w całej Europie były chyba 
podpłomyki. W naszej strefie klimatycznej, 
gdzie było dużo lasów, zatem pod dostatkiem 
drewna, wypiekano podpłomyki w 
piecach lub na płytach. W basenie Morza 
Śródziemnego takie placki pieczono na grillu 
lub wysmażano na oleju. Bo jak się okazuje, 
różnice w kuchniach świata nie zależą tyle 
od upodobań smakowych, co od dostępności 
materiału. 
A wracając do podpłomyków, należy 
stwierdzić, że były to placuszki 
wielofunkcyjne. Poza oczywistym 
przeznaczeniem, nadawano im też status 
talerza czy też łyżki. Tak wynaleziono 
pierwsze naczynia jednorazowe. 

Co ciekawe – we wczesnym 
średniowieczu jeszcze do rzadkości należały 
osobne pomieszczenia przeznaczone do 
przyrządzania posiłków. Często gotowano 
na dworze lub w kominkach służących 
do ogrzewania. W zamkach czasem 
wykorzystywano do tego celu piwnice. Dla 
sporego grona biesiadników gotowano w 
wielkich kotłach, nawet 40 -50-litrowych. 
Zrozumiałe było, że takiego gara nie ściągano 
z kuchni i nie myto, tylko dolewano do niego 
kolejne potrawy. W późniejszym okresie 
wieków średnich pojawiły się pierwsze 
lodówki. W tym celu zimą do piwnicy 

Figa z makiem, czyli co jadła prababka
OPOWIEŚCI O KUCHNI ŚREDNIOWIECZNEJ
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Czas płynie nieubłaganie. Każdego człowieka 
droga przez życie usłana jest czynami. Wielu 

wykorzystuje swój czas, wnosząc w życie nie tylko 
swoje, istotne zmiany.  Do ludzi nieprzeciętnych, 
którymi miasto się szczyci ich obecnością w 
jego murach, należy dr PIOTR MAĆKÓW.  Wielu 
mieszkańców pamięta kolegę ze szkolnej ławy, 
inni nauczyciela, kolegę czy zwierzchnika z okresu 
zatrudnienia w kopalni „Lena”.

Odcięci od korzeni
Punkt zborny znajdował się w Pyszkowcach, 

w szczerym polu, przy linii kolejowej Buczacz-
Stanisławów. Oczekujący budowali ziemianki 
do czasu podstawienia wagonów. Kiedy 
wreszcie  podstawiono skład do „węglarek” 
załadowano bydło, a na lory ludzi  i dobytek. Ta 
jesienna podróż trwała około miesiąca. Oprócz 
opóźnień spowodowanych ustępowaniem torów 
transportom wojskowym i przewożącym mienie ze 
zdobytych terenów, podróżni musieli pokonywać 
wyłudzenia alkoholu przez obsługę pociągu, by 
pokonać „awarie” parowozu, resorów i innych 
zmyślonych. Pierwszym celem osiedleńczym było 
Jagodno pod Wrocławiem.  Michał Łukasiewicz 
- wujek pana Piotra, mieszkający już w Złotej 
Górze, odnalazł krewnych i namówił ich do 
przeprowadzki. On sam zdążył się już urządzić, 
prowadził sklep „Kupno-Sprzedaż”.

Złota Góra
Rodzice pana Piotra zajęli duże gospodarstwo 

przy ulicy Adelińskiej (obecnie Zagrodzieńskiej), 
a czworo rodzeństwa matki wraz z rodzinami 

wybrało Nową Wieś Złotoryjską. Boże Narodzenie 
1945 r. rodzina spędziła w Złotej Górze. Mały 
Piotrek przeszedł przez sito egzaminacyjne 
kierownika szkoły, Tadeusza Musiała, i został 
zakwalifikowany do czwartej klasy, gdzie zapisano 
starszych o cztery i młodszych o dwa lata. 
Starsi młodszym zgotowali otrzęsiny, które do 
przyjemności nie należały. Chłopcy mieli szczęście, 
że na horyzoncie pojawił się ich katecheta 
ks. proboszcz Michał Dunas. „Chrzest” został 
przerwany, chociaż plecy długo jeszcze pamiętały 
wszystkie kuksańce. Kresowiacy wymawiali 
przedniojęzykowe „ł”,  także rozróżniali  „h” i „ch” 
dostarczając Centralakom powodów do kpin. 
Ponieważ w mieście jeszcze co najmniej przez dwa 
lata było sporo dzieci niemieckich, podejmowano 
próby wspólnych zabaw. Niestety, nieznajomość 
języków okazała się barierą nie do pokonania.

W chojnowskim liceum
Kiedy nadszedł czas szkoły średniej Piotr 

wybrał szkołę w Chojnowie, gdzie uczyli 
nauczyciele z Brzeżan. „W 1953 r. 
zmarł Józef Stalin. Profesor Zbigniew 
Schneiberg ustawił nas w dwuszeregu, ale 
kiedy zawyły syreny, śmialiśmy się. Udało się, 
nie ponieśliśmy konsekwencji. W szkole uczono 
nas o „pierwieństwie” Ruskich, dowodzono, że 
największe wynalazki były dziełem Rosjan. W 
duchu śmialiśmy się z tego, ale musieliśmy robić 
dobrą minę do złej gry. Zarówno uczniowie, a 
przede wszystkim nauczyciele, zdawali sobie 
sprawę z tego fałszu, ale cóż było robić? Nauka 

historii była podporządkowana ideologii. Z 
perspektywy lat uzmysławiam sobie, ile straciliśmy 
czasu na te bałamutne ideologie i jak nam robiono 
wodę z mózgu.”

Uczniowie chojnowskiego liceum pomagali 
w pracach polowych PGR-owi w Chotyńcu 
k/Radymna, a okolicznym w wykopkach. 
Nie nadążano z jedną kolektywizacją, a już 
wprowadzano drugą – Spółdzielnie Produkcyjne, 
wzorowane na sowieckich kołchozach. Z liceum 
uczniowie zapamiętali lubianą polonistkę, Julię 
Poźniakową.

Uczniom  przytrafiają się różne historie. 
Pewnego razu jeden z uczniów rzucił ogryzkiem 
w ścianę. Miał pecha. Trafił w podobiznę Wodza 
Całej Ludzkości  - jak pisze pan Piotr. W wyniku 
donosu dojeżdżających uczniów przesłuchiwał 
tow. Szczotka z UB. Pomimo że pan Piotr nie 
wstąpił do partii, liceum ukończył jako jedyny z 
tytułem Przodownika Nauki i Pracy Społecznej – 
otwierającym wstęp bez egzaminu na wybraną 
uczelnię. Wybrał Wydział Mechaniczny Politechniki 
Wrocławskiej.

Pana Piotra nachodzą refleksje: „Ukończenie 
przeze mnie szkoły średniej, to było duże 
osiągnięcie chłopskiego dziecka, jeśli porówna 
się do szans w przedwojennym Koropcu. 
Paradoksalnie wojna, okupacja sowiecka, wywózka 

oraz zmiana ustroju, oprócz wszystkich swoich 
negatywnych aspektów miały i ten pozytywny, że 
dzieciom takim jak ja dały szansę kształcenia się.”
Pan Piotr dostrzega wielką rolę kościoła, który był 
ostoją polskości i języka w obcym narodowościowo 
środowisku: „ ponadto zasady moralne, jakie 
głosił, oczywiście, jeśli się 
je przestrzegało, pomagały 
wyrosnąć na tzw. porządnego 
człowieka. Przyrzeczenie złożone 
w czasie Pierwszej Komunii 
Św., że do osiemnastego roku 
życia nie będę palił papierosów 
i pił alkoholu, było dla mnie tak 
ważne, że wytrwałem w tym 
postanowieniu i na dalsze lata”.

Powrót do Złotoryi /Lena
Po studiach pan Piotr znalazł 

zatrudnienie w kopalni „Lena”. 
A w 1959 r. wraz z małżonką 
zamieszkali na dworcu 
kolejowym. Z tego okresu 
pan Piotr dobrze wspomina 
sympatyczną panią Karolakową, 
która starannie zajmowała się 
ich małym Pawełkiem.

Na „Lenie” wciąż się coś 
działo. Kiedy nadszedł 14 maja 
1965 r., w wyścigu Pokoju  na 
finiszu w Poznaniu, I miejsce 
zajął Rajmund Zieliński w 
jeździe indywidualnej na czas, 
pokonując  54 km. Pierwszy raz 

Od prawej - Piotr Maćków, Wiesław Karwaj, 
pan Kałuża - nauczyciel fizyki

Piotr Maćków - w środku

Piotr Maćków 
z synem Pawełkiem

Ze Złotoryją w życiorysie
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Polak tak wysoko uplasował się  w Wyścigu Pokoju. 
Tego nie można było przegapić, potem starano się 
nadrobić czas. Jeden z sygnalistów w pośpiechu 
wepchnął do szybu wóz, który powyrywał 
elementy i uszkodził szyb. Ludzi wyprowadzono 
upadową.

Przyroda też płata figle i pokazuje swą siłę. 
Po długotrwałych opadach Leszczynka - zaledwie 
strumyk, przemieniła się w rwącą rzekę, która 
wpłynęła do kopalni. Mozolnie kilkoma pompami 
wyprowadzano z kopalni wodę. Tym razem 
błąd mechanika spowodował zatarcie silnika i 
unieruchomienie jednej z pomp.
Innym razem zatrzymał się przenośnik, więc 
„sztygar zwołał górników, napełnili sprzęgło swoim 
moczem i fedrowali dalej”.

Wielu pracowników „Leny” dojeżdżało z 
wiosek, ich synowie nie mieli wielkich szans na 
naukę zawodu. Dyrekcja kopalni przyjmowała 
chłopców na naukę zawodu u rzemieślników 
(ślusarza, elektryka), natomiast zajęcia teoretyczne 
organizował pan Piotr Maćków w stołówce 
zakładowej. Kiedy w Złotoryi powstała Zasadnicza 
Szkoła Wielobranżowa został nauczycielem 
przedmiotu -  maszyny i urządzenia elektryczne. 
Wielu swoich byłych uczniów, którzy ukończyli 
technika spotkał w kopalni w Lubinie, nierzadko w 
dozorze.

Pan Piotr wspomina: „W okresie pracy w 
ZG „Lena” opracowałem uproszczoną metodę 
pomiarów pomp głównego odwadniania i na 
ten temat napisałem artykuł do „Rud i Metali 
Nieżelaznych” (nr 9/1969).

Nadszedł rok 1969 i pan Piotr otrzymał 
propozycję „nie do odrzucenia”, mianowicie  przejście 
do Kombinatu. Propozycję przyjął. Ta pracownicza 
decyzja spowodowała przeprowadzkę do Lubina.

Na potrzeby zakładu pan Piotr prowadził 
badania i udoskonalał procesy eksploatacyjne. 
Współpraca z ośrodkami akademickimi 
zaowocowała podjęciem tematu badawczego: 

„Metoda badania procesu eksploatacji maszyn 
dołowych oraz oceny efektywności ich pracy”, 
który został zatwierdzony przez Radę Naukowo-
Dydaktyczną Instytutu Górnictwa jako wniosek o 
wszczęcie przewodu doktorskiego (10.04.1973). 
Promotorem został prof. dr hab. inż. Jan Sajkiewicz, 
który wiele pomógł w skomplikowanych 
wyliczeniach.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter 
pracy oceniało ją trzech recenzentów. Obrona pracy 
odbyła się 14 czerwca 1975 roku. Podczas swojego 
życia zawodowego pan Piotr składał wnioski 
racjonalizatorskie zakończone patentami. W roku 
1974 pan Piotr Maćków został wyróżniony przez 
tygodnik „Konkrety” tytułem CZŁOWIEKA ROKU.

Tekst: Piotr Maćków i Danuta Sosa
Zdjęcia z archiwum Piotra Maćkowa

W związku z wyartykułowaną 
przez wrocławskie środowiska 

naukowe potrzebą utworzenia 
Muzeum Ziem Zachodnich w 
2010 r. we Wrocławiu odbyła 
się konferencja pod patronatem 
Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz 
Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Spotkanie 
poświęcono omówieniu kwestii 
ewentualnego projektu budowy 
muzeum, stanu wiedzy oraz sposobów 
prezentacji materiałów historycznych 
na wystawie. Projekt taki wymaga 
zaangażowania przedstawicieli 
różnych ośrodków badawczych 
i różnych dyscyplin naukowych 
zajmujących się problematyką 
osadnictwa, jak i sytuacji politycznej, 
społecznej, demograficznej, religijnej 
na ziemiach przyłączonych do Polski 
po 1945 r. Materiał pokonferencyjny 
został zebrany i opublikowany pod 
tytułem „Ziemie Zachodnie - historia 
i perspektywy” pod red. dra W. 
Kucharskiego i prof. 
G. Straucholda w 2011 r. Na 439 
stronach naukowcy przedstawiają 
dotychczasowy zakres zainteresowań 
nauki Ziemiami Zachodnimi i 
Północnymi ze szczególnym naciskiem 
na Dolny Śląsk. W trzech różnych 
wystąpieniach/opracowaniach 
wymieniono Złotoryję, głównie 
w kontekście funkcjonującego 
na terenie naszego miasta obozu 
politycznego oraz wydarzeń 
towarzyszących odbijaniu miasta 
spod władzy niemieckiej.

Joanna Sosa-Misiak

Naukowo 
o Ziemiach
Zachodnich 

18.01.- 12.02.2016 r. jak co roku, Wójt Gminy 
Złotoryja, Maria Leśna, spotykała się z mieszkańcami 
na zebraniach wiejskich. 
20.01.2016 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- 
Pedagogicznego w Złotoryi została otwarta wystawa 
prac plastycznych uczniów złotoryjskiego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
22 - 23.01.2016 r. odbył się na terenie OHZ Michałów 
„ Konkurs w Wabieniu Drapieżników o Puchar 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Złotoryja”.
27.01.2016 r. burmistrz, Robert Pawłowski, nagrodził 
zawodników złotoryjskich klubów sportowych, którzy 
w roku 2015 wyróżnili się swoimi osiągnięciami na 
zawodach rangi co najmniej ogólnopolskiej oraz tych, 
którzy swoją sportową postawą i startami przyczynili 
się do promocji Złotoryi.
27.01.2016 r. w Centrum Kultury w Świerzawie odbył 
się V Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
29.01.2016 r. Gminne Centrum Kultury w Pielgrzymce 
zorganizowało po raz trzeci „Dziecięcy Przegląd Kolęd i 
Pastorałek.
29.01.2016 r. miało miejsce uroczyste otwarcie 
wyremontowanej siedziby Nadleśnictwa w Złotoryi.
30 - 31.01.2016 r. w hali „Tęcza” 26 młodych tenisistów 
z całego województwa walczyło o medale i puchary w 
Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Skrzatów 
(do 12 lat).
31.01.2016 r. w Sali Widowiskowej w Wojcieszowie odbyło 
się II Wojcieszowskie Śpiewanie Kolęd i Pastorałek 2016.
02.02.2016 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Świerzawie odbyło się coroczne spotkanie władz 
samorządowych z członkiniami Kół Gospodyń 
Wiejskich, działających na terenie Gminy Świerzawa.
04.02.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i 
Rekreacji miał miejsce Koncert Wiedeński.
04.02.2016 r. w Gminnym Centrum Kultury w 
Pielgrzymce odbyło się karnawałowe spotkanie 
„Zostań moją walentynką”.
05.02.2016 r. w „Tęczy” odbył się, po raz ósmy, 
międzynarodowy turniej piłki halowej o puchar 
komendanta powiatowego policji w Złotoryi.
30.01.2016 r. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w 
Pielgrzymce gościło uczestników turnieju w szachy i 
warcaby.
05.02.2016 r. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej 
odbyły się bezpłatne warsztaty prawne „Wsparcie 
społeczności lokalnych zagrożonych inwestycjami 
szkodliwymi dla środowiska”.
09.02.2016 r. w Rokitnicy, Lubiatowie i Wilkowie 
Osiedlu przedstawiono spektakl pt. „Rubinowy książę” 
wystawiony przez teatr Art.-RE z Krakowa. 
10.02.2016 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Policji 
w Złotoryi odbyły się konsultacje społeczne w sprawie 
projektu „Mapa zagrożeń dla powiatu złotoryjskiego”. 
13.02.2016 r. odbył się I Wojcieszowski Zjazd na Byle Czym.
13.02.2016 r. w Hali Sportowej „Tęcza” odbył się Rodzinny 
Turniej Sportowo - Edukacyjny „ZŁOTA RODZINA 2016” 
organizowany przez Stowarzyszenie „ZŁOTA COOLTURA”.
14.02.2016 r. w Złotoryi rozegrane zostało VII 
Biegowe Grand Prix Zagłębia Miedziowego w Biegach 
Przełajowych – Bieg V Złotoryja.
15 – 25. 02.2016 r. na terenie powiatu złotoryjskiego 
została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, 
mająca na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem 
ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla 
potrzeb czynnej służby wojskowej.
18.02.2016 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego 
w Złotoryi miał miejsce Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
20.02.2016 r. Stolicę Polskiego Złota odwiedzili 
dziennikarze radia RMF. Dzięki głosującym mieszkańcom 
Złotoryja została „Twoim Miastem w Faktach RMF FM”!
20.02.2016 r. w Hali Sportowej w Pielgrzymce Gminne 
Centrum Kultury wraz z Biblioteką  zorganizowało 
Gminny Turniej Seniorów w Piłkę Siatkową. 
25.02.2016 r. Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa 
w Złotoryi oraz Klub Seniora działający przy MOPS-ie. 
zorganizowały środowiskową imprezę walentynkową 
pn. „Oblicza miłości”. 
29.02.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Złotoryi rozpoczęła się czwarta edycja spotkań z cyklu 
„O finansach… w bibliotece”.

Opracował: Jarosław Jańta
Piotr Maćków z żoną
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– Przez lewo w lewo!
– Sekcja naprzód marsz!
– Przez prawo w prawo!
– Sekcja stój!
– Sekcja do ataku!
– Odstąp!

Donośne okrzyki dowódców 
krzyżują się w powietrzu, a żołnierze 
poszczególnych sekcji wykonują 
kolejne manewry. Przy każdej sekcji 
powiewa niebieska lub czarna 
chorągiewka sygnałowa. Niebieska 
to wojska francuskie, czarna – 
wojska pruskie. Dowódcy, sprawnie 
manewrując sekcjami, doprowadzają 
do zaatakowania przeciwnika. Podczas 
zwarcia padają ranni. Ale to nie 
koniec potyczki. Po wyjściu ze zwarcia 
następują kolejne manewry, które 
doprowadzają do kolejnego zwarcia. 
I tak kilka razy. Wszystko kończy się 
uformowaniem równego szeregu 
siedemdziesięciorga żołnierzy. 

Wydarzenie to miało miejsce 12 
listopada 2015 roku w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy 
jako element pewnego projektu.

– Gdy dowiedziałam się o 
inscenizacji bitwy napoleońskiej 
w Złotoryi w sierpniu 2015 roku, 
wiedziałam, że to dobry temat na 
projekt edukacyjny – mówi Anna 
Majewska, nauczycielka historii VI 
Liceum Ogólnokształcącego w ZSO Nr 
2. – Gdy pierwszy raz umówiłam się 
na rozmowę z Agnieszką Młyńczak i 
Cezarym Skałą , wiedziałam, że z tego 
wyniknie coś fajnego.
Małgorzata Kamińska  – wicedyrektor 
ds. Gimnazjum Nr 1 w Legnicy w 
Zespole Szkół: – Gdy pani Anna 
Majewska przyszła do mnie z 
pomysłem edukacyjnym na temat 
epoki napoleońskiej, to uznałam, 
że warto poświęcić część naszego 
czasu pracy, aby to zorganizować. Ta 
nauczycielka zawsze ma pomysły na 
bardzo interesujące przedsięwzięcia.

Na początku nie było 
łatwo. Do projektu zgłosiło 
się ponad siedemdziesięcioro 
uczniów gimnazjum i liceum. Do 
przeprowadzenia prób było tylko 
nas dwoje: mój kolega Czarek Skała 
i ja, pisząca te słowa. Trzeba było 
zapanować nad rozgadaną młodzieżą, 
która nie znała pojęć typu „ustawić 
się równo w dwuszeregu” czy też 
„kolejno odlicz”. Ta młodzież również 
nie miała żadnego pojęcia o czymś 
takim jak musztra. A to właśnie my, 

rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia 
Historycznego 3. Pułku Piechoty 
Legionu Irlandzkiego Cudzoziemskiego 
mieliśmy nauczyć ich elementów 
musztry dziewiętnastowiecznej. W 
ramach projektu edukacyjnego miał 
być zainscenizowany pokaz potyczki, 
nawiązujący do największego starcia 
militarnego epoki napoleońskiej na 
Śląsku – 202. rocznicy bitwy nad 
Kaczawą, która miała miejsce 26 
sierpnia 1813 r. 

Próby rozpoczęły się w 
październiku. Na plac ćwiczebny 
przeznaczono niewielki trawiasty 
placyk na rozległym terenie szkoły. 
Dzieciaki trzęsły się z zimna, a Czarek 
zdzierał głos podczas wydawania 
komend, próbując przekrzyczeć 
rozgadaną młodzież i tłumacząc 
kolejne fazy musztry. Co jakiś czas 
zbierał dowódców na odprawy i 
tłumaczył im, jakie popełniają błędy. Ja 
pomagałam jak mogłam, motywując 
uczestników obrazami przyszłej 
(udanej) inscenizacji.  

– Po każdej próbie musztry 
przybiegałem do klasy i robiłem 
wszystkim gorącą herbatę, bo było 
bardzo zimno, chwyciły pierwsze 
przymrozki – wspomina Zbigniew 
Walkiewicz, nauczyciel historii w 
Gimnazjum Nr 1 w Legnicy. – Cała 
moja klasa bierze udział w tym 
projekcie. To bardzo inteligentne 
dzieci. Zauważyłem podczas prób, 
że dowódcy wprowadzają własne 
elementy do inscenizacji. A wie pani, 
że tkaninę na chorągiewki sygnałowe 
załatwiłem w firmie komunalnej?  

Ze zniszczonych flag miasta. Ja też 
wpadłem na pomysł zrobienia 
kotylionów w barwach Francji i 
miniaturek flag Prus. Pomyślałem 
sobie, że samo wyróżnienie 
regimentów kolorami niebieskim i 
czarnym to może być trochę mało. 

Z każdą kolejną próbą musztra 
przebiegała coraz sprawniej, młodzież 

zaczynała się orientować, o co w tym 
wszystkim chodzi. Gdy przyjeżdżaliśmy 
do szkoły, dowódcy zbierali swoich 
„żołnierzy”, którzy ustawiali się szybko 
i równo. Zdawali sobie sprawę, że 
podczas wychodzenia ze szkoły są 
poddawani bacznej obserwacji przez 
tych, dla których zabrakło miejsca w 
projekcie. Zaczynało się rozchodzić 
po szkole, że to jakiś fajny, zupełnie 
nietypowy projekt. Nigdy takiego nie 
było. 

Vanessa – LO  kl. I b, rola 
dowódcy i żołnierza sekcji francuskiej: 

– Największą trudność sprawiało mi 
chyba zachowanie dyscypliny. No i 
głównie milczenia. Gdy to pokonałam, 
to następnym stopniem pokonania 
trudności było ogarnięcie całej reszty. 
Przez jakiś czas pełniłam rolę dowódcy 
w zastępstwie. To było bardzo trudne. 

Laura – LO kl. I a – rola żołnierza 
sekcji francuskiej: – Najtrudniejsze 
było to, że musieliśmy wszyscy ze sobą 
się zgrać. Wystarczyło podczas marszu 
pomylić nogę i już cała sekcja szła źle. 
Wszystko musiało być harmonijnie 
wykonane. 

Edyta – LO kl. I b – rola żołnierza 
sekcji francuskiej: – Kiedyś widziałam 
musztrę podczas inscenizacji 
jakiejś grupy w Legnickim Polu. 
Zaskoczeniem dla mnie była piękna 
synchronizacja ruchów. Wszystko było 
robione równo, każdy wiedział, co ma 
robić. Nie było żadnego zamieszania, 
które u nas pojawiło się na samym 
początku. Dla kogoś, kto patrzy na 
musztrę z boku, wydaje się, że to 
nic trudnego taki marsz czy równe 
powtarzanie jakichś ruchów. Okazuje 
się, że gdy się jest w środku tego i 
trzeba to samemu wykonywać, to już 
nie jest takie proste. 

Jednak najtrudniej mieli dowódcy. 
Musieli się nauczyć wydawać 
komendy bardzo donośnym głosem, 
podczas gdy na co dzień uczy się ich, 

że trzeba mówić głosem ściszonym. 
No i zapanować nad rozgadanymi 
koleżankami i kolegami. W ogóle 
zapanować nad dyscypliną. 

Kamil – LO  kl. II a,  rola 
dowódcy sekcji pruskiej: – Komendy 
wystarczyło kilka razy powtórzyć 
i od razu się zapamiętywało. Nie 
miałem z tym problemu. Dla mnie 
najtrudniejsze było uspokoić całą 
sekcję, którą dowodziłem. Cały czas 
rozmawiali, nie mogłem ich uciszyć. 
Poza tym bez przerwy robili zdjęcia 
i wrzucali na fejsa, a nie zajmowali 
się kolejnymi czynnościami musztry. 
To najbardziej przeszkadzało, bo 
wstrzymywali całą sekcję. 

Kamil – Gimnazjum  kl. I e, 
rola dowódcy sekcji francuskiej: – 
Najciężej było upilnować swoją grupę. 
Nie słuchali komend, nie skupiali się 
na tym, jakie komendy padały. No 
i na początku za cicho wydawałem 
komendy, ale później już było całkiem 
głośno. 

Zaangażowanie młodzieży i ich 
pozytywny stosunek do projektu 
zauważyłam podczas trzeciej czy 
czwartej próby. Jeden z chłopców 
zasłabł, odszedł na bok i przysiadł 
na trawie. Natychmiast podszedł do 

Śladami Napoleona w Legnicy

Postawa uczniów podczas wyjaśniania zasad musztry…

Sekcje francuskie i pruskie gotowe do potyczki i pokazu musztry XIX - wiecznej

…i po 15 minutach

niego kolega pełniący rolę dowódcy. 
Popatrzył z troską i poklepał po 
ramieniu mówiąc:

– Żołnierzu, co się stało? Siedź, 
odpoczywaj, ale wracaj do szeregu.

Chłopiec ten zachował się jak 
prawdziwy dowódca. Nasze wysiłki nie 
poszły na marne. 

W końcu przyszedł 12 listopada 
2015 roku, dzień uroczystości; dzień 
inscenizacji potyczki i pokazu musztry. 
W tym dniu okaże się, czy potrafiliśmy 
dotrzeć do młodzieży, czy wzięli sobie 
do serca uwagi Czarka na temat 
powagi i dyscypliny, czy wreszcie 
będą równo szli, i wiele innych obaw. 
Mieliśmy potężną tremę. 

Nasze obawy okazały się płonne. 
Podczas inscenizacji młodzież świetnie 
dawała sobie radę z dyscypliną – nie 
było gadania; z musztrą – wszystko 
szło równo; i z kolejnymi fazami 
potyczki, która była zasadniczą częścią 
całości – niczego nie pomylili. Podczas 
pokazu potyczki nad placem unosiły 
się dźwięki muzyki specjalnie dobranej 
przez Czarka Skałę. Dzięki dobrej 
obsłudze sprzętu nagłaśniającego 
przez dźwiękowca Jacka 
Procelewskiego w każdym miejscu 
placu była doskonała słyszalność, a 
zasięg mikrofonu też był bez zarzutu.

Na wzniesieniach wokół placu 

ćwiczebnego zgromadziło się 
zadziwiająco dużo publiczności z 
zaproszonych szkół z Legnicy i spoza 
niej, w których rozeszła się wieść, że w 
ZSO Nr 2 będzie bitwa napoleońska. 
Były obecne lokalna telewizja i prasa, 
jak też przedstawiciele samorządów. 
Całą uroczystość prowadziła młodzież. 

Bardzo 
ważnymi gośćmi 
byli rekonstruktorzy 
epoki 
napoleońskiej, 
koleżanki i 
koledzy z naszego 
stowarzyszenia. 
Panie miały na 
sobie stroje empire, 
a mężczyźni 
mundury armii 
Napoleona. 
Staliśmy razem, 
tworząc barwną 
grupę i przyciągając 
wszystkie 
spojrzenia. 
Przydawaliśmy 
niezwykłego charakteru i klimatu 
epoki całemu przedsięwzięciu. 

Ważną częścią uroczystości było 
odsłonięcie pamiątkowej tablicy z 

informacją o bitwie nad Kaczawą z 26 
sierpnia 1813 roku. Z obu stron tablicy 
zostały posadzone uroczyście dwa 
drzewa: dąb jako symbol waleczności i 
męstwa oraz lipa symbolizująca pokój. 
Po odsłonięciu tablicy rekonstruktorzy 
oddali honorowe salwy z pistoletów, 
czym wywołali burzę oklasków i 
niekłamany zachwyt publiczności. 

Listopadowa uroczystość w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 
2 w Legnicy to nie koniec projektu. 
W lutym odbędzie się jeszcze 
konkurs regionalny na temat bitwy o 
Złotoryję, bitwy nad Kaczawą i ogólnie 
o kampanii napoleońskiej w 1813 

roku na Śląsku. Jest też zaplanowana 
wycieczka w miejsca związane z bitwą 
nad Kaczawą i bitwą o Złotoryję.

– Bardzo cieszę się z realizacji 
wspólnego projektu, sama jestem 
zafascynowana tą tematyką i czasami 
napoleońskimi na Dolnym Śląsku. Jeśli 
chodzi o historię regionalną, to na to 

w ogóle nie ma czasu 
na lekcjach historii, 
bowiem jest zbyt dużo 
materiału. Jedynie 
nauczyciele pasjonaci 

mogą w tym zakresie coś zmienić, 
a ponadto powinni współpracować 
ze stowarzyszeniami regionalnymi, 
które szerzą wiedzę historyczną  
swojego regionu. I pani, i pan Cezary 
jesteście ludźmi z pasją, jakich mało. 
Gratuluję kolejnej udanej inscenizacji 
– podsumowuje Anna Majewska, 
pomysłodawczyni projektu.

Gdy w kilka dni po uroczystości 
spotkaliśmy się z uczestnikami 
projektu, aby porozmawiać o 
wrażeniach, przyjęto nas bardzo 
serdecznie. Młodzież chętnie się  
wypowiadała, a mnie i mojego 
kolegę Czarka zaskoczyły ich dojrzałe 

przemyślenia.     
Kamil – LO  kl. II a, rola dowódcy 
sekcji pruskiej: – Podobała mi się 
musztra. To tak jak w życiu. Zawsze 
trzeba kogoś słuchać, komuś się 

podporządkować. Fajne było to, że 
tylu nas spotkało się w jednym celu. A 
już podczas galowego przedstawienia 
wszyscy się spięli, żeby dobrze wyszło. 
Laura – LO kl. I a, rola żołnierza 
sekcji francuskiej: – Ja zawsze 

interesowałam się militariami i 
historią. Inscenizacja bitwy była 
idealnym pomysłem, aby poczuć 
klimat tamtej epoki i popatrzeć 
inaczej na historię. Udział w tym 
przedsięwzięciu sprawił, że jeszcze 
bardziej ciągnie mnie do wojska. 
Chcę i marzę o tym, aby udowodnić 
wszystkim, że wojsko jest nie tylko dla 
mężczyzn. 
Iwona – LO kl. I a, rola żołnierza: 
– Moja babcia, która mieszka w 
Złotoryi, była ze mnie dumna. 
Natomiast niektórzy moi koledzy 
śmiali się podczas inscenizacji. Jednak 
ja uważam, że nie robiliśmy z siebie 
głupków. Szliśmy z powagą, bo 
przecież mieliśmy na sobie mundury, 
a nie przebrania klaunów. 
Justyna – LO kl. I b,  rola żołnierza 
sekcji francuskiej: – To jest 
fantastyczne, że młodzież gromadzi 
się w takim celu w realu, a nie 
na fejsbuku czy snapczacie, bo 
internet nas wciąga. A okazuje się, 
że potrafimy również zgromadzić 
się podczas takiego przedsięwzięcia. 
Podoba mi się sama idea pomysłu. 
Mogliśmy udowodnić, że mamy 
jakąś wiedzę na temat tego 
wycinka historii. No i to było super, 
że potrafiliśmy się tak wspaniale 
zdyscyplinować. 
Vanessa – LO  kl. I b, rola dowódcy i 
żołnierza sekcji francuskiej: – Kiedyś 
ludzie ginęli za jakieś wartości. 
Nasza inscenizacja sprawiła, że 
nie zapominamy o tych tysiącach 
poległych w wojnach i bitwach. To 
takie uczczenie ich pamięci. 

Agnieszka Młyńczak
rekonstruktorka ze  Stowarzyszenia 

Historycznego 3. Pułku Piechoty 
Legionu Irlandzkiego 

Cudzoziemskiego

Zwarcie podczas potyczki. W niebieskich ubraniach sekcja 
francuska, w czarnych – sekcja pruska

Rozmowa z uczestnikami projektu

Pomysłodawczyni projektu
Anna Majewska

Odprawa dowódców podczas próby

Rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia 
3. Pułku Piechoty Legionu Irlandzkiego Cudzoziemskiego



D
zieci, młodzież, dorośli i seniorzy już dwukrotnie 
wzięli udział w rajdach pieszych po okolicy 

Nowego Kościoła. Pierwszy z nich odbył się do 
Sępowa, drugi zaś na Ostrzycę. Rozpiętość wiekowa 
niewiarygodna - od 8 do 70 lat.

16 stycznia br. ponad 20 mieszkańców wsi 
przemaszerowało przez Czerwony Kamień (325 
m n.p.m.) do Sępowa. Sprawnie zdobyli dobrze 

znany szczyt i po ośnieżonych polach dotarli do 
świetlicy w sąsiedniej wsi. Sołtys Sępowa, Michał 
Behnke, z wolontariuszami ugościli piechurów ciepłą 
herbatą i ogniskiem. Mieszkańcy obu wsi nawiązali 
porozumienie i zaczęli snuć plany przyszłych 
wspólnych wydarzeń. W ramach podtrzymania 
znajomości kilku młodszych i starszych mężczyzn 
z Sępowa odwiedziło Wiejski Dom Kultury w 
Nowym Kościele podczas podsumowania Ligi 
Tenisa Stołowego. Reprezentanci obu wsi stoczyli 
dwa pojedynki: piłkarzyki i tenis stołowy debel. W 
pierwszej dziedzinie tryumfowali sępowianie, zaś 
Nowy Kościół w deblu odwdzięczył się pięknym za 
nadobne. Równowaga została zachowana.

Sport i tężyzna fizyczna w Nowym Kościele 
są stawiane na piedestale. Świadczy o tym 
wzmagające się zainteresowanie rajdami pieszymi. 
Trasa drugiego rajdu wiodła z Nowego Kościoła na 
Ostrzycę Proboszczowicką. Pani Maria, która w lipcu 
skończy 70 lat, wraz z szesnastoma pozostałymi 

piechurami, wyruszyła 13 lutego z Wiejskiego Domu 
Kultury w Nowym Kościele o godz. 10. Zdobyli 
Jeziorną (293 m n.p.m.), przeszli przez Jastrzębnik i 
około godz. 15. zdobyli królową polskich wulkanów, 
Ostrzycę. Siłę i wytrzymałość Pani Marii podziwiali 
wszyscy. Uznanie należy się również najmłodszym. 
Szóstka dzieci i młodzieży bez słowa skargi przeszła 
ponad 12 km trasę (N.K.-Jastrzębnik-Proboszczów-

Ostrzyca) po to, by wspiąć się na szczyt (501 
m n.p.m.) udowodnić własną siłę, obcować 
z przyrodą i odpocząć przy ognisku. Między 
dotarciem na miejsce ogniskowe, a atakiem 
szczytowym uczestnicy rajdu spotkali się 
z Małgorzatą Semeniuk - animatorką czasu 
wolnego z Gminnego Centrum Kultury w 
Pielgrzymce, która grami i zabawami umiliła 
czas zmęczonych podróżników.

Kolejny, trzeci już rajd, odbędzie się 
prawdopodobnie 19 marca - dzień przed 
astronomicznym początkiem wiosny. Trasa 

oraz cel marszu... pozostaną na razie tajemnicą. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji warto 
śledzić facebook’owy profil: WDK ‚Nowy Kościół’. 

D.G

Ponad trzydziestu zainteresowanych uczniów 
zgłosiło się do wzięcia udziału w III Przeglądzie 

Kolęd, organizowanym w Gminnym Centrum 
Kultury w Pielgrzymce. 29 stycznia o godz. 15.00 salę 
centrum wypełnili stremowani wykonawcy wraz z 
rodzicami i bliskimi. Niezwykłe wydarzenie rozpoczął 
dyrektor  – Sebastian Dębicki, a poprowadziła 
je, wprowadzając obecnych w magiczny klimat – 
Małgorzata Semeniuk. W rolę akustyka wcielił się 
– Grzegorz Garliński.

Po gorącym powitaniu i przedstawieniu jury, 
w skład którego weszli:  Angelika Naporowska, 
Ryszarda Niklewicz, Cecylia Stolarczyk, Mira 
Majewska, Jarosław Pisarski i dyrektor GCKiB, 
Sebastian Dębicki, uroczystość rozpoczęła Tatiana 
Braun.   Pięciolatka, poza konkursem, w przepięknym 
góralskim stroju znakomicie wykonała kolędę „Oj 
maluśki, maluśki”. 

Następnie rozpoczął się przegląd  uczniów grupy 
młodszej, czyli kl. I-III. Tu,  wykonując poszczególne 
utwory, swoje wokalno –sceniczne umiejętności 
zaprezentowali: 
1. Karol Karpiński „Przybieżeli do Betlejem”
2. Aleksandra Taf „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
3. Nikola Karpińska „Zostań, Boziu, mym 
braciszkiem”
4. Łukasz Dębicki „Jakaś światłość nad Betlejem”
5. Weronika Dudek „O gwiazdo betlejemska”
6. Xavier Szumilas „ Mario, czy ty wiesz”
7. Emilia Zatwardnicka „Jezusa narodzonego”
8. Anna Chrabąszcz „Teraz śpij dziecino mała”
9. Klaudia Witkowska „Gore gwiazda Jezusowi”
10. Patrycja Rogalska „Nasza kolęda”
11. Wiktoria Poznar „Cicha noc
12. Zuzanna Bielecka „Był pastuszek bosy”
13. Otylia Lampart „Jezus malusieńki” 
W przerwie między kategoriami Tereska Dziębowska, 

P
od hasłem „Kochamy Was – Babciu i 
Dziadku” dnia 22 stycznia 2016 r. w 

Gminnym Centrum Kultury w Pielgrzymce 
odbyło się świętowanie Dnia Babci i Dziadka. 
Po gorącym powitaniu szacownych 
solenizantów oraz złożeniu na ich ręce życzeń  
i podziękowań,  na scenie zaprezentowała 
się grupa Zgrana Paczka. Dzieci i młodzież 
w humorystycznej formie przedstawiły  
Seniorom program artystyczny. Nie zabrakło 
rewii mody, gdzie na wybiegu zaprezentowały 
się „babcie o różnych umiejętnościach i 
sposobach spędzania wolnego czasu”.   Okrasą 
tego babskiego grona  był wiecznie młody  
„dziadek Zygmunt”. Na podsumowanie 
występów wnukowie odśpiewali tradycyjne 
„Sto lat”, a dziewczynki wyrecytowały piękne, 
okolicznościowe wiersze. Wszystkie Babcie i 

Rajd do Sępowa

Ostrzyca zdobyta

Uczestnicy rajdu na Ostrzycę

Uczestnicy rajdu do Sępowa
Fot. Dawid Gudel

Fot. G. Mazur

Fot. G. Mazur

Fot. Dawid Gudel
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umilając obecnym czas, zaśpiewała „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”.

W kategorii klas IV-VI poziom również był 
wysoki. Śpiewając kolędy i pastorałki,wystąpili:
1. Milena Pisarska „Był pastuszek bosy”.
2. Anna Gębala „Zaśpiewajmy kolędę”.
3. Julia Łosińska „Świeć gwiazdeczko, świeć”.

4.Laura Nowaczewska  „Lulaj go matko”.
5. Michał Turkiewicz „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”.
6. Julia Szklarz „Wesołych świąt życzymy 
dzisiaj wszystkim”.. 
7. Oliwia Szczepaniak  „Wesoła nowina”
8. Jakub Krysiak „Gore gwiazda Jezusowi.”.

 I miejsce i złoty mikrofon w pierwszej kategorii 
zdobyła Anna Chrabąszcz z Pielgrzymki,  II miejsce 
zajęła Zuzanna Bielecka z Twardocic, a Łukasz 
Dębicki z Pielgrzymki otrzymał III miejsce.
W drugiej kategorii  - I miejsce i złoty mikrofon 
wywalczyła Julia Szklarz z Proboszczowa, II miejsce 
zdobyła Oliwia Szczepaniak z Nowej Wsi, a III 
miejsce zajęła Anna Gębala z Proboszczowa.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Centrum Kultury, a każdy 
uczestnik również otrzymał pamiątkowy dyplom i 
upominek rzeczowy.
Cieszymy się, że tradycja kolędowania staje się tak 
popularna wśród najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy.

Małgorzata Semeniuk

wszyscy Dziadkowie z rąk wnucząt otrzymali 
przygotowane prezenty.  W przedstawieniu 
udział wzięli: Natalia Kiwak, Anna Chrabąszcz, 
Tatiana Braun, Alicja Waseńczuk, Aleksandra 
Kwaczeniuk, Kinga Myślińska, Przemysław 
Leoniak ,Tymoteusz Bałtrukiewicz, Łukasz 
Dębicki i Filip Niklewicz.
 Po przerwie na gorącą herbatę, zaproszono 
wszystkich do zabaw integracyjnych. Pokolenie 
dziadków i wnuków wzięło udział w bloku 
zabaw z chustą animacyjną, a  dziadkowym 
show okazał się taniec z doklejanym wąsem. 
Superdziadkiem i superbabcią uroczystości 
zostali Pan Ryszard Patron i Pani Zofia 
Podwalna. Dziękujemy wszystkim Seniorom, 
którzy uczestniczyli  w tym wydarzeniu i bawili  
się razem z nami.

Małgorzata Semeniuk

K
arnawałowo- walentynkowe spotkanie dla 
mieszkańców Gminy Pielgrzymka odbyło się w 

tłusty czwartek 4 lutego 2016 r.  Gminne  Centrum 
Kultury przygotowało na ten wieczór szereg 
niespodzianek i atrakcji, ponieważ  uczestnicząca  
w nim aktywna grupa osób dorosłych przybyła z 
zamiarem dobrej zabawy. 
Jak przystało na prawdziwy bal, nie zabrakło  
tanecznych rytmów i wspólnej frajdy. 
Walentynkowa dekoracja sali,  pełne stoły oraz 
zabawy integracyjne stworzyły odpowiednią 
oprawę uroczystości. Zaprezentowane animacje  
pociągnęły za sobą wszystkich obecnych. 
Było słodko, tłusto, muzycznie i rozrywkowo. 
Prowadząca spotkanie – Małgorzata Semeniuk, 
oprócz tradycyjnych zabaw związanych z 
sercem, przeprowadziła wiele innowacyjnych 
gier towarzyskich, będących urozmaiceniem 
uroczystości. Wśród nich znalazły się: zabawa w 
„Śpiącą Walentynę”, „Gorące serce”, „Magiczny 
worek -  coś bierzemy, coś dajemy, taniec na 
sercach, flirt towarzyski i losowanie czerwonych 
serduszek, a także akrobacje z szalikami. Na deser 
podano 14 rad dra Walentego oraz badania serca 
przez dr Walentynę. Królowały również zabawy z 

chustą klanzy. Po tak obfitej dawce przeżyć i emocji 
wybrano Walentynkę i Walentego wieczoru. Zostali 
nimi Pani Irena Rodakiewicz i Pan Andrzej Poznar. 
Gratulacje dla królewskiej pary i „sto lat” dla Pani 
Jadwigi Poznar obchodzącej z nami swoje 50- te 
urodziny. Tę uroczystość zapamiętamy na długo.

Małgorzata Semeniuk
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W grudniowym numerze zaprezentowałam 
Państwu złotoryjskie piece – 

okazałe, dekoracyjne i przede wszystkim 
odzwierciedlające zmiany w trendach i 

modach w 
rzemiośle 
artystycznym. 
Przełom XIX 
i XX wieku 
i pierwsze 
dekady XX w. 
obfitowały w 
stylistyczne 
bogactwo – 
częściowo 
inspirowane 
poprzednimi 
epokami, a 
w przypadku 
secesji 
oferujące 

coś całkowicie nowego. Szaleństwo 
giętkiej ornamentyki preferującej motywy 
roślinne i abstrakcyjne, mnożącej warianty 
wypukłości i wklęsłości dość szybko zużyło 
się i ustąpiło miejsca elegancji w wersji 
nieskomplikowanej, łagodnej, oszczędnie 
operującej zdobieniami. Powoli zanikały 
ornamenty pozbawione kantów, motywy 
kwiatowe, naładowane energią wici roślinne. 
Doceniono mały detal na dużej płaszczyźnie.

Berlinka, czyli neoklasycyzm 
Tym razem warto zwrócić uwagę na 

dwie berlinki. Oba piece wykonane są w tej 
samej stylistyce, mają identyczne w kształcie 
neorenesansowe zwieńczenia zakończone 

wystającym 
gzymsem. 
Różnią się 
jednak kolorem 
i dekoracją, jaka 
je wypełnia 
- w jednym 
przypadku 
złote motywy 

kwiatowe na pistacjowym tle, w drugim – 
okazały pasowy ornament z naprzemiennie 
zestawionych palmet i kwiatów lotosu 
(charakterystyczny dla greckiej i rzymskiej 
dekoracji architektonicznej) w kolorze 
srebra. Jak przystało na wytworną berlinkę 

– w centralnym miejscu gładkiego lica 
górnej skrzyni umieszczono ozdobne 
kafle. W przypadku pieca ze zwieńczeniem 
złotozielonym, kafel wykonany jest w 
stylistyce czysto secesyjnej. (Zdjęcie 1a, 1b, 
2a, 2b, 2c)

Rozkołysana flora 
Wyjątkowej urody piec w kolorze ciepłej 
zieleni z szarą dekoracją roślinną na całej 
powierzchni stanowi nie lada ozdobę 

domowego 
wnętrza. Po 
blisko 150 
latach piec jest 
nadal w użyciu, 
mimo poważnej 

(aczkolwiek 
niewidocznej 
na pierwszy 
rzut oka) 
skazie, jaką 
jest pęknięcie 
lewego boku 
korony. Całość 

dopełniają stylizowane ażurowe drzwiczki, 
także z motywem roślinnym, za którymi 
znajdują się, również zdobione – a jakże! - 
podwójne drzwiczki paleniskowe. Przy nich 
stoi popielnik – konieczność i ozdobnik. 
Kafle licowe zdobią kwiaty podobne do 
prymulek lub pierwiosnków, przekładane 
okazałym liściem, za to czoło - wysokiej i 
typowej dla Jugendstilu - korony wypełniają 

gałązki i kwiaty niebieskawych goździków 
wijące się dookoła elementu usytuowanego w 
centralnym punkcie. Prawdziwy hołd złożony 

przyrodzie. 
(Zdjęcia 3a, 3b, 
3c)
Butelkową 
zieleń kolejnego 
pieca pięknie 
podkreślają kafle 
kasetonowe 
z liściasto-
kwiatowym 
reliefem, które 
pokrywają całą 
powierzchnię 
pieca. Piękną 
monotonię 
przełamują kafle 
wysuniętego 
mocno w przód 
gzymsu. (Zdjęcia 
4a, 4b)

Nadmiar 
kontra umiar
Piece o 

uboższej dekoracji 
niekoniecznie 
świadczą o 
ograniczeniach finansowych ówczesnych 
gospodarzy domu, lecz bardziej o czasie ich 
powstania i panującej nowej modzie. Piece 
okresu międzywojennego były dużo prostsze 
i lżejsze w formie, przypominające słupek, 
dla odmiany w stonowanych (najczęściej 
chłodnych) kolorach - szarobłękitne, 
kremowe, w odcieniu oliwki, choć zdarzały 
się też w ciemnej butelkowej zieleni, 
musztardowym brązie, czy nawet w kobalcie. 
Kolorów się nie mieszało, nie łączyło ze sobą. 
Przykłady takich pieców łatwiej znaleźć na 
wioskach niż w samej Złotoryi. I oto wersje 
jeszcze dwukondygnacyjne i te późniejsze 
słupkowe, w polewie ciemnego brązu, 
malachitowej zieleni, i te jasne, niemal 
mleczne w kolorze. 

Brązowy z domieszką wiśni ma delikatny 
ornament w górnej części wieńczącej 
piec, ale nie będącej już typową koroną. 
Przeciwwagą dla poziomej falistości szlaczka 
są dekoracyjne kafle narożnikowe, jednakowe 
dla obu kondygnacji wypełnione delikatnym 
reliefem. (Zdjęcie 5a, 5b)

Dwa prostopadłościany, mniejszy 
i większy (cokół), z okładziną z kafli w 

zimnym kolorze 
malachitowym, 
zapowiadają 

Udomowiony ogień

1b

2a

2b

2c

3a

3c

3b

4a

4b

5a

5b

7a 7b
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zmianę w stylistyce piecowej. Skromną 
dekorację tworzą dwa poziome pasy z 
rytmicznie powtarzającym się motywem oraz 
kafle z reliefem w górnej skrzyni. 
(Zdjęcia 6a)

Ostatnie typy to 
kwintesencja zmiany 
stylu i „nowe czasy” 
(nie tylko w branży 
zduńskiej); widoczna 
bezkondygnacyjność, 
większa i mniejsza 
oszczędność w 
dekorowaniu, 
załamania i uskoki. 
Widać łagodne, 
płasko poprowadzone 
zdobienia w postaci 
abstrakcyjnych 
wzorów i ślimaczków. Blade kolory zieleni – 
seledynowy i rozmyta do granic bieli pistacja. 

Dużo tu kafli gładkich - 
zapewne masowej 
produkcji. „Nowe” 
widać także w 
odlewie ażurowych 
drzwiczek - ukłon ku 
geometrii. (Zdjęcia 
7a, 7b, 8a, 8b)

Z potrzeby ciepła
Tradycyjne piece kaflowe były urządzeniami 

dużymi i ciężkimi – ważyły zwykle od 1000 do 
1800 kg. Konstrukcja wnętrza i ceramiczna 
otulina wymagały jedynie dwukrotnego palenia 
w piecu, ale zmagazynowane w masywnej 
obudowie ciepło promieniowało jeszcze długo 
po wygaszeniu ognia w palenisku. 
W salonach stawiano najbardziej okazałe 
piece, traktując je jako część umeblowania 
i wyposażenia wnętrza, zachowującego 
jednorodną stylistycznie całość. Skromność 
formy i kształtu uzupełniano dodatkowymi 
elementami – połówkami kafli, gzymsami, 
naczółkami, tympanonami, półkami, i 
dekoracyjnymi narożnikami. O piece dbano z 
wielką troską, podobnie jak o meble czy inne 
elementy wyposażenia domu. 
Piece pochodzą z terenu Pielgrzymki i 
Proboszczowa. Pani Wiolecie Michalczyk 
dziękuję za pomoc w zebraniu materiału 
fotograficznego. 

Joanna Sosa-Misiak

6a

8a

8b

Już osiemnaście razy Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Złotoryi zorganizował Bal Mikołajkowy dla dzieci 

niepełnosprawnych. Swoje osiemnaste urodziny Bal 
obchodził w piątek 29 stycznia 2016r. Dla uczniów 
liceum osiemnastka ma szczególne znaczenie, 
oznacza dla nich wejście w pełnoletniość (dorosłość?). 
Urodziny te są więc wyjątkowo hucznie obchodzone. 
Imprezy wtedy organizowane porównywalne są do 
zabaw weselnych, a nawet komunijnych.  
Nie inaczej zorganizowano XVIII Bal Mikołajkowy. 
Otworzyła go pani Dyrektor Szkoły Barbara 
Mendocha, a towarzyszyli jej przedstawiciele 
samorządu lokalnego: pan Burmistrz Złotoryi Robert 
Pawłowski, pani Wicestarosta Powiatu Złotoryjskiego 
Wanda Grabos oraz radny tego powiatu pan Paweł 
Okręglicki. 

Po krótkich okolicznościowych przemówieniach, 
jak na urodziny przystało, na środek sali wjechał 
pchany przez Wiktorię Baran wózek, na którym 
spoczywał ogromny tort. Palące się na nim świeczki 
jednoznacznie wskazywały, która to rocznica, a 
dwie ogromne tryskające ogniem race podkreślały 
wyjątkowość uroczystości. 

Okazało się także, że swoje urodziny akurat w 
tym dniu obchodzi także Kuba, a więc jemu przypadł 
w udziale zaszczyt zdmuchnięcia świeczek i to on 
otrzymał pierwszy kawałek tortu. Potem nie pozostało 
już nic innego, jak rozpocząć tańce. Na końcu imprezy, 
jako, że był to Bal Mikołajkowy, wszystkie dzieci 
obdarowane zostały prezentami.

Na szczególną uwagę zasługują tu uczniowie 
Liceum, którzy z wielką empatią zajmowali się swoimi 
niepełnosprawnymi kolegami. Żaden uczestnik balu 
nie został pozostawiony sam sobie. Największą radość 
wzbudzały wspólne zabawy w kółku oraz „wąż”, który 
w swej wędrówce wychodził poza szkolną aulę, aż 
na korytarz. Zresztą nie pierwszy raz nasza młodzież 
udowadnia, że jest wyjątkowym pokoleniem, 
zaangażowanym w bezinteresowną pomoc i 
działanie na rzecz naszej lokalnej społeczności. 
Działacze  samorządu uczniowskiego zorganizowali 
na korytarzu przed aulą punkt informacyjny oraz 
kącik, gdzie uczestnicy mogli się odpowiednio do 
balowego nastroju ucharakteryzować, malując twarze. 
Uczniowie Liceum pomagający przy organizacji balu 
udowodnili już swoją dojrzałość.  

Pomysłodawcą tej imprezy jest pan Marcin Rabenda 
– człowiek, który w nieco ponad 10 godzin za jednym 
razem przepłynął 3,8 km, przejechał rowerem 180 km 
i przebiegł 42,2 km, stając się tym samym pierwszym 
złotoryjskim Iron Man’em. Jak sam mówi, pierwsze 
takie bale organizował już na studiach wspólnie ze 
swoim kolegą, Sławomirem Ossowskim, który od 
samego początku wspiera go w kontynuowaniu tego 
przedsięwzięcia już w Złotoryi. Od zawsze jest jednym 
z głównych sponsorów. 

Taki bal to często jedyna okazja dla 
niepełnosprawnych wychowanków ośrodków szkolno-
wychowawczych i domów dziecka z naszego powiatu 
(Złotoryi, Jerzmanic Zdroju, Wilkowa i Wojcieszowa), 
do hucznej zabawy i spotkania się w większym gronie 
rówieśników. Radość malująca się na twarzach tych 
dzieci, ich otwartość, a często też powaga, z jaką się 
zachowują, świadczą o tym,  jak ważne jest to dla nich 
wydarzenie. 

Organizatorzy przypominają, że zorganizowanie 
Balu nie byłoby możliwie, gdyby nie życzliwość i 
wsparcie sponsorów: Ekologiczne Centrum Pralnicze 
DELFIN Natalia i Sławomir Ossowscy z Głogowa, 
Antoni Chamski Przedsiębiorstwo Transportowo-
Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia,
Joanna Koralewska JANPOL Materiały Budowlane w 
Złotoryi, Elżbieta Tarnogórska, Dorota Fabiś Kancelaria 
Notarialna S.C. w Złotoryi, Anna  i Mieczysław Kłak 
Przedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Rolnymi z 
Prusic, Dariusz Dobosz FACHMAN Firma Usługowo-
Handlowa w Złotoryi,
Krzysztof Łukasiewicz z Pielgrzymki,  Agata Kowalska 
VIRTUAL SOFT w Złotoryi, Anna i Grzegorz Baran 
Piekarnia-Cukiernia S.J. w Złotoryi, Grzegorz Kufel 
Piekarnia i Sklep S.C. z Jerzmanic Zdroju,
Paweł Okręglicki Sklep Sportowy META w Złotoryi,
Justyna Gap Salon Fryzjerski w Złotoryi,
Tomasz  Hamara Pod Zielonym Grzybkiem S.C. w 
Złotoryi,Ryszard Nalepka Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe NARYS w Nowej Ziemi
Alicja Śliwińska ALMAKS Reklama Wizualna w Złotoryi.

Szczególne podziękowanie za oprawę muzyczną 
imprezy należy się Wojciechowi Pisarskiemu i 
Grzegorzowi Górajcy.

w Balu uczestniczył Jarosław Jańta  

XVIII Bal 
Mikołajkowy

BAL DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Mamy luty, a więc kończy się karnawał: czas 
zabawy i szaleństw, chaosu, i bezprawia. Czas, 
kiedy wszystko jest dozwolone. Umarł stary rok, 
a młody dopiero się narodził i uczy się rządzić. 
W karnawałowych przebraniach królują postacie 
błazna i diabła. To symbole śmierci, która jest 
władczynią chaosu. Nowe życie dopiero nabiera 
sił. 

Śmierć. To słowo, na dźwięk którego prawie 
każdy odczuwa dreszcz przechodzący po całym 
ciele. W głowie przelatuje mnóstwo różnych 
obrazów, a wśród nich dominują kości, czaszki, a 
nawet całe szkielety. Zwłaszcza takie z kosą. Ale 
śmierć jest nierozerwalnie związana z naszym 
życiem, tyle tylko, że stanowi jego koniec, co 
bardzo niektórych deprymuje. Od zawsze ludzie 
chcieli się z nią pogodzić lub ją oswoić. Czy to za 
pomocą religii, czy filozofii. Niestety, jest to bardzo 
trudne. Śmierć może być błogosławieństwem, ale 
też może być okrutna. Zwłaszcza gdy przychodzi  
znienacka, jest przypadkowa, gwałtowna i dotyka 
młodych. Dla mnie śmierć to oznaka przemijania, 

zmiany. Bez niej nie byłoby narodzin i stwarzania. 
Jednak patrząc na nią z innej strony, śmierć 

to także strata, pustka i pytanie bez odpowiedzi: 
dlaczego? Kiedy umiera człowiek, tę pustkę 
odczuwają przede wszystkim jego najbliżsi, 
którzy nagle pozostają sami. W tych pierwszych 
najtrudniejszych chwilach muszą się oni, 
dzisiaj, zmierzyć z biurokracją i formalnościami 
związanymi z pochówkiem. Na co mogą liczyć, 
udając się do zakładu pogrzebowego?

Odpowiedzi na to pytanie szukałem w 
Zakładzie Pogrzebowym „Samson”, który działa 
w Złotoryi od ponad czterech lat. Jego właściciel, 
Adam Pieniakowski, mieszka w Lwówku Śląskim, 
ale swoje przedsiębiorstwo postanowił prowadzić 
tutaj, w naszej Złotoryi. 

- To nie jest przedsiębiorstwo takie jak inne.  
- mówi – Bardzo mi się podoba, że w 

najcięższym momencie możemy pomóc rodzinie 
zmarłego. Daje to dużo satysfakcji. Przede 
wszystkim załatwiamy wszystkie niezbędne 
dokumenty. Jeżeli nie ma wcześniej wykupionego 
miejsca na cmentarzu, sami wybieramy najlepsze. 
Organizujemy całą oprawę pogrzebu. Nie ma 
też problemu z transportem zwłok z zagranicy: 
z Niemiec, Holandii, Belgii, Włoch, a nawet z 
USA. Wielu tutejszych mieszkańców pracuje za 
granicą, niestety i tam zdarzają się wypadki i 
nieszczęścia. Wszystkie formalności potrzebne do 
sprowadzenia zwłok załatwia nasz personel. Moja 
Firma zatrudnia samych młodych pracowników, 
około 5 osób. Praca w tak specyficznych 
warunkach wymaga specjalnych predyspozycji 
psychicznych i oczywiście nie każdy nadaje się na 
takiego pracownika, nawet jakby sam chciał tu 
pracować.

- Jakie to predyspozycje?
- Nie można być zbyt empatycznym, bo by się 

psychicznie wysiadło. Trzeba mieć niesamowitą 
dozę szacunku do osób zmarłych. To inna forma 
empatii niż do osoby żywej. Dzisiaj, dzięki kursom 
kosmetyki pośmiertnej oraz wizażu dla osób 
zmarłych, dobrze wyszkolony pracownik może 
przygotować zmarłego tak, że będzie wyglądał 
jakby spał. Nawet po wypadku z licznymi ranami 
i ubytkami. Nie powinno być czegoś takiego, że 
rodzina nie może pożegnać się ze zmarłym. Nie! 
Rodzina zawsze musi się pożegnać, to niezbędny 
element w leczeniu traumy po stracie bliskiego. 
Dobry zakład pogrzebowy wykorzystuje wiedzę z 
dziedziny tanatologii – nauki o śmierci człowieka.  
Tanatologia to nowa dziedzina wiedzy wywodząca 
się ze Stanów Zjednoczonych, w szczególności 
zajmuje się jakościowym opisem przyczyn śmierci 
oraz żalem jej towarzyszącym. W Polsce szkolenia 
są organizowane dopiero od sześciu lat. 

Przedsiębiorcy pogrzebowi oferują także 
usługi balsamacji, to daje znacznie szersze 
możliwości niż wizaż. Zwłoki poddane balsamacji 
praktycznie nie wykazują rozkładu przez 4-5 

lat. Po tym okresie, po prostu się rozsypują. 
Oczywiście w dużym stopniu efekt ten jest 
zależny od czynników zewnętrznych, środowiska 
naturalnego, w którym zmarły jest pochowany. Po 
balsamacji możemy, na życzenie rodziny, stworzyć 
różne efekty, na przykład taki, jakby zmarły 
płakał. Ważne jest, by do każdej osoby zmarłej 
mieć podejście indywidualne. Jeżeli zmarły lubił 
za życia nosić tipsy, to dlaczego nie miałby ich 
mieć po śmierci, albo jeżeli ktoś zawsze chciał 
mieć tęczowe włosy, to dlaczego i tej prośby nie 
spełnić? Pewne trudności, natomiast, sprawia 
dostęp do odpowiednich środków. Kosmetyki 
potrzebne do charakteryzacji trzeba sprowadzać 
aż z USA. Na amatorskich kosmetykach 
dostępnych w Europie nie ma takiego efektu. 

Z roku na rok zwiększa się także liczba 
kremacji. W ten sposób odbywa się już co 
czwarty, piąty pogrzeb. Uważam, że na tutejszym 
cmentarzu przydałaby się już ściana do urn.    

- Skąd pomysł na prowadzenie zakładu 
pogrzebowego i dlaczego w Złotoryi? 

- Sam zaczynałem naukę i pracę w tym 
zawodzie od najniższego szczebla, jako pracownik 
fizyczny. Po jakimś czasie zostałem kierownikiem. 
Ukończyłem kurs zarządzania i postanowiłem sam 
poprowadzić podobny zakład. W Złotoryi umiera 
więcej ludzi niż w Lwówku, a był tu tylko jeden 
zakład pogrzebowy. Konkurencja była potrzebna. 
Na początku otrzymałem dofinansowanie z 
Urzędu Pracy, co pozwoliło mi na zakup windy, 
podestu, namiotu i nagłośnienia. Za własne 
oszczędności kupiłem auto – karawan, a potem 
także Melex i kolejne pojazdy. Jednak pomimo 
tego, że działam w Złotoryi już od kilku lat, nie 
udało mi się przełamać monopolu miejscowego 
zakładu pogrzebowego. Na 10 pogrzebów, tylko 
1-2 obsługuje moja Firma. Jednak klienci, którzy 
korzystają z moich usług są bardzo wdzięczni za 
organizację i przeprowadzenie ceremonii.

- Jakie są plany na przyszłość?
- Ciągle inwestuję i mam nowoczesne 

wyposażenie. Natomiast w przyszłości chcę 
otworzyć własne prosektorium. W tej chwili 
współpracuję z firmą z Lubania, tu nie ma 
warunków, a jedyne prosektorium posiada szpital 
i zarząd cmentarza. 

Z Adam Pieniakowskim 
rozmawiał Jarosław Jańta

S a m s o n
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Jak co roku, na przełomie stycznia i lutego, pani 
wójt Maria Leśna spotykała się z mieszkańcami 

Gminy Złotoryja. Spotkania organizowane 
były w świetlicach wiejskich w poszczególnych 
miejscowościach,  należących do gminy. 27 stycznia 
takie zebranie miało miejsce w świetlicy w Kopaczu. 
Ponieważ mieszkam niedaleko, a do Kopacza 
chodzę z rodziną na spacery i podziwiamy kozy, 
konie oraz dziwną rasę krów w „Stajni Kopacz”, 
postanowiłem wziąć udział w tym zebraniu. W 
końcu, bardzo mnie interesuje to, co się dzieje tuż 
za miedzą, jakie są problemy i jakie nadzieje mają 
moi sąsiedzi.

Równo o 16.30 pojawiłem się w drzwiach 
budynku, który wynajmowany jest na potrzeby 
świetlicy wiejskiej. Kopacz, jako jedyna chyba wieś 
w gminie, nie ma własnej wolnostojącej świetlicy i 
musi korzystać z uprzejmości państwa Durachtów, 
do których wspomniany budynek należy. Wewnątrz 
zgromadzonych było około 20 mieszkańców. 
Pani wójt w towarzystwie pani sołtys Małgorzaty 
Mohylowskiej, przewodniczącego Rady Gminy 
Jana Tymczyszyna, radnego Włodzimierza Kota 
(pierwszy radny wybrany z Kopacza) oraz dwóch 
funkcjonariuszy policji zasiadali za stołem. W 
międzyczasie gospodarze zadbali o ciepłe napoje i 
„susz konferencyjny”, czyli ciastka i paluszki. 

Spotkanie prowadziła pani sołtys i zaraz 
na wstępie podziękowała za liczne przybycie. 
Trochę mnie to zdziwiło, bo wieś liczy około 200 
mieszkańców. No, ale z pewnością Ci, co chcieli się 
spotkać, przekażą innym treść zebrania i ustalenia, 
które podczas niego zapadną. 

Na samym początku głos zabrał dzielnicowy, 
Damian Zamróz. Stwierdził on, że w 2015 r. 
zdarzenia kryminalne na terenie wsi nie wystąpiły. 
Natomiast zalecił wzmożoną czujność i zgłaszanie 
na policję podejrzanych okoliczności czy nieznanych 
osób, kręcących się w pobliżu, zwłaszcza w 
godzinach wieczornych. Przy tej okazji zapewnił, 
że patrole policji na Kopaczu, w miarę możliwości, 
mają miejsce 3-4 razy w ciągu nocy. Uczulił 
mieszkańców w kwestii zabezpieczania mienia 
(wrażliwym punktem tutaj są garaże), a także 
zachęcił do montażu monitoringu w gospodarstwie. 
Ważne jest także to, żeby wszelkie wartościowe 
rzeczy chować w głębi podwórka. Dotyczy to 
zwłaszcza butli gazowych, składowanych na 
specjalnych stojakach, a których kradzieże 
bardzo często się zdarzają. Kolejną kwestią 
dotyczącą bezpieczeństwa mieszkańców jest 
noszenie odblasków, tutaj solennie obiecał, 
że nałoży mandat na każdego, kogo spotka w 
terenie niezabudowanym bez tych akcesoriów. 
Szczególnie bezwzględny będzie dla rodziców, 
których pociechy nie poddały się temu 
obowiązkowi. W dalszej kolejności usłyszeliśmy 
o konieczności uwiązywania psów, gdy teren 
gospodarstwa jest nieogrodzony i dbaniu o 
to, by nikomu, kto wchodzi na posesję, której 
strzeże pies, nie stała się krzywda, a zwłaszcza 
listonoszowi. Pan dzielnicowy poruszył także 
problem różnego rodzaju oszustw, tzw.: „na 

wnuczka” czy 
„na policjanta”. 
Duże poruszenie 
wzbudziło 
ostrzeżenie o 
wyłudzaniu 
pieniędzy 
przez telefon 
w przypadku 
odebrania 
długich, 
„egzotycznych” 
numerów, 
które dzwoniąc 
automatycznie z 
krajów trzeciego 
świata, windują 
rachunki na 
niebotyczne 
kwoty. Tutaj 
okazało się, że 

parę osób padło ofiarą tego oszustwa i już numery 
dzwoniące z zagranicy mają zablokowane w swoich 
telefonach. 

Po przedstawieniu swoich spraw, dzielnicowy 
pożegnał wszystkich i wraz ze swym towarzyszem, 
opuścił zebranie w celu kontynuowania służby, na 
której obaj byli.

Głos zabrała pani wójt, która podkreśliła wysoki 
stopień wyposażenia gminy (w tym Kopacza) 
w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. 
Gmina chce się rozwijać, czego przykładem 
jest przygotowywany wniosek na utworzenie 
w Ernestynowie podstrefy Legnickiej SSE, co 
powinno zaowocować napływem inwestorów. 
Następnie pani Maria Leśna przedstawiła założenia 
budżetowe na 2016 r., które zakładają na koniec 
roku deficyt w wysokości ok. 660 tys. zł. Nie jest to 
znacząca strata, patrząc na to od strony zadłużenia 
gminy, ale ogranicza w dużym stopniu możliwości 
inwestycyjne, a do wykonania jest aż 6 dróg. Jak 
zawsze,  największą pozycję w budżecie po stronie 
wydatków, stanowi oświata (ok. 9,5 mln zł). W tym 
roku niestety, o ok. 300 tys. zł niższe będą wpływy 
z podatku rolnego, ze względu na niższą cenę 
rynkową żyta, od której podatek ten jest zależny. 

Oprócz dróg, realizowane będą takie 
inwestycje, jak budynek socjalny w Nowej 
Ziemi na 8 rodzin, którego koszt szacowany 
jest na 1,3 mln zł. Trwa również wymiana lamp 
rtęciowych na LED-owe. Temat lamp wzbudził 
wyraźne zainteresowanie mieszkańców Kopacza. 
Zauważono, że w niektórych miejscach tych lamp 
brakuje - jest ciemno i niebezpiecznie. Niestety, 
problem tkwi we własności drogi. Gminne lampy 
oświetlają tylko gminne drogi, nie prywatne. 
Chociaż jest wyjątek, kiedy taka lampa podłączona 
jest do prywatnej posesji, czerpiąc z niej energię 
elektryczną, a gmina z właścicielem rozlicza się 
ryczałtowo. Do każdej kwestii trzeba podchodzić 
indywidualnie. 

Jeżeli chodzi o sam Kopacz, to w ubiegłym 
roku, korzystając z funduszy PROW, udało się 
wyłożyć asfaltem spacerówkę prowadzącą do 
Rokitnicy. Kiedyś trzeba było uważać na rozpędzone 
samochody, które wzniecały tumany kurzu, teraz 
trzeba uważać na rozpędzonych rowerzystów, 

którzy chętnie korzystają z przyjemności jazdy po 
równym terenie. Ponadto zbudowana została 
droga wewnątrz wsi, tzw. średnicówka, znacznie 
ułatwiająca i skracająca dojazd do posesji przy niej 
położonych. Niestety, niezależne uwarunkowania 
inwestycyjno-budowlane spowodowały, że jest ona 
jednokierunkowa, co z przykrością stwierdziła jedna 
z uczestniczek zebrania. Skarżyła się ona, że przez 
to musi nadrabiać drogi i zataczać koło, żeby dostać 
się do domu. Jestem pewny, że odpowiedź, jaką 
otrzymała od pani wójt w trakcie zebrania, w pełni 
ją usatysfakcjonowała. 

W bieżącym roku przygotowywana jest, 
wspólnie z gminą miejską budowa chodnika wzdłuż 
ulicy Legnickiej do byłej fabryki SIKU. Wstrzymuje 
ją tylko potrzeba znalezienia i wyłożenia 100 tys. 
zł. Na pewno postawiona za to zostanie wiata na 
przystanku autobusowym w kierunku Legnicy, 
której brak jest bardzo odczuwalny przez dzieci 
jadące do szkoły, zwłaszcza przy złej pogodzie. 
Natomiast dzieci powracające licznie ze szkoły i 
wysiadające po drugiej stronie ulicy, mają kolejny 
problem z jej przejściem. Wszyscy zgromadzeni w 
świetlicy zgodzili się, że droga jest w tym miejscu 
niebezpieczna i konieczność przekraczania jej w 
sytuacji, gdy nie ma tam „pasów”, spędza sen 
z powiek rodziców. Padła zatem propozycja, 
by wpłynąć na szkolny autobus, aby wysadzał 
dzieci po drugiej stronie ulicy na dość obszernym 
placyku przed SIKU. Pani wójt obiecała pomoc 
w tym względzie. Z kolei pani Maria Leśna miała 
prośbę do mieszkańców o dbanie o lokalną 
miniprzepompownię ścieków. W ostatnim czasie 
zdarzało się bardzo dużo awarii, gdy zatykana 
była wrzucanymi do ubikacji różnościami. 
Największy kłopot sprawiają specjalne chusteczki 
do utrzymania higieny niemowląt, które się nie 
rozpuszczają i gromadzą w wirniku, zatykając go. 
Zresztą, jak wspomniał radny Włodzimierz Kot, w 
ściekach nie raz, znajdowały się pampersy, a nawet 
popiół z pieca.

Z funduszu sołeckiego sfinansowano w 
2015 r., wyposażenie placu zabaw dla dzieci z 
miejscem do ćwiczeń dla dorosłych. Plac ten, 
położony między drogą i rzeką, musi zostać 
jeszcze tylko ogrodzony. Dyskusja na ten temat 
wyzwoliła wśród mieszkańców lawinę pomysłów, 
jak bez dodatkowych środków, z niepotrzebnych 
rzeczy, które zawsze zalegają na gospodarskich 
podwórkach, stworzyć coś ładnego i wzbogacić plac 
o nowe elementy. Wśród zgromadzonych zaczęły 
nawet krążyć wydruki z gotowymi ciekawymi 
pomysłami z Internetu. Niestety, inicjatywa ta 
nie miała szans powodzenia w konfrontacji z 
biurokratycznym wymogiem certyfikacji każdego 
sprzętu będącego na terenie placu zabaw. 

Żywą dyskusję wzbudził także temat 
zanieczyszczania wsi psimi odchodami. 
W miejscach szczególnie ulubionych przez 
właścicieli wyprowadzających swoich pupilów 
zaproponowano postawienie specjalnych tablic 
zakazujących tego procederu. Kolejnym tematem 
poruszonym przez mieszkańców było odśnieżanie. 
Odpierając zarzuty, że w niewystarczającym stopniu 
dbano o drogi w tym zakresie, pani wójt, wspierana 
dzielnie przez panią sołtys, odwoływała się do 
szczegółów technologicznych skutecznego działania 

mieszanki solnej. Apelowała też, aby mieszkańcy 
sami zadbali o podjazdy do swoich posesji, 
zwłaszcza przy tak niskich temperaturach, z 
jakimi mieliśmy do czynienia. 

Na zebraniu przedyskutowano ponadto 
realia związane z segregacją śmieci i 
podkreślono, konieczność postawienia, na 
skrzyżowaniu przy krzyżu, lustra oraz znaku 
ograniczającego prędkość. Zwiększy to 
bezpieczeństwo pieszych oraz ruchu drogowego 
w tym miejscu.

Na koniec, korzystając z okazji, pani 
przewodnicząca Grupy Odnowy Wsi Kopacz, 
Iwona Tańska, przedstawiła rozliczenie jego 
działalności. Na tym zebranie zakończono. 
Następne spotkanie za rok.

Jarosław Jańta

Jak co roku w...
Kopaczu 



Niegdyś tylko w samym 
złotoryjskim Rynku 

funkcjonowały dwa dobrze 
prosperujące hotele - Pod Trzema 
Górami (Trzy Góry – 
Drei Berge) i Czarny 
Orzeł (Schwarzer 
Adler). Ich nazwy 
nawiązywały do 
motywów, znajdujących 
się na najstarszych 
pieczęciach i w herbie 
Złotoryi. Oprócz hoteli, 
gościło mieszkańców i 
przyjezdnych około 20 
restauracji, kawiarni i 
gospód.
Oczywiście najlepszą 
reklamą była wspaniała 
gościna, jaką oferował 
hotel, jednak duże 
znaczenie miały 
również własne 
widokówki, wydawane 
przez jego właściciela. 
Reklamowały one 
zazwyczaj wnętrza 
budynku, np. salę 
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Wolfgang von Rothkirch (1573-
1619) - pan na Makowicach, 

podróżnik, radca, starosta księstwa 
legnickiego, wielki dobroczyńca i 
filantrop. Urodził się 25 sierpnia 
1573 r. w Wilkowie koło Złotoryi. 
Przez całe dzieciństwo i dorosłe życie 
zmagał się z ciężką chorobą. Naukę 
rozpoczął w siódmym roku życia w 
Gimnazjum Humanistycznym 
w Złotoryi (1580-1582). Potem 
uczył się w Legnicy, Brzegu 
oraz Świdnicy. Studiował 
w Lipsku (1591 r.) oraz w 
Heidelbergu (1592). Pomimo 
słabości fizycznych, przez sześć 
lat podróżował po Europie. 
Odwiedził księstwa Rzeszy, 
Niderlandy, Szwajcarię, 
Francję i Anglię. 
Stamtąd 
przez 
Włochy, 
Austrię, 
Węgry 
oraz Czechy 
powrócił 
na Śląsk do 
Pątnowa. 
Odznaczał 
się nadzwyczaj 
wdzięcznym 
usposobieniem oraz 
wielkimi uzdolnieniami. 
Powszechnie 
był uznawany za 
pracowitego, wiernego, 
szczerego i uczciwego człowieka. Jego 
zalety umysłu i ducha docenił książę 
legnicki Jerzy Rudolf, powierzając 
mu funkcję radcy oraz starosty 
księstwa legnickiego (1613-1619). 
Był żonaty z Heleną von Peterswalde 

(1604-1619), nie doczekali się 
jednak potomstwa. Zmarł po długiej 
chorobie 1 grudnia 1619 roku. 
Pogrzeb odbył się w kościele NNMP 
w Legnicy i prawdopodobnie tam 
został pochowany.
     Na podstawie biografii trudno 
nazwać Wolfganga Rothkircha 

złotoryjaninem. Z naszym 
miastem łączył go w zasadzie 
tylko dwuletni pobyt w 

szkole. Jednak wydaje się, 
że ten krótki epizod mógł 
mieć duże znaczenie 
wiele lat później. Podczas 

spisywania testamentu 
schorowany Rothkirch zrobił 
coś niesamowitego. 

17 lutego 1613 r. zapisał 
połowę 

swojego 
majątku 
(10 tys. 

talarów) 
dla szkoły 
w Złotoryi. 

Stało się to 
największą 
prywatną 
darowizną 

w dziejach 
Gimnazjum 
Humanistycznego i 
jedną z największych 

darowizn w 
dziejach miasta. 
Zapis zaczął 

obowiązywać z chwilą śmierci 
spadkodawcy (1 grudnia 1619 r.). 

Zobaczmy jak uzasadnił starosta 
przekazanie połowy majątku dla 
szkoły złotoryjskiej. 

Testament starosty księstwa 
legnickiego Wolfganga Rothkircha, 
Legnica 17 lutego 1613 r.: 

[…] Zarządzam więc, aby z 
wymienionych wyżej 20 tys. talarów 
ze sprzedaży moich dóbr kwotę 
10 tys. wraz z połową corocznych 
odsetek przekazać szkole złotoryjskiej, 
celem utworzenia tu wspólnego 
stołu [darmowego wyżywienia], 
na ile tylko ta suma pozwoli. 
Niewątpliwie obok szanownego 
zwierzchnictwa znajdą się ludzie, 
którzy rozpoczęte przeze mnie dzieło 
będą kontynuować i pomagać w 
jego ulepszeniu. Dla tej wygody 
posiadania w naszym księstwie 
gimnazjum, które pozwala zatrzymać 
swoje dzieci niejako w objęciach 
matki, nie posyłać ich zbyt daleko 
przez wzgląd na ich kulturę, ale mieć 
je nadal tuż za drzwiami, codziennie 
obserwować i móc wspierać ich 
wzrost i postępy. Nie jest jednak dziś 
rzadkością, że często przyjmujący 
beneficjum [dobrodziejstwo] nie 
godni są z niego korzystać, tak więc 
zarządzam, zaprowadzam i chcę, by 
uczniowie co roku, o wyznaczonej 
porze, składali przed rektorem i 
kolegium, w obecności tych, których 
zechce powołać zarząd szkoły do 
inspekcji i prezydium, egzamin, 
który wyselekcjonuje tych, którzy nie 
wykazują żadnych postępów, a tylko 
odejmują chleb od ust pilniejszym, 
a zastąpi ich innymi, młodzieńcami, 
których umysły będą dawać 
godniejsze owoce […]. 

[…] Jeśli miało by dojść do takiej 
sytuacji, że szkoła książęca całkiem 
upadnie, splamiona papieskimi 
okrucieństwami, lub przeze mnie 
tym zapisem utworzony wspólny 
stół zostałby unieważniony, to w 
takim przypadku, aby to, co raz 
bogu poświęcono, nie obróciło się 

na świecki użytek wbrew moim 
dobrodusznym zarządzeniom, Jego 
Książęca Mość lub osoby z rodu 
Rothkirchów powinny posiadać 
prawo przekazania w pierwszej 
kolejności znakomitego beneficjum 
(dobrodziejstwa) dla zabezpieczenia 
ubogich przyjaciół rodu oraz krewnych.
      Testament Rothkircha nie 
zdołano wprowadzić w życie. Szkoła 
złotoryjska była już w tak opłakanym 
stanie, że 4 listopada 1620 r. nastąpiło 
jej ostateczne zamknięcie. Uczelnia 
straciła statut szkoły książęcej 
(schola ducalis) oraz znakomitego 
gimnazjum (gymnasium illustre) i 
upadła do poziomu podrzędnej szkoły 
miejskiej. W 1646 roku książę Jerzy 
Rudolf przekazał środki Rothkircha 
dla legnickiej Fundacji Świętojańskiej. 
Oprócz majątku Rothkircha znalazły 
się w niej m.in. dochody z kościoła św. 
Jana, okoliczne domy oraz dochody z 
licznych folwarków i dóbr ziemskich. 
Zyski przynoszone przez Fundację 
pozwoliły na utworzenie w 1648 r.
szkoły książęcej przy kościele św. 
Jana w Legnicy. Dla uzasadnienia 
decyzji podano, że legnicka szkoła św. 
Jana jest kontynuatorką gimnazjum 
złotoryjskiego. Po śmierci ostatniego 
Piasta śląskiego, księcia Jerzego 
Wilhelma (1675), działalność 
ewangelickiej szkoły została 
zawieszona a dochody z fundacji 
wbrew statutowi przeznaczone na 
utrzymanie klasztorów, stypendia 
oraz wojny. W 1707 r. majątek 
fundacji ponownie przekazano na 
cele edukacyjne i otwarto z tych 
środków w 1708 r. Akademią Rycerską 
w Legnicy. W ten sposób po wielu 
perturbacjach, środki zaplanowane na 
rozwój złotoryjskiej oświaty, zostały 
przesunięte i posłużyły do rozwoju 
szkolnictwa legnickiego.

Najpierw pojawił 
się niewielki 

informator o 
Sanktuarium Matki 
Bożej z Lourdes, 

a zaraz potem obszerniejszy 
przewodnik po kościele 
Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny (z fotografią kościoła 
na okładce). Oba są dziełem 

krakowskiego wydawnictwa 
Ścieżki Wiary. Ukazały się z 
okazji jubileuszowego Roku 
Miłosierdzia i 15-lecia istnienia 
parafii NNMP. 

Bogato ilustrowane 
wnętrze przewodnika zawiera 
zarys historii miasta i parafii,  
erygowanej w 2000 r., 
oraz kościoła Mariackiego. 
Wymienia najważniejsze zabytki 
świątyni, prace renowacyjne 
z lat 2004-2015 i znajdujące 
się tutaj relikwie. Poznajemy 
przejawy kultu Matki Bożej z 
Lourdes i dzieje sanktuarium, 
ustanowionego decyzją Biskupa 
Legnickiego Stefana Cichego w 
2014 r.

Wszyscy zainteresowani 
znajdą tutaj także informacje 
o godzinach zwyczajowych 
nabożeństw i możliwościach 
zwiedzania wieży widokowej. 
Podkreślić trzeba, że kościół jest 
otwarty codziennie od godz. 
7.00 do 18.00. Wydawnictwa 
są dostępne w zakrystii i na 
plebanii.

Roman Gorzkowski

Herb Wolfganga Rothkircha

jadalną, restaurację, i przestrzeń, 
gdzie stał stół do zawsze modnego 
bilarda. Co równie ważne, goście 
hotelowi pamiętali o wysłaniu 

Epitafium Wolfganga Rothkircha 
z kościoła św. Katarzyny w Makowicach

Na cmentarzu złotoryjskim, na 
wewnętrznej stronie muru 

południowo-zachodniego (po 
przekroczeniu bramy trzecia po 
prawej), znajduje się zapomniana 
płyta nagrobna braci bliźniaków. Ten 
skromny zabytek ma już 425 lat!

Rodzicami dzieci byli: Zachariasz 
Barth (1529-1612) - burmistrz Złotoryi 
oraz Anna Wiliana (1522-1591), 
wdowa po Franciszku Reichu - 
nauczycielu gimnazjalnym i przyjacielu 
Trozendorfa. Okoliczności narodzin 
i śmierci dzieci skrupulatnie opisał 
w swoim pamiętniku ich ojciec 
Zachariasz:

 Roku Pańskiego 1564 dnia 3 maja 
rodzą się bliźnięta Zachariasz i Johannes, 
okurat o godzinie piątej po południu. 
Ojciec Chrzestny Zachariasza: Martin 
Thabor, rektor szkoły oraz Jacobus 
Hungarus, diakon. Matka Chrzestna: 
Elisabetha, żona Johanna Helmricha. 
Ojciec Chrzestny Johanna: Christophorus 
Redel, radca oraz Johannes Heidenreich. 
Matka Chrzestna: Margaretha Werneri, 
żona sąsiadów. Zachary zmarł w 
przeddzień Wigilii św. Trójcy, która była 
27 maja, w 1564 roku o godzinie 12 
po południu. W tym samym roku, w 
przeddzień Małgorzaty, który był dnia 
12 lipca, o godzinie 12 po południu 
zmarł Johann.

Epitafium autorstwa ojca:
TUTAJ DWAJ RODZENI

BRACIA BLIŹNIACY
JOHANNES

KOLEJNY ZACHARIASZ 
PO BARTHCIE
SPOCZYWAJĄ

OJCIEC SYNOM F. F.
ROKU PAŃSKIEGO 1591

Tekst i zdjęcie: Damian Komada

Płyta nagrobna braci Barth z 1591 r.

takiej właśnie kartki do rodziny i 
znajomych, jak to uczyniła pewna 
ciocia, śląc korespondencję w 1902 r. 
do Saksonii.
Jak widać, hotel Czarny Orzeł 
oferował poza tym dojazd 
omnibusem na stację kolejową na 
każdy pociąg. Reklama dźwignią 
handlu i usług!

Czy takie zwyczaje muszą być 
jedynie historią? Czy dzisiejsze 
złotoryjskie hotele czy schronisko 

młodzieżowe nie mogłyby nosić 
nazw związanych z dziejami miasta? 
Poza tym, jak nam wiadomo, jedynie 
goście pensjonatu „Przy Miłej” mogą 
stamtąd wysłać stosowną kartkę 
pocztową. 

Tym razem prosimy czytelników 
o informacje, w których miejscach 
w Rynku mieściły się wymienione 
hotele oraz o rozszyfrowanie słowa 
„omnibus”.

Piotr Klimaszewski

Wszystkich, którzy chcieliby 
pomóc w gromadzeniu 

informacji o stanie wojennym 
w Złotoryi, zapraszamy na 
spotkanie w TMZZ w dniu 
9 marca o godzinie 17.00.

Roman Gorzkowski
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Mimo swojej nieskuteczności,
zapis testamentowy i tak czyni z 
Rothkircha jednego z największych 
darczyńców w dziejach Złotoryi. 
Na początku XVII w. 1 talar 
zawierał 24,4 g czystego srebra i 
miał równowartość 3,5 g złota, co 
oznaczało, że 10 000 talarów miało 
wagę 244 kg srebra lub 35 kg złota. 
Przypomnijmy, że prawie w tym samy 
czasie złotoryjski nauczyciel, Georg 
Vechner, otrzymał od swojego 
byłego ucznia, Albrechta 
Wallensteina, 200 talarów. 
Było to później opisywane z 
zachwytem przez wszystkich 
złotoryjskich kronikarzy. A ile 
dopiero musiała znaczyć 
suma 10 000 talarów? To 
był ogromny majątek. 
Urzędnik miejski na 
początku XVII w. 
zarabiał rocznie 
ok. 20 talarów 
a najemny 
żołnierz 
(piechur) w 
czasach wojny 
trzydziestoletniej 
(1618-48) 
dostawał rocznie 
ok. 40 talarów. 
W dziedzinie 
dobroczynności na rzecz 
miasta może równać 
się z Rothkirchem jedynie 
małżeństwo Christian 
Gottlieb Schwabe i Julianna 
Priesemuth, którzy 200 lat później 
przekazali 200 
tys. talarów 
na stypendia 
i budowę 
zakładu dla sierot (dzisiejszy Zespół 
Szkół Ogólnokształcących).
      W historiografii Złotoryi mało 
mówi się o testamencie Rothkircha. 

Ten epizod został zapomniany. 
I nie ma  się co dziwić – przecież 
przekazane pieniądze nie przyniosły 
żadnych spodziewanych efektów 
dla Złotoryi. Ciężko znaleźć w 
mieście jakiekolwiek materialne 
ślady po tym wydarzeniu. Nie ma 
też prawie żadnych pozostałości 

po darczyńcy i jego rodzinie. 
Jedyny drobiazg znajduje się na 
zewnętrznym murze kościoła 

Narodzenia Najświętsze Marii 
Panny w Złotoryi (od strony 
ul. Basztowej). Mamy tam 
bogato zdobiony nagrobek 
inskrypcyjno - heraldyczny 

Sary Sommerfeld 
(1573-1613) z domu 
Rothkirch z Wilkowa. 
Rówieśniczka 
Wolfganga, urodzona 

w tym samy roku 
i miejscu co on,  

musiała być 
jego krewną 
(może 
kuzynką albo 

siostrą?). 
Natomiast 

w ogóle 
najcenniejszą 
pamiątką po 

Wolfgangu 
Rothkirchu jest jego 

epitafium z kościoła św. 
Katarzyny w Makowicach 

koło Świdnicy (po 1620 r.)
Wolfgang Rothkirch – 

jeden z największych filantropów 
w dziejach miasta, 
zapomniany 
dobroczyńca, 
swoim szlachetnym 

uczynkiem zasłużył sobie na 
wdzięczną pamięć i powinien zostać 
dopisany do grona wybitnych 
złotoryjan.

Literatura: S. Grunaeus, Christliche 
Ehrenpredigt welche […] Herrn
Wolfgangs von Rotkirch [...], Lignitz 
1621, s. 937-949; F. W. Kaumann, 
Versuch einer Geschichte der 
Königlichen Ritter-Akademie zu 
Liegnitz, Liegnitz 1829, s. 7-13; 
R. Gorzkowski, Kościół Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Złotoryi, 
Złotoryja 1999, s. 81-82, il. 22; 
A. Brzozowska, Złotoryjskie epitafia i 
tablice nagrobne…, [w:] Dziedzictwo 
kulturowe Złotoryi…, pod red. 
R. Żerelika, Złotoryja 2007, s. 118, 121; 
A. Brzozowska, Co mówią kamienie?, 
Echo Złotoryi 6 (19) 2007, s. 21, il.; 
M. Żernik, Wolfgang von Rothkirch und 
Panthen i jego epitafium z kościoła 
św. Katarzyny w Makowicach koło 
Świdnicy, Quart 3 (13) 2009, s. 19-34, il.

Źródło: Testament Wolfganga 
Rothkircha, [w:] G. Bauch, Valentin 
Trozendorf und die Goldberger Schule, 
Berlin 1921, s. 465-466.

Damian Komada
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