
Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej  ●  Nr 6  (125)  ●  Czerwiec 2016  ●  Cena 3,00 zł

IS
S

N
 1

8
9
7
-4

0
2
3



„Mam jednak świadomość, że mimo 
wszystko wciąż jestem na samym początku 
swojej drogi. Sama twórczość jest ścieżką 
percepcji i poznania – czymś pozazmysłowo-
zmysłowym. Każdą twórczość odbieramy 
przynajmniej na dwóch poziomach. 
Chciałabym, by to co istnieje tylko w sposób 
mentalny stawało się bardziej uchwytne 
– tysiące cząsteczek ludzkiego Ja  łączy się 
w mniej lub bardziej spójne, całościowe Ja. 
Może poruszę choć jedną cząstkę Ja odbiorcy.” 
(Z katalogu wystawy ANNY JANIC, której 
wernisaż odbył się 25 maja 2016 r. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Złotoryi.)
Danuta Sosa: Aniu, powiedz coś o sobie.                                                                                                                                           
Anna Janic: Urodziłam się w Złotoryi i tu też 
mieszkam z gromadką kotów. Moja mama 
jest pielęgniarką środowiskową, tato prowadzi 
firmę komputerową. Starsza siostra ukończyła 
kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim, 
obecnie studiuje w Anglii produkcję radiową.                                                                     
Jak przebiegała Twoja edukacja?                                                                                                                                       
Zupełnie nie była związana ze sztuką. 
Szkoła podstawowa to złotoryjska „trójka”, 
potem etap gimnazjalny, o dziwo, profil 
matematyczno-informacyjny. Natomiast 
w liceum profil medyczny i biologiczny.                                                                                                                                     
Kiedy zaczęło się rysowanie, malowanie?                                                                                                                                       
 W dzieciństwie 
moim głównym 
zajęciem było właśnie 
rysowanie. Często 
jak najprościej, 
długopisem w 
licznych zeszytach. 
Przede wszystkim 
rysowałam zwierzęta 
– psy i koty. Te, które 
kochałam, znałam i 
wymyślone przeze 
mnie – nowe rasy 
i gatunki. Takie 
postacie czy nieco 
antropomorficzne 
zwierzęta. Bardzo 
lubiłam również 
rysować komiksy 
z własnymi 
bohaterami. Tematyka moich rysunków 
odzwierciedlała to, co kochałam.                                                                                                                                
Co się stało z tymi rysunkami? 

Przetrwały, pojechały na konkursy?                                                                                            
Zeszyty wypełnione rysunkami? – chyba żaden 
nie przetrwał. Ale jeszcze jakaś część komiksów 
i rysunków na kartkach z bloku rysunkowego 
zachowała się. Te są przechowywane w 
teczkach. Można powiedzieć, że były rysowane 
do szuflady. Konkursów plastycznych, 
w których brałam udział nie było dużo.                                                                                                                                            
Czy ta potrzeba rysowania trwa?                                                                                                                                       
Nie, nie rysowałam z taką intensywnością cały 
czas. Kiedy miałam około czternastu lat, prawie 
w ogóle przestałam rysować. W pewnym 
sensie nie miałam na to czasu. Skupiałam się 
na czymś innym. Porzuciłam swoje dziecięce 

marzenie o „byciu artystą”.                                                                                                                             
Jaki wpływ na Twój rozwój 
plastyczny wywarło liceum?                                                                                   
Niewielki, a właściwie żaden. 
Przez rok dojeżdżałam do 
liceum w Legnicy, później 
przeniosłam się do Złotoryi do 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Pawła II. W tamtym 
okresie byłam myślami gdzie 
indziej, zresztą podobnie, jak w 
gimnazjum. Przygotowywałam 
się do pracy ze zwierzętami – 
domowymi, dzikimi. Marzę o 
tym, by w Europie odrodziła się 

populacja żbików. Najpierw myślałam o biologii, ale 
coś sprawiło, że zdałam sobie sprawę, że dla mnie, 
osoby takiej a nie innej, może to nie być dobra droga, 

Utożsamienie (80x95), 2015 r.

Intuicja reminiscencji

Turystyczne tango
Każdy podręcznik do psychologii, socjologii czy ekonomii zawiera opis 

hierarchii potrzeb ludzkich. Wynika z nich, że w pierwszej kolejności 
nasza codzienna aktywność ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb 
utrzymujących nas przy życiu, a kiedy te uda się już zaspokoić (zdarza 
się nam nawet przedobrzyć) i wygospodarować nadwyżki czasowe/
finansowe, wówczas pojawia się potrzeba opuszczenia domowego 
przytuliska i ruszenia w turystyczne tango. W drogę wyruszamy z nadzieją, 
że będzie tanio, z widokami, czysto i smacznie. A miłośnicy hasła „podróże 
kształcą” dodaliby jeszcze – mądrze, aktywnie, z humorem. W formach 
spędzania czasu wolnego widać siłę natury społecznej człowieka, ale 
też rozmaitość sposobów w ładowaniu życiowych baterii. Bo każdy, 
w zależności od sił witalnych i stanu ducha, cech osobowościowych i 
charakteru wykonywanej pracy, ma swój pomysł na umysłowy reset. 
Dlatego w przypadku turysty trzeba być przygotowanym na szeroki 
wachlarz oczekiwań. Bo jedni szukają malowniczego otoczenia do 
stacjonarnego wypoczynku, oddawania się błogiemu dolce far niente, 
inni chcą spędzać czas aktywnie, bywa że w pocie czoła. Jedni sami sobie 
sterem, żeglarzem, okrętem, inni wolą opiekuńcze skrzydła przewodnika. 
Jeszcze inni szukają ciszy i spokoju, ale wieczorami łączą się w grupy i 
świętują urlop pod hasłem „No to polej!”. Bywa że w jednym miejscu 
spotykają się zwolennicy skrajnie różnych wersji wypoczynku. Wówczas 
zwykle siła spokoju przegrywa z hedonistycznym podejściem do życia. 
Prawem dżungli – silniejszy (czytaj pijany) wygrywa!

Na szczęście istotnym segmentem dzisiejszego rynku turystycznego 
stały się rodziny. Choć i tu nie jest łatwo, bo rodziny mają swoje odmienne 
potrzeby, dochody, skład zróżnicowany pod względem wieku, płci, 
wykształcenia i zainteresowań. Aktywność urlopowo-wakacyjna rodzin z 
małymi dziećmi ukierunkowana jest najczęściej na różne ciekawe formy 
„zagospodarowania dziecka” (warsztaty, animacje, zajęcia integracyjne).

Turyści mają coraz więcej powodów, by odwiedzać ziemię złotoryjską. 
Oferta lokalnych wydarzeń poszerza się z każdym rokiem, miasto i okolica 
pięknieją, wzbogaca się baza lokalowa (agroturystyka), a w ostatnim 
czasie także oferta gastronomiczna. Mieszkańcy zadziwiają aktywnością 
artystyczną i prorozwojową. Ponadto możemy pochwalić się niemałą 
ilością publikacji, zwartych wydawnictw, miniprzewodników, także 
wieloma innymi środkami propagandy turystycznej.
Wyraźnie zmniejsza się liczba odwiedzających nasze miasto z powodów 
sentymentalnych (Goldbergerzy), przybywa za to rodaków, dla których 
ziemia złotoryjska staje się ciekawym przystankiem na mapie podróży. 
Bywa, że wizyta ma swój dalszy ciąg w postaci relacji zamieszczanych 
na blogach. Pozytywne opinie autorów takich wpisów często 
wyznaczają turystyczne ścieżki followersów (blogowych obserwatorów). 
Propagandowe znaczenie ma także szaleństwo odbywające się na 
portalach społecznościowych. Im mniej czasu mają ludzie dla siebie w 
życiu off-line, tym większego znaczenia nabiera hedonizm uprawiany w 
sieci. Wypoczynek musi być utrwalony a zdjęcia rozesłane do znajomych, 
z obowiązkowym selfie z dzióbkiem i dziwnym zwyczajem fotografowania 
potraw tuż przed konsumpcją. No cóż, wakacje służą kreowaniu własnego 
wizerunku, a jeśli odbywa się on z konkretnymi miejscami w tle – tym 
lepiej dla tych miejsc! Z wizerunkiem bywa różnie...

Pod względem fotograficznym turysta stał się samoobsługowy i 
pamiątkowe zdjęcia wykonuje w niezliczonych ilościach. Jednak ważną 
częścią turystyki są pamiątki kupowane w wizytowanych miejscach. 
Nazywane „generatorami wspomnień”, często zdobią mieszkania, ale 
przede wszystkim są drobiazgami, którymi obdarowuje się rodzinę i 
przyjaciół po powrocie do domu. Zaryzykuję stwierdzenie, że wyparły one 
popularne przed laty pocztówki z pozdrowieniami. Większość turystów 
w swoim wakacyjnym budżecie wyodrębnia pulę, którą zamierza 
wydać na pamiątkowe gadżety, najchętniej o charakterze użytkowym 
lub dekoracyjnym, ewentualnie konsumpcyjnym. Stąd zainteresowanie 
wyrobami ceramicznymi, biżuterią z minerałami, kubkami tematycznymi, 
ekologicznymi torbami oraz T-shirtami z nadrukami i naszywkami, grami 
planszowymi i puzzlami. A także lokalnymi przetworami owocowymi i 
warzywnymi, miodami, nalewkami, które można nabyć bezpośrednio 
u producentów, na okolicznościowych festynach, rzadko kiedy jednak w 
samej Złotoryi. Bo to wszystko u nas jest, ale rozproszone po całej ziemi 
złotoryjskiej. I to jest, niestety, wielki grzech zaniechania...

Joanna Sosa-Misiak

Tak się z nami 
skontaktujesz...
Redakcja Echa:
internet:  www.tmzz.p l
www.facebok.com/echo.z lotory i
emai l :  echo@tmzz.pl
Spotkanie  Redakcj i  Echa
(w poniedz ia łk i  17.00-18.00)
Stowarzyszenie TMZZ:
internet:  www.tmzz-z lotory ja .p l
(sprawdź też  na facebooku)
emai l :  tmzz@tmzz-z lotory ja .p l
tel . :  76 8788137

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ
że nie podołam. Dlatego skupiłam się na zoopsychologii. 
I w ten sposób trafiłam jakoś na studia psychologiczne…                                                                                                                                  
I to był trafny wybór?                                                                                                                                           
To nie był trafny wybór, choć lubię psychologię jako 
taką (chociaż jak się przekonałam, nie lubię psychologii 
akademickiej). Tak naprawdę nigdy nie chciałam 
być psychologiem, czy kimkolwiek pokrewnym. To 
miała być w pewnym sensie furtka do zoopsychologii.                                                                       
To dlaczego nie weterynaria?                                                                                                                                     
 Podziwiam weterynarzy. Wszystkich, którzy mają tyle 
siły. Tak, czasem jest trudno, ale potrafią robić to, co 
robią i żyć dalej. Z pewnymi rzeczami tak trudno się 
nam pogodzić, towarzyszy nam żal, który jest silniejszy…                                                                                                                                      
Nie odczuwasz potrzeby pokazania doskonałego 
piękna przyrody?                                                                                         
Piękno przyrody nie potrzebuje pośrednika. 
Niewiarygodnym źródłem spokoju i szczęścia 
jest obcowanie z nim bezpośrednio.                                                                                                                                    
Jednakże malując w pracowni, pozbawiasz 
się malowania z natury. Przypomnienia 
fałszują doznania z bezpośredniego kontaktu.                                                                                                                                        
To trochę okrężna droga. Jeśli mamy żyć, 
to powinniśmy tak żyć, by chcieć dalej żyć.                                                                                          
Jak więc znalazłaś się na ASP?                                                                                                                                             
Po pierwszym roku na psychologii przerwałam studia i 
w wieku dwudziestu lat powróciłam do tworzenia. Przez 
kilka miesięcy  zaczynałam od początku, z perspektywy 
miejsca, w którym teraz się znajduję. Dzisiaj  niektórych 
moich dawniejszych obrazów już bym nie namalowała, 
ale w zasadzie tematyka zawsze była podobna.                                                                                                                                         
Czyli jaka?                                                                                                                                            
W naszej twórczości jest często podobnie jak w snach. 
Lubię sobie powtarzać, że dążę do ukazania rzeczy 
własnych w sposób 
„bardziej obiektywny”, 
czyli rzeczy nierealnych, 
tak, jak by były (bardziej) 
rzeczywiste. To, co istnieje 
tylko w domyśle, nagle 
za naszą sprawą staje 
się bardziej namacalne. 
Nierealna nierzeczywistość 
łączy się z realną 
rzeczywistością. Nie chodzi 
mi o czysty realizm, ale o 
działanie bliższe stanowi 
umysłu w czasie snu czy 
myśli ledwo dotykalnych. 
Obraz często jest nieostry. 
I tak jak w życiu – niektóre 
sny możemy opowiedzieć i 
się nimi podzielić z innymi, 
inne zaś chcemy zostawić 
wyłącznie dla siebie. Nie wszystko zresztą da 
się opowiedzieć.                                                                                             
Dla martwej natury, pejzażu, 
koloru nie ma u Ciebie miejsca?                                                                          
Dlaczego nie? Chociaż tak, czasem widać, 
że w twórczości, w tym paradoksalnie w 
malarstwie, rysunek jest dla mnie ważniejszy 
niż barwa, choć nie zawsze. Nadal maluję 
klasycznie, technicznie i wciąż przecież 
doskonalę warsztat. Plenery, malowanie i 
rysowanie z natury, to dobra do tego okazja. 
Wciąż dużo pracy przede mną. Wiele prac 
zaczynam, chociaż nie kończę. Niektóre z tych 

prac są w pewnym sensie  ćwiczeniem i przez to łatwo 
stracić do nich zapał. Właściwie rzadko się zdarza, abym 
obraz skończyła i była z niego zadowolona. Każdy obraz 
można kończyć w nieskończoność.                                                      
Czy podczas tworzenia myślisz o konkretnym odbiorcy?                                                                                                                
Zupełnie o tym nie myślę, choć może czasem 
powinnam. Co innego kiedy maluję na zamówienie. 
Nie wiem, czy znajdą się chętni na moje „własne 

malarstwo”? Dużo łatwiej jest, gdy malujemy 
„pod kogoś”, pod jakąś grupę, środowisko 
– a tak naprawdę, kiedy znajdziemy dla 
swojej twórczości jakieś miejsce.                                                                                                                                         
Kiedy dojrzewasz do nowego 
wyzwania, jesteś gotowa stanąć przy 
sztaludze - jaką wybierasz technikę?                                                                                                                                        
Olejne farby są bardziej plastyczne, 
żywe, pewne rzeczy łatwiej osiągnąć, ale 
wymagają więcej czasu. Zrezygnowałam 
niemal z farb olejnych przez konieczność 
używania rozpuszczalników, z którymi 
nie chcę mieć kontaktu. Akryl pod 
tym względem jest bezpieczniejszy 
i przyjemniejszy w stosowaniu. 
Nim przystąpi się do malowania 
farbami olejnymi, zawczasu trzeba 

zaplanować, co malujemy. A ja tak nie pracuję. 
W tym sensie akryl daje mi więcej swobody. 
Lubię nakładać warstwę na warstwę, dochodzić 
do obrazu. Nigdy nie robię szkiców na płótnie 
ołówkiem. Z tym też mam problem, bo w 
trakcie tworzenia często schodzę z rozpoczętej 
drogi. Czy dążyć do celu według nawet dość 
ogólnego planu , czy nie przywiązywać do niego 
tak dużej wagi? Zdaje się, że lepiej pracować 
swobodnie, często wychodzą inne ciekawe rzeczy, 
ale po skończeniu pozostaje jakaś frustracja, 
bo tak naprawdę dążyliśmy do celu, którego 
nie osiągnęliśmy. Mam problemy z podjęciem 
decyzji i wciąż nie wiem, czy lepiej skupiać się 
na celu, koncentrować się, czy poddać się temu 
specyficznemu transowi. Trzeba znaleźć pomiędzy 

tymi przymiotami równowagę, a nie zawsze ją znajduję.                                                                                                                                    
Co wyobrażają dzieci na Twoich obrazach?                                                                                                                                        

    To nie są dzieci jako osoby, to tylko jeden 
ze sposobów przedstawienia. Często są to 
pewne wspomnienia. Albo coś utraconego.                                                                                                                                     
Jak zbierasz i przechowujesz pomysły?                                                                                                                                    
Bardzo, bardzo dużo piszę, nakreślam plany i schematy. 
Prowadzę „specjalny zeszyt pomysłów”. To są 
notatki różnej długości i różnej częstotliwości zapisu. 
Czasami jest to tylko jedno słowo na całą kartkę.                                                                                        
Czy po latach wiesz, co miałaś wówczas na myśli?                                                                                                                    

Wiem. Zapisywanie pomysłu jest dobre, 
ale zbyt długie przepracowywanie 
sprawia, że staje się rzeczywistością 
i do niego już nie powracamy.                                                                                                              
A portrety?                                                                                                                                        
Malując, czy rysując jakiś portret, 
rzadko myślę o nim jako o portrecie.                                                                       
Twórca w pewnym sensie musi 
być gruboskórny, przy całej swojej 
wrażliwości i delikatności, gdyż widzi 
i czuje po swojemu i nie kieruje się 
oczekiwaniami innych ludzi. Skomentujesz?                                                                                                                                    

To jest jeden z przymiotów twórczości 
artystycznej, w odróżnieniu od wytworu 
rzemieślniczego. Tylko artysta nie jest 
wyrocznią. Tak naprawdę każdy z nas tworzy 
lub tworzyć może. Co prawda, życie na pewno 

weryfikuje takie podejście. Oczywiście trzeba brać pod 
uwagę także skalę twórczości, jej wymiar i ewentualne 
zadania, jakie przed sobą stawia. Wtedy już nie jest 
tak prosto, ale my mówimy oczywiście o twórczości, 
powiedziałabym „własnej”. Wierzę, że pomimo 
pewnych przeciwności nasza „twórczość własna” 
jest w stanie znaleźć swoje miejsce na tym świecie.                                                                                                                    
Twoja twórczość do mnie przemawia. Chętnie 
spotkam się z Tobą w towarzystwie nowych dzieł. 
Życzę powodzenia na egzaminie. Dziękuję za rozmowę.                                                                                          
Również dziękuję (ale za życzenia egzaminacyjne – nie).
Z  Anną Janic – tuż przed zakończeniem studiów licencjackich 
na  Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we  Wrocławiu 

-  rozmawiała Danuta Sosa.                                          
Zdjęcia z archiwum A. Janic.

Wystawa w Lesznie, luty 2016 r.

Miejsce pracy

Początek (115x130), 2016 r.

(85x115), 2016 r.(108x125), 2016 r.
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Dobków nie przestaje zaskakiwać. Ludzie z tej 
niewielkiej wsi to nomen omen niewyczerpane 

wulkany energii. Kto by pomyślał, że otwartej 
niespełna rok temu Zagrodzie Sudeckiej będzie 
brakować wolnych terminów na lekcje z dziedziny 
geologii. Mało kto pewnie sądził, że w tym miejscu 
można też zorganizować międzynarodową 
konferencję Dobre praktyki w edukacji 
przyrodniczej. Na dodatek konferencję, jakiej nie 
powstydziłby się akademicki ośrodek. 

9 i 10 czerwca do Dobkowa zjechali się 
przyrodnicy, edukatorzy, nauczyciele z kraju oraz 
kilku państw Europy. Byli goście z Chorwacji, 
Islandii, Portugalii, oraz z dolnośląskich instytucji i 
stowarzyszeń, którzy przedstawili swoje pomysły na 
promocję walorów przyrodniczych i geologicznych. 
Każdy z prelegentów miał na podzielenie się 
swoimi doświadczeniami 15 minut i był to czas nie 
tylko precyzyjnie kontrolowany przez moderatora, 
ale również do maksimum wykorzystany przez 
referujących.

Warto tu pochylić 
się nad kilkoma 
pomysłami, jakie 
pojawiły się na 
konferencji. I tak Dijana 
Ferkowic z Geoparku 
Papuk w Chorwacji, 
mówiąc o niewątpliwie 
atrakcyjnym obszarze 
niziny Slawonii, 
pokazała jak pięknie 
zagospodarowano 
przestrzeń, tworząc 
ścieżki i platformy dla 
turystów, budując 
ośrodki edukacyjne 
wyposażone w multimedia i gry interaktywne. 
Prelegentka pokazała, że czasem nie trzeba wielkich 
nakładów finansowych, by promować naturalne 
środowisko, wystarczy rozdawać turystom i 
mieszkańcom czystą wodę płynącą z góry Papuk. 

Słuchając pracowników geoparków z różnych 
części Europy, można było dostrzec spójną strategię, 
jaką jest stawianie na edukowanie najmłodszego 
pokolenia, w którym pokłada się nadzieję, że będzie 

bardziej świadome, jak żyć w symbiozie z naturą a 
nie przeciwko niej.

To silnie podkreślała Daniela Rocha z 
portugalskiego Geoparku Arouca, wymieniając 
liczne programy i projekty adresowane do uczniów 
uczęszczających do szkół nie tylko na terenie 
parku, ale też w całym kraju. Arouca promuje 
walory przyrodnicze, wydając książki obrazkowe 
dla najmłodszych, organizując ciekawe konkursy 

i wystawy 
pokonkursowe 
z atrakcyjnymi 
nagrodami, inicjując 
gry edukacyjne, 
np. grę gigantów, 
w której pionkami 
poruszającymi 
się po olbrzymiej 
planszy są sami 
gracze. Pracownicy 
parku promują też 
zdrowe nawyki 

żywieniowe wśród dzieci oraz edukują nauczycieli. 
To swoista inwestycja w przyszłość środowiska.

Najwięcej jednak emocji wzbudziło wystąpienie 
Jona Stefanssona z Islandii. Słuchaczom przypadły 
do gustu piękne zdjęcia wulkanów i gejzerów, ale 
też świetny pomysł na edukację dzieci - naukę przez 
działanie i doświadczenie. Młodzież szkolna dostaje 
do dyspozycji jałową ziemię, dzieli ją na sektory i 

prowadzi doświadczalną uprawę roślin, dokonując 
w regularnych odstępstwach czasowych pomiary 
przyrostu posianych czy posadzonych warzyw bądź 
kwiatów. Zdjęcia pokazane podczas prezentacji były 
niezbitym dowodem, jak dzieciaki radzą sobie z 
uprawą i ile radości niesie obserwacja rodzącego się 
na nieużytku życia. To świetny pomysł, który przy 
dobrej woli szkoły można by zastosować i u nas.

I właśnie temu służyła konferencja – by 
sobie wzajemnie podpowiedzieć, jak atrakcyjnie 
edukować młodych ludzi, by z pełną świadomością 
kiedyś traktowali swoje otoczenie.

Mówiąc o konferencji, trzeba pochwalić 
organizatorów za wysoki poziom 
merytoryczny, ale też i logistyczny 
i techniczny. Miłym zaskoczeniem 
dla uczestników konferencji 
była możliwość korzystania z 
tłumaczenia symultanicznego, 
kiedy prelegenci posiłkowali się 
językiem angielskim. Zadbano 
też, by percepcja publiczności 
nie została nadwątlona nazbyt 
długim skupianiem się na 
prelekcjach. Dlatego też co 45 
minut można było odpocząć 
przy kawie i przy okazji zapoznać 
się z bazą dydaktyczną Zagrody 
Sudeckiej. 

Drugi dzień konferencji 
poświęcony był na zapoznanie 
się z walorami turystycznymi 

Gór i Pogórza Kaczawskiego, czyli na wycieczkę 
po Proboszczowie (Ostrzyca), Lubiechowej 
(kamieniołom) i Sędziszowej (Wielisławka). Jednak 
w tym pisząca te słowa już nie uczestniczyła. Czego 
bardzo żałuje ;). 

Pozostaje mieć nadzieję, że to nie jest ostatnia 
taka impreza i organizatorzy, czyli Stowarzyszenie 
Kaczawskie na czele z Julią Jankowską i Eweliną 
Rozpędowską za rok zaproszą nas znowu.

Iwona Pawłowska

Dobków nie przestaje
zaskakiwać

Uczestnicy konferencji

Fot. M. Wozowczyk

Z przyjemnością donosimy, że Dobków 
został wyróżniony przez Europejskie 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Odnowy Wsi. Znalazł się w zacnym 
gronie 24 wsi, których inicjatywy rozwojowe 
zostały dostrzeżone i docenione. Odbiór 
nagród nastąpi w dniach 8-10 września 2016 r. 
na Węgrzech. Serdecznie gratulujemy
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W ZAGRODZIE SUDECKIEJ

G
oście z Chorwacji, Islandii i Portugalii po 
raz kolejny odwiedzili ziemię złotoryjską i 

jaworską. Wizyta szkoleniowa zorganizowana 
została w dniach 7-11 czerwca 2016 roku przez 
Stowarzyszenie Kaczawskie w ramach projektu 
„Partnerstwo dla geoedukacji” finansowanego z 
programu Erasmus + Edukacja Dorosłych.

W ramach szkolenia odwiedzili nas 
przedstawiciele trzech organizacji partnerskich 
Stowarzyszenia Kaczawskiego: LAG Barun-Trenk 
z Geoparku Papuk w Chorwacji, Haskóláfélag 
Suðurlands z Geoparku Katla na Islandii i ADRIMAG 
z Geoparku Arouca w Portugalii. Dwudziestu 
czterech zagranicznych gości to burmistrzowie, 
przedstawiciele lokalnych samorządów, 
organizacji zarządzających geoparkami i środowisk 
nauczycielskich. 

Podczas szkolenia goście odwiedzili 
miejsca ciekawe pod względem geologicznym, 

przyrodniczym i historycznym na terenie powiatu 
złotoryjskiego i jaworskiego. Pierwszego dnia 
przyglądali się infrastrukturze edukacyjnej w 
Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa 
„Salamandra” w Myśliborzu, oraz podziwiali 
majestatyczne Organy Myśliborskie na Rataju. 
Spotkali się z przedstawicielami Nadleśnictwa 
Złotoryja, aby posłuchać o zrealizowanym 
projekcie dotyczącym innowacyjnych form 
edukacji i turystyki: geocachingu i orienteringu. Z 
przewodnikiem miejskim Panią Sylwią Dudek-Kokot 
zwiedzili najciekawsze miejsca miasta Złotoryi: 
Kopalnie Aurelia oraz okolice staromiejskiego 
Rynku. W Skansenie Górniczo-Hutniczym w 
Leszczynie wysłuchali prezentacji przedstawiciela 
Fundacji Archeologicznej „Archeo” pana Tomasza 
Stolarczyka na temat dawnego górnictwa i 
hutnictwa miedzi.

Drugiego dnia goście udali się z wizytą 

studyjną do Karkonoskiego Parku Narodowego, 
gdzie mieli okazję poznać Karkonoskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie i 
realizowane tam programy zajęć przyrodniczych. 
Nie obyło się też bez pieszej wycieczki karkonoskimi 
szlakami.

W trzecim i czwartym dniu wizyty szkoleniowej 
w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie 
odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona 
geodukacji i edukacji przyrodniczej „Good practices 
in environmental education” („Dobre praktyki w 
edukacji przyrodniczej”) finansowana w ramach 
Funduszu Współpracy Dwustronnej Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Wszyscy zagraniczni goście 
wzięli udział w konferencji, przedstawiając również 
prezentacje przykładów działań zrealizowanych 
w swoich krajach. Dzień konferencyjny zakończył 
się wieczorem integracyjnym podczas którego 
rozbrzmiewał śpiew w przynajmniej pięciu 
językach. Drugiego dnia konferencji uczestnicy 
pod przewodnictwem prof. Piotra Migonia z 
Uniwersytetu Wrocławskiego odwiedzili kolejne 
ciekawe pod względem przyrodniczym punkty: m.in. 
Ostrzycę i nieczynny kamieniołom w Lubiechowej.

Ostatni dzień upłynął pod znakiem rekreacji i 
pożegnań: uczestnicy podsumowali cały projekt oraz 
wybrali się z wizytą do Jawora, gdzie zwiedzili Kościół 
Pokoju oraz do gminy Mściwojów, gdzie odwiedzili 
przyrodniczą ścieżkę edukacyjną i wieżę widokową, 
a także rozegrali towarzyski mecz siatkówki podczas 
szkolnego festynu rodzinnego w Targoszynie.

Po raz kolejny okazało się, że mamy się czym 
chwalić zagranicznym gościom. Nasz region obfituje 
nie tylko w niezwykłe atrakcje przyrodnicze i 
historyczne, ale także w odnoszące sukcesy lokalne 
inicjatywy.

Stowarzyszenie Kaczawskie pragnie 
podziękować wszystkim osobom i instytucjom, 
które w czasie szkolenia ugościły uczestników 
projektu i przedstawiły przykłady dobrych praktyk 
zrealizowanych w obszarze geoedukacji, edukacji 
przyrodniczej i historycznej w naszym regionie.

Julia Jankowska

O geoedukacji w Krainie 

Wygasłych Wulkanów

Lubimy smakować świat. Kolory, zapachy, 
kształty, dźwięki bombardują nasze zmysły 
szczególnie w letnie miesiące. Majowy dywan żółto 
kwitnącego rzepaku na polach wokół Złotoryi, 
czerwcowy zapach truskawek i skoszonej trawy, 
lipcowy zachód słońca,  topiącego się jak złota 
pomarańcza w wodach Bałtyku czy sierpniowy 
klekot bocianów zwiastujący pożegnanie 
wakacyjnej wolności - oto uroki i smaki lata. 

Lubimy smakować świat. Lis pouczał 
Małego Księcia: Dobrze widzi się tylko sercem, 
najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Co 
zrobić, by posmakować świata duszą, a nie 
zmysłami? Do tego trzeba wrażliwości, wyobraźni, 
intelektualnego zaangażowania szarych komórek. 

Wtedy z pewnością serce dostrzeże ciepło płynące 
z oczu matki, rozum podpowie, co w życiu jest 
ważne, a wyobraźnia zawiedzie do krainy marzeń. 
Okazuje się, że to co niewidoczne dla oczu, staje się 
sednem życia, wyznacza jego sens. 

Lubimy smakować świat. To, co 
zapamiętujemy z dzieciństwa, to smaki potraw. 
Zapach chleba roznoszący się po kuchni, smak 
wykwintnej zupy rakowej czy finezyjnie ozdobiony 
tort bezowy, podawany na szczególne rodzinne 
okazje. Smaki potraw to również osoby, które 
je przygotowują - mama, babcia, kucharz z 
renomowanej restauracji. Smaki potraw to 
wspólne biesiadowanie przy ognisku pachnącym 
pieczonymi ziemniakami, uroczysta kolacja z żoną 
czy urodzinowy kinderbal 
z balonami i rozradowanymi twarzami dzieci

Lubimy smakować świat. Mówimy czasami, 
że ktoś jest gustownie, ze smakiem ubrany. Innym 
razem zachwycamy się estetycznie zaaranżowanym 
wnętrzem. W teatrze wsłuchujemy się w piękno 

słowa, a w galerii wzrusza nas różnorodność i 
niezwykłość kompozycji wyczarowanej przez 
artystę na płótnie. Kunsztowność, estetyka, finezja 
budują ład otaczającego nas świata i uwrażliwiają 
na jego niepowtarzalną urodę. Piękno - tkwiące w 
szczegółach, wysmakowanych kształtach, kolorach, 
zapachach i dźwiękach dostarcza człowiekowi 
niezapomnianych wrażeń, kształtuje jego poczucie 
estetyki. Uczy, jak smakować świat.

Lubimy smakować świat. Podczas wakacyjnych 
wędrówek posmakujmy jego piękna. Patrząc z 
intelektualną refleksją na otaczającą rzeczywistość, 
ładujmy nasze akumulatory, aby z wewnętrzną 
wrażliwością i optymizmem spoglądać na trudy 
codzienności. Jak mówi poetka: ,,Tyle naraz 
świata ze wszystkich stron świata”. Przecież to, 
co zostawia ślad w naszej duszy i umyśle jest jak 
przysłowiowy kufer posagowy panny młodej. Oby 
był on pełen skarbów, które będą miały dla nas 
niepowtarzalną wartość.

Markosia

O smakowaniu 
ś w i a t a
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Z
łotoryja biega, tańczy, śpiewa, ale mało 
kto zdawał sobie sprawę z tego, że wśród 

mieszkańców są też tacy, którzy chcieliby się 
spełniać aktorsko. Stało się to oczywiste w 
zeszłym roku przy okazji ekranizacji „Opowieści 
złotoryjskiej”, w której razem z aktorami i 
statystami zaangażowanych było około 200 
złotoryjan. To prawie połowa tych, co poszli na 
bitwę z Tatarami pod Legnicą.

„Naszemu miastu brakuje teatru!” 
powiedziała w ubiegłym roku Jolanta Zarębska, 
złotoryjska nauczycielka i poetka. W tutejszym 
Liceum prowadzi już od dawna teatr dla 
uczniów „Mimo wszystko”. Jego członkowie 
z powodzeniem biorą udział w konkursach 
recytatorskich.  

Skoro brakuje teatru, to trzeba go stworzyć. 
I tak przy dobrej woli urzędników miejskich 
oraz doskonale rozumiejącego swoje posłanie 
Dyrektora ZOKiR, Zbigniewa Gruszczyńskiego, 
już od października ub. r. ruszyły czwartkowe 
warsztaty teatralne. Uczestniczyć w nich mogą 
złotoryjanie w każdym wieku. Oczywiście 
najwięcej „pasażerów pociągu do Hollywood” 
jest wśród dziatwy szkolnej. Rodzice dbają o to, 
by rozwijać ich widoczne i ukryte talenty, szukając 
na to nowych sposobów. Tu w roli księżniczek 
wystąpiły najmłodsze: Ala Markowska, Maja 
Kondys, Karolina Mąkowska, a w dwórki wcieliły 
się starsze: Zosia Kondys i Marysia Podolecka. 
Z tej grupy wiekowej pochodzi także obsada 
techniczna, czyli Bruno Kalinowski (scenografia w 
obrazach). Niemało chętnych znalazło się także 
wśród członków Klubu Seniora. Sami aktywni: 

śpiewają, koncertują, no i mają czas. W spektaklu 
udział wzięli: Bożena Gmerek, Maria Gawlik jako 
dwórki oraz Jan Węgrzyn w roli marszałka dworu. 
Najtrudniej znaleźć chętnych wśród tzw. złotoryjan 
„czynnych zawodowo”, ale i tutaj dzięki rodzinie 
Pawła (król) i Marty (dwórka) Markowskich 
luka została wypełniona. Tak powstał teatr kilku 
pokoleń, o którym Jolanta Zarębska marzyła 
jeszcze podczas studiów na reżyserii. 

Do TTP trafiłem dosyć późno, bo na dwa 
miesiące przed planowaną premierą bajki 
Jerzego Harasymowicza „O królewnie, co spać 
nie chciała”. Kiedy pierwszy raz przyszedłem na 
zajęcia, prace nad spektaklem były już mocno 
zaawansowane. Nie przeszkodziło to, żebym 
niejako z marszu dostał mały epizod dwórki króla 
Lula. Jak się później przekonałem, największym 
utrapieniem reżysera i scenarzysty była rzetelność 
uczestników. Przygotowania do wystawienia takiej 
sztuki wymagają obecności na próbach wszystkich 
aktorów oraz całego zaplecza technicznego 
(odpowiedzialnego za dźwięk i obraz). Brakujące 
ogniwo zawsze ktoś musiał zastąpić i przejąć jego 
rolę. Pani reżyser chwytała się wielu różnych 
sposobów, by nas zdyscyplinować. Doszło do tego, 
że dzień przed zajęciami dzwoniła do wszystkich, 
a w dniu warsztatów dostawałem jeszcze sms i 
wiadomość na facebook’u. Tu muszę się przyznać, 
że raz faktycznie zapomniałem o zajęciach i na 
nich się nie zjawiłem. Tak czy siak, z różnych 
powodów skład zespołu ciągle się zmieniał. 
Jeszcze na początku maja zmieniono obsadę 
trzeciego kota, którego rolę otrzymał nasz nowy 
utalentowany kolega, Marcin, a ostatnia zmiana 

liczby występujących miała miejsce na kwadrans 
przed spektaklem!

Próby zawsze zaczynały się od profesjonalnej 
rozgrzewki. Rozluźnialiśmy mięśnie twarzy, 
gardła, ust, ćwiczyliśmy język i przeponę, ale 
przede wszystkim mózg. Niektórzy ruszali nawet 
uszami. Powiem krótko, to nie jest praca dla 
nieśmiałych. Próby bardzo zintegrowały zespół. 
Poznaliśmy swoje plusy i słabości. Nawzajem 
się dyscyplinowaliśmy, co było niezbędne do 
koordynacji akcji, która była kluczowa w tak 
trudnej do wystawienia sztuce. Każdy członek 
zespołu odpowiedzialny był za jakąś część 
spektaklu: szybką charakteryzację kotów, 
odrzucanie kapeluszy, czy „sprzątanie” sceny.
Szczególne brawa należą się Marii Gawlik 
za kostiumy, których pomysłowa prostota i 
symbolika nie przeszkodziły ich „bogactwu” i 
wyrazistości. Zwłaszcza, że przecież nie było na to 
„hollywoodzkiego” budżetu. Warto zaznaczyć, że 
teksty do początkowych etiud przedstawiających 
aktorów stworzyła jedna z naszych młodszych 
koleżanek, Zosia Kondys, wzbogacając tym 
adaptację sztuki J. Harasymowicza. Dlaczego 
wybór padł akurat na tę pozycję? O tym mówi 
sama organizatorka warsztatów i reżyser 
przedstawienia Jolanta Zarębska: Od dawna 
miałam ochotę na ten tekst, jeszcze podczas 
studiów na reżyserii marzył mi się teatr kilku 
pokoleń, a Harasymowicz napisał tę bajkę „niby” 
dla dzieci, a przecież w sumie - dla dorosłych. 
On działa na dwóch płaszczyznach. I w zasadzie 
zawiera naukę dla dorosłych. W oryginale bajki 
jest jeszcze magiczna błękitna poduszka, na 
której Rajska Konfiturka zasypia (wiadomo, jak 
dzieci nie chcą spać, np. przy zgaszonym świetle). 
Pominęłam wątek magicznej poduszeczki, bo tak 
samo jak wymarzony kot, jest ona „warunkiem 
koniecznym” kapryśnego dziecka. Tak niewiele 
trzeba, żeby dziecko było zadowolone, a tak wiele, 
żeby było szczęśliwe. Dzieci są niegrzeczne, kiedy 
dorośli nie zapewniają im poczucia bezpieczeństwa 
i miłości. Zauważ, że Król Lul nie ma w bajce żony, 
więc dziewczynka nie ma matki. Jest niegrzeczna, 
ponieważ czegoś, kogoś jej brakuje. Jest 
postrzegana, jako rozwydrzona księżniczka. Bardzo 
lubię, kiedy o ważnych problemach teatr mówi bez 
zadęcia, moralizuje nienachalnie, bez dosłownej 
„nauki”, wyłożonej kawa na ławę. Jednak jest „o 
czymś”. Sądzę, że nam się to udało. Zauważ, że 
doskonale bawiły się na spektaklu dzieci, a i dorośli 
znaleźli sobie „smaczki”.

Premiera miała miejsce w drugim dniu „Dni 
Złotoryi” 28 maja 2016 r. o godzinie 15.00 w 
sali kinowej ZOKiR. Pomimo ogromnej tremy 
uczestników (sala była pełna) spektakl się 
udał, był oklaskiwany i chwalony. Na koniec od 
reżysera, zamiast tradycyjnego, przedwojennego 
powiedzenia: „Zapraszam do Kasy!”, usłyszeliśmy 
zaproszenie od Dyrektora ZOKiR na tzw. „after 
party”, które skonsumowaliśmy tydzień później w 
trakcie kolejnych zajęć. 

Tekst: Jarosław Jańta
Zdjęcia: Alicja Kondys

Teatr Trzech Pokoleń
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Odwołany z powodu deszczu spektakl, 
zaplanowany na 27 maja, 10 czerwca 2016 r. 

zaistniał w przestrzeni naszego miasta. Warto było 
czekać. Na pół godziny przed wyznaczoną 21.00 
weszłam w Zaułek przy Muzeum Złota. Scenografia 
już stała i wyraźnie sugerowała symultaniczny 
charakter spektaklu. 

Zmierzch nie chciał zapaść, więc przedstawienie 
zaczęło się jeszcze w dziennym świetle, co wyszło 
nam na dobre, bo kiedy z rozwojem akcji stopniowo 
się ściemniało, cudnie symbolizowało to upływ czasu, 
a w świecie inscenizacji zapalały się coraz inne światła.

Nie będę streszczać akcji, ponieważ ci, którzy 
chcieli ją poznać, byli na widowni. Wspomnę 
tylko o tym, że sztuka przedstawia, a właściwie 
przedstawiała, bo nasz spektakl był ostatnim 
z kilkunastu, trudne relacje w powstającym 
na Ziemiach Odzyskanych społeczeństwie 
repatriantów. Nic z tego: nie ma mowy o trudnych 
dziejach, rodzinnych sagach. Jest przymrużone 
oko i mnóstwo gagów, ujęcie problemu z 
perspektywy współczesnej dziennikarki 
tropiącej losy owianych sławą bohaterów. Nic 
się tu nie wyjaśnia, ponieważ sztuka ma otwartą 
kompozycję, i tak nie dowiadujemy się, czy Bronek 
był bohaterem, czy powojennym łobuzem, 
wykorzystującym powojenny chaos raczkujących 
struktur urzędniczych świeżutkiego PRL-u, czy 
był milicjantem, czy przebierańcem. Czy ugasił 
pożar kamienicy, czy też sam go spowodował - 
nie jest w tej chwili ważne. Najbardziej istotną 
postacią okazuje się intrygująca Niemka, która 
z tajemniczych powodów została po wojnie w 
domu. Pewnie strzeże niemieckiego skarbu! A taki 
temat jest zawsze gorący. Znajdziemy! – orzekają 
zgodnie mieszkańcy kamienicy. - My znajdziemy 
wszystko, nawet złoty pociąg! (Podobnych odniesień 
do współczesności jest tu więcej). 

Piękna Dziennikarka (Gabriela Fabian) pyta 
o bohaterstwo Bronka, tymczasem mieszkańcy 
odratowanej z pożaru kamienicy mówią głównie o 
sobie. I tak Franka, żona stróża, prezentuje własny 
powab w zmysłowym tańcu, sam stróż – Wacek 
(Bogdan Grzeszczak), podkreśla rangę gospodarza 
domu, Jurek, inwalida wojenny (Robert Gularczyk), 

podobno towarzysz broni domniemanego bohatera, 
niewiele o nim mówi, za to w każdym możliwym 
momencie dokonuje prezentacji własnego kalectwa, 
Maryśka, urzędniczka podkreśla swój wkład w 
tworzeniu nowej biurokracji, Folomena, znachorka, 
repatriantka z kresów (Alina Czyżewska) chyba 
najwięcej mówi o Bronku, jednak z zupełnie innego 
powodu niż jego bohaterstwo. Podobnie Tereska 
– nauczycielka (w tej roli – Magda Skiba) i filuterna 
kioskarka Halinka (Zuza Motorniuk). Badaczka 
przeszłości, Dorota (Magda Biegańska), niby ma 
jakieś dokumenty, dotyczące sprawy Bronka, jednak 
w programie występuje głównie, żeby uzyskać 

granty na nowy projekt, i chyba mocniej pragnie 
przy tej okazji wypromować samą siebie. Gienek, 
listonosz (Paweł Wolak) zna nie tylko mieszkańców tej 
kamienicy, wszak roznosi listy po całym mieście, ale 
i on opowiada głównie o sobie. Nauczycielka, filolog 
klasyczny, powołująca się na mądrość starożytnych 
filozofów, próbuje zachować obiektywną postawę, 
jednak w głównej kwestii wyjaśnia termin 
„repatriacja”, wskazując na ironię znaczenia tego 
słowa (repatriatio - powrót do ojczyzny), zadając 
pytanie: a jakiż to powrót? (Studiowała w Wilnie). 
Podobny akcent pojawił się w roli Filomeny, 

wspominającej urodę dawnej ojczyzny, wsi pod 
Tarnopolem. Wpadający jak burza na scenę Partyzant 
(Paweł Palcat) i jego towarzysz z partyzantki (?) – 
Rusek o imieniu Igor (Bartosz Bulanda), przypominają, 
że wojna skończyła się zupełnie niedawno, a może 
jeszcze nie, i także nie pomagają Dziennikarce w 
ustaleniu bohaterstwa Bronka. 

A wdowa Schadenfreude (w tej roli Katarzyna 
Dworak) uśmiecha się, gdziekolwiek się teraz 
znajduje, bo jej skarb to wielka uroda, o którą były 
zazdrosne wszystkie panie z naszej kamienicy, 
przywiązanie do domu, być może rodzinnego domu, 
własności jej rodziny? A! I jeszcze nuty, które pod 
presją ciągłych przeszukań w finale akcji wyrzuca z 
okna. To muzyka niemieckiego kompozytora, która 
zapisana na pięciolinii stanowi dla mieszkańców 
tajemniczy szyfr. Solmizacyjnie rozkodowane przez 
wszystkich bohaterów sztuki jako do – la – re 
wyraźnie wskazują, że wdowa ukryła gdzieś w pobliżu 
dolary.

Schadenfreude znaczy tyle co „radość z 
cudzego nieszczęścia”. A nazwiska mówiące w 
sztuce prowadzą zawsze do symboliki ich znaczenia. 
Zapraszam do jej odnalezienia. 

Podczas tego spektaklu widza teatr otacza: 
zajmuje tekst, podoba się świetna gra aktorów, 
światło, budujące nastrój, symultaniczność scen, i 
zapachy, bo co raz zapalają się barwne w dodatku 
świece dymne, w skleconej na oczach widza kozie 
Jurek rozpala ogień, a dym wali z komina i dociera do 
widowni. Muzyka nie tylko ilustruje akcję, uzupełnia 
także o istotne treści. Końcowa piosenka, której 
towarzyszy płonący fortepian, puentuje sztukę:
Ilu jest widzów, tyle opowieści,
A prawda w żadnej się cała nie mieści.

Teatr Modrzejewskiej w Legnicy przyjechał do 
nas ze świetnym przedstawieniem: Autorem sztuki 
jest Robert Urbański, wyreżyserował go Lech Raczek, 
scenografię stworzył Piotr Tetlak, a nasza piękna 
kamieniczka Muzeum Złota zagrała piękny horyzont 
w tej scenografii. Kostiumy powstały według 
projektu Katarzyny Tomczyk, muzykę skomponował 
Łukasz Matuszyk, (a miejscami słychać było motyw 
„Jesiennych róż”, przedwojennego tanga spółki 
autorskiej Andrzej Włast i Artur Gold), ruch sceniczny 
opracował Tomasz Dajewski.

Bardzo atrakcyjnym punktem przedstawienia 
jest grana na żywo, jak pisze program i śpiewana 
muzyka. Śpiewali: Anita Poddębniak, Magda Drab, 
Albert Pyśk oraz Mateusz Krzyk, grali na przeróżnych 
instrumentach: Łukasz Matuszyk, Marta Sochal – 
Matuszyk i Piotr Hałaj.

Bez zadęcia, koturnowego stylu, patosu, sztuka 
Lecha Raczka mówi wiele więcej, niż widać. Teatr 
strawny dla wszystkich nie musi obniżać lotów. Mimo 
lekkiej formy przedstawienia trzeba się zastanowić, 
dlaczego tu tak mało inteligencji, w tej 
kamienicy, stanowiącej symbol struktury nowego 
społeczeństwa, dlaczego bohaterów sztuki nagle 
ogarnął ten cudowny egocentryzm, skąd w człowieku 
potrzeba poszukiwania przeróżnego autoramentu 
skarbu, dlaczego w sztuce, której akcja dzieje się w 
latach 50. jest telewizja i granty na naukowe projekty, 
że człowiek wierzy, bo musi w coś wierzyć. I po takich 
przedstawieniach mogę wyznać: Wierzę w teatr.

Dla przedstawienia twórców i wykonawców 
posłużyłam się programem, jaki sprezentował nam 
Teatr Modrzejewskiej przed spektaklem.

Jolanta Zarębska

Już 5-6 sierpnia w Złotoryi odbędzie się 
V Międzynarodowy zlot fanów Ewy Farnej. Zapowiada się on 
pod wieloma względami rekordowo. Mnóstwo różnorodnych 
atrakcji takich jak autogramiada – zdjęcia i autografy, gry i 
zabawy, talent show czy niepowtarzalny aż 2,5 godzinny koncert 

podczas którego gwiazda zaśpiewa utwory z całej swojej kariery. 
Drugiego dnia odbędzie się kameralne spotkanie z Ewą, na 
którym będzie można porozmawiać ze swoją idolką, podzielić 
się namiastką prywatności oraz wspólnie pośpiewać. Bilety do 
nabycia w serwisie ticketpro, oraz od 1 lipca w Złotoryjskim 
Ośrodku Kultury i Rekreacji (sekretariat) w cenie 30 zł.  Patronat 
honorowy nad zlotem objął Burmistrz Miasta Złotoryja Robert 
Pawłowski.

Skarb wdowy 

Schadenfreude w Złotoryi

Fot. Iwona Pawłowska

Fot. Iwona Pawłowska
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4 czerwca 2016 roku w naszym mieście, w  Hali 
Sportowej „Tęcza”, odbyły się Mistrzostwa Polski 

IMAF w Sztukach Walki, które Stowarzyszenie Sportowo-
Rekreacyjne  ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Agat” zorganizowało z Międzynarodową Federacją 
IMAF Polska przy wsparciu Gminy Miejskiej w Złotoryi, 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” i Hali Sportowej 
„Tęcza”.  Tym, co odróżnia IMAF (Międzynarodową 
Federację Sztuk Walki IMAF Polska) od innych 
organizacji i związków sportowych jest niezamykanie 
się na jedną, wybraną sztukę walki, ale promowanie 
ich różnorodności, pamiętając jednocześnie, że 
różnorodność technik nie wyklucza wspólnych 
fundamentalnych zasad i wartości.

Nasze Stowarzyszenie ASKLEPIOS – Sekcja Ju Jitsu 
Kazan przystąpiło do tej federacji w 2014 r. 
Prowadzone przez nas zajęcia szkoleniowe, w różnych 
odstępach czasowych, rozszerzyliśmy o nowe techniki Ju 
Jitsu w Kata i Mixed Kumite oraz wprowadziliśmy nową 
dyscyplinę Sport Kenjutsu.

W październiku 2015 r. IMAF Polska zwróciła się z 
propozycjami do klubów członkowskich o ewentualne 
zadeklarowanie podjęcia się zorganizowania Mistrzostw 
Polski w Sztukach Walki w 2016r. Do tej pory 
mistrzostwa o zasięgu ogólnopolskim organizowano 
w województwach: śląskim, małopolskim, łódzkim czy 
kujawsko-pomorskim, gdzie skupiona jest większość 
klubów należących do Federacji. Uznaliśmy, że musimy 
zawalczyć o to, by zawody o takiej randze odbyły się 
tym razem w „stolicy polskiego złota”. Mieliśmy już 
doświadczenie w organizacji siedmiu edycji turnieju 
Ju Jitsu o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja oraz 
wsparcie takich instytucji, jak Urząd Miejski, Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Agat”, Hala Sportowa 
„Tęcza” oraz Fundacja KGHM Polska 
Miedź. Ze względu na specyfikę sztuk 
i sportów walki oraz   widowiskowość 
rozgrywanych pojedynków, liczyliśmy na 

duże zainteresowanie społeczności miasta i powiatu, 
zaangażowanie mediów oraz środowisk związanych ze 
sztukami walki. Taka impreza daje wielkie możliwości 

promocji miasta, sponsorów oraz utrwalania wizerunku 
federacji i naszego stowarzyszenia. Udało się i już od 
stycznia br. na zlecenie IMAF Polska rozpoczęliśmy 
działania organizacyjne, a przede wszystkim starania o 
pozyskanie środków.
      Dzięki licznym sponsorom mogliśmy sprostać 
wymogom organizacyjnym oraz gościnnie przyjąć 
uczestników.

Na Mistrzostwa przyjechali zawodnicy z 17 klubów 
zrzeszonych w IMAF Polska z takich miejscowości, 
jak: Bukowno, Chorzów, Inowrocław, Konin, Krosno 
Odrzańskie, Łabiszyn, Mysłowice, Nowe, Nowa Słupia, 
Oświęcim, Poronin, Ruda Śląska, Świebodzin, Toruń, 
Żychlin z 7 województw. Z terenu naszego powiatu 
w strukturach Federacji IMAF Polska występuje tylko 
nasza Sekcja Ju Jitsu Kazan i jako jedyna reprezentowała 
województwo dolnośląskie. 

Do rywalizacji przystąpiło 177 zawodników, którzy 
startowali w kilku konkurencjach. Rozegrano łącznie 69 
zróżnicowanych konkurencji. Obowiązywały kategorie: 
dzieci 7 – 9 lat, młodziki 10 – 12 lat, kadeci 13 – 15 lat, 
juniorzy16 - 18 roku życia i seniorzy 19+, uzależnione 
w niektórych przypadkach od wagi i wzrostu. Podczas 
mistrzostw rozegrano na 5 planszach 10 konkurencji sztuk 
i sportów walki. Najliczniej obsadzonymi konkurencjami 
były Sport Kenjutsu, Ju Jitsu Mixed Kumite i  Kobudo. 

Mistrzostwa otworzył Burmistrz Miasta Złotoryja 
Robert Pawłowski, witając wszystkich uczestników, a w 
szczególności Prezydenta Piotra Witkowskiego i Członków 
Zarządu Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki IMAF 
Polska. Trenerom poszczególnych klubów burmistrz 
wręczył pamiątkowe statuetki, życząc jednocześnie 
zawodnikom sukcesów, woli walki oraz bezpiecznej, 
sportowej rywalizacji.

Podniosłym elementem uroczystego otwarcia 
Mistrzostw było odegranie hymnu i wciągnięcie flagi 
państwowej na maszt oraz szczególna ceremonia 
powitania zawodników przez Głównego Sędziego.

W części artystycznej zaprezentowały się taneczne 
talenty ziemi złotoryjskiej ze Szkoły Tańca Nowoczesnego 
„ŁAU!”. Wszystkich uczestników urzekły też układy 
akrobatyczne w wykonaniu akrobatów ze Złotoryjskiego 
Towarzystwa Akrobatycznego „Aurum”. Komentarz 
poprowadził sam instruktor Leszek Antonowicz, 
omawiając poszczególne ewolucje i figury.

Walki rozgrywano wg ustalonej przez Sędziego 
Głównego kolejności startu i kategorii. Przeprowadzone 

Mistrzostwa Polski IMAF w sztukach walki
- Złotoryja 2016 

I m. Marcelina Kordiuk, Kajetan Tkaczyk
II m. Julia Tańska, Dawid Nowak

I m. Magdalena Zajdel
II m. Weronika Bielak
III m. Anna Kuziemkowska

Fot. Paweł Kordiuk Fot. Paweł Kordiuk

Fot. Jarosław Jańta Fot. Jarosław Jańta Fot. Jarosław Jańta

Fot. Jarosław Jańta
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konkurencje budziły podziw wśród widzów, a szczególnie 
techniki władania bronią, gdyż zawodnicy pokazali wysoki 
poziom wyszkolenia i niesamowitą determinację. Walki 
na macie i planszach trwały do godzin popołudniowych. 
Nad rozgrywającymi czuwał Sędzia Główny oraz 22 
arbitrów z różnych sztuk i sportów walki. Sędziowie na 
bieżąco dokonywali punktacji i klasyfikacji miejsc, po 
czym następowała dekoracja medalistów. Przy dekoracji 
asystowały dziewczęta z Zespołu Tańca Dawnego 
Ars Saltandi, ubrane w stroje z epoki średniowiecza. 
Ich obecność nadała szczególnej doniosłości podczas 
ceremonii. Zwycięzcy pierwszych miejsc oprócz medali 
okolicznościowych otrzymali, także przygotowany przez 
Vitbis Sp. z o.o. upominek – bombkę  upamiętniającą 
Mistrzostwa. Szata graficzna dyplomów zawierała m. in. 
rysunki zabytków naszego miasta.

Uczestniczące kluby zdobyły ogółem 192 krążki 
medalowe, w tym 71 złotych, 67 srebrnych, 54 brązowe. 
W Rankingu  medalowym  najwięcej medali zdobył 
Klub Sztuk i Sportów Walki „Shogun” Mysłowice (22 
szt., w tym 13 złotych). Nasza sekcja uplasowała się na 7 
miejscu, zdobywając 13 medali, w tym 3 złote.

Podczas mistrzostw nasi zawodnicy walczyli nie 
tylko o medale, ale też o przepustki do reprezentacji 
Polski na Mistrzostwa Europy w Bośni i Hercegowinie. 
Wyniki uzyskane przez kluby w Mistrzostwach Polski 
2016 w Złotoryi wraz z wynikami z Drużynowych 
Mistrzostw Polski – Grand Prix IMAF Polska rozegranych 
09.04.2016r. w Inowrocławiu, będą brane pod uwagę 
przy powoływaniu Kadry Polski IMAFE na tegoroczne 
Mistrzostwa Europy IMAFE w Banja Luce, które odbędą 
się w listopadzie br. Mamy nadzieję, że niedługo 
dowiemy się, kto wszedł w skład reprezentacji Polski. 

Liczymy, że powtórzy się skład osobowy naszej  
ekipy z Mistrzostw Europy w Nowe z 2014r., gdzie nasza 
czwórka najlepszych w konkurencji Kata Ju Jitsu zajęła II 
miejsce w kategorii Kadet 13-15 lat (Tkaczyk  Kajetan  i  
Walczewski Dawid) i IV miejsce w kategorii: kadet 13-15 
lat mix (Kowalczyk Łukasz i  Kordiuk Marcelina). Teraz na 
naszych zawodach w kategorii par mieszanych 13-15 
lat Marcelina Kordiuk i Kajetan Tkaczyk zajęli I miejsce, 
a w kategorii juniorów 16-18 lat Łukasz Kowalczyk 

razem z Konradem Tkaczykiem zdobyli II miejsce. Warto 
podkreślić, że drugi i trzeci złoty medal dla naszego 
stowarzyszenia zdobyli Andrzej Gryszówka i Magdalena 
Zajdel w kategorii Sport Kenjutsu dzieci 7 – 9 lat. 
Pomimo zabezpieczenia, nie obyło się jednak bez urazów. 
Poza  kilkoma drobnymi otarciami 
skóry,poważniejszej kontuzji uległ zawodnik z Klubu 
Sztuk i Sportów Walki SHOGUN z Mysłowic, startujący 
w Kickboxing Semi Kontakt. Zawodnik prawdopodobnie 
wykonał za mocny wyrzut ręką, skutkiem czego 
naderwał sobie bark. Po udzieleniu pierwszej pomocy 

przez ratownika z Jednostki Poszukiwawczo Ratowniczej, 
został przetransportowany do szpitala, gdzie pod narkozą 
dokonano nastawienia barku.

Jako gospodarze mistrzostw służyliśmy Klubom 
pomocą w zakwaterowaniu i wyżywieniu oraz 
zadbaliśmy o promowanie naszego miasta. W dniu 
poprzedzającym Mistrzostwa zorganizowaliśmy 

Przyjezdnym  zwiedzanie miasta z wejściem m.in. na 
Basztę Kowalską, wieżę Kościoła NMP oraz do Kopalni 
Złota „Aurelia”. Roli przewodnika podjęła się Sylwia Kokot 
z Centrum Informacji Turystycznej. W „Spacerze po 
Złotoryi” wzięło udział około 30 osób z 5 klubów.

Mistrzostwa to nasz debiut i był to wyjątkowy 
dzień dla naszego stowarzyszenia i zawodników z sekcji 
Kazan.
Bardzo dobre lokaty zawodników Kazana pokazały, 
że mamy właściwy system szkolenia, dobrą kadrę 
instruktorów oraz znakomitych młodych zawodników. 
Trener Soke Józef Leśnicki podkreślał ich bardzo dobry 
poziom rywalizacji i woli walki. Uplasowanie się na 7 
miejscu w rankingu zdobytych medali na 18 klubów 
startujących to niebywałe osiągnięcie.

Ocenę organizacji MP pozostawiamy uczestnikom 
i widzom, bo to oni mogą nas podsumować. My ze 
swojej strony uważamy, że Mistrzostwa można zaliczyć 
do udanych, zarówno pod względem frekwencji, jak i 
wyników zawodników oraz dzięki wspaniałej atmosferze i 
życzliwości wszystkich uczestników.

Zmagania dostarczyły wiele pozytywnych emocji, za 
co należą się słowa uznania dla wszystkich startujących 
zawodników. Gratulujemy uczestnikom i zwycięzcom 
medalowych miejsc i życzymy dalszych wspaniałych 
osiągnięć. 

Składamy gorące podziękowania na ręce wszystkich 
darczyńców, sponsorów, partnerów i ludzi dobrej woli, 
którzy swoją pomocą wspierali nas przy ich organizacji. 

Żałujemy jednak, że pomimo szeroko zakrojonej 
akcji reklamowej, na mistrzostwa przybyło bardzo mało 
mieszkańców miasta, a w szczególności „garstka” dzieci 
i młodzieży szkolnej. Zabrakło nam ich wsparcia podczas 
walk naszych zawodników, którzy mogli liczyć tylko na 
swoje rodziny. Gdzie się podziały  patriotyzm lokalny  i 
nasza  gościnność!? Może innym razem… 

5 listopada 2016r. w Hali Sportowej  „Tęcza” rozegra 
się Ogólnopolski VIII Turniej Ju Jitsu i Sport Kenjusu o 
Puchar Burmistrza Miasta Złotoryi. Zapraszamy!

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ASKLEPIOS

Elżbieta Stalska

Fot. Paweł Kordiuk

I m. Andrzej Gryszówka
II m. Igor Kępa
III m. Bartosz Tokarczyk

I m. Piotr Wójcik, Kamil Jochemczyk 
II m. Konrad Tkaczyk, Łukasz Kowalczyk
III m. Szymon Walczyk, Dawid Walczewski 

Fot. Jarosław Jańta Fot. Jarosław Jańta

Fot. Paweł Kordiuk

Fot. Jarosław Jańta
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7 czerwca 2016 r. Zarząd TMZZ  z Radą 
Programową Ośrodka Dokumentowania i 

Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej oraz 
redakcją Echa Złotoryi odbyli robocze spotkanie w 
Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w DOBKOWIE  z  
Eweliną Rozpędowską - prezesem Stowarzyszenia 
Kaczawskiego. Wyjazdowe posiedzenie 
spowodowane było pomysłem realizacji DNIA 
REGIONALISTY (planowanego na wrzesień) we 

współpracy z Zagrodą i 
należało omówić zadania. 
Cieszy nas deklaracja 
burmistrza Świerzawy 
- p. Józefa Kołcza  o 
wsparciu finansowym, 
ale i tak będziemy 
szukać sponsorów na 
poczęstunek dla uczniów - 
uczestników. 

Konferencję 
przeprowadzono w 

sali edukacyjnej, 
gdzie pani Ewelina 
opowiedziała o 
krystalizowaniu się 
pomysłu, szukaniu 
współtwórców 
projektu aż po 
przeprowadzenie 
zamysłu do stanu 

obecnego. Zagroda prezentuje się imponująco, ale 
głównym jej atutem jest program, który realizują 
specjaliści i zapaleńcy. Miłośnicy krajobrazu i wiedzy 
geologicznej znajdą tu zaspokojenie swoich potrzeb 
i pasji. To centrum dydaktyczne jest przykładem 
nowoczesności, która zawędrowała „pod strzechy” 
i skutecznie rywalizuje z innymi ośrodkami a centra 
kształcenia geologicznego wspiera fachową pomocą. 
Na podsumowanie spotkania przy kawie i 
słodkościach swoje podwoje otworzyła Willa Greta.

Danuta Sosa

W 
Bibliotece Miejskiej w Złotoryi od środy 22 
czerwca przez dwa miesiące będzie można 

oglądać kolejną interesującą wystawę. Tym razem 
Aneta Wasilewska zaprosiła, w gościnne dla artystów 
mury biblioteki, wychowanków SOSzW w Złotoryi. 

Otwarcie wystawy może 
hucznym nie było, ale na pewno 
zapadnie w pamięci gościom. Takiej 
feerii barw na ścianach biblioteki 
odwiedzający to miejsce dawno nie 
mieli okazji oglądać. Dziesiątki prac 
plastycznych, a wszystkie pod hasłem 
„Powiew lata”, wprowadziły licznie 
przybyłych gości w atmosferę właśnie 
rozpoczynającej się kanikuły. Autorzy 
malunków, grafik i instalacji czuli 
się nieco oszołomieni, będąc w roli 
bohaterów wernisażu, ale „ich panie” 
- Lucyna Kortus i Justyna Kościuk 
dodawały młodym artystom otuchy.

Opowiedziały też o procesie 
tworzenia tych arcydzieł, posiłkując 
się paroma filmami dokumentującymi 
działania dzieciaków.

Jako częsty bywalec wernisaży organizowanych 
przez bibliotekę byłam pod niebywałym 
wrażeniem, jak można stworzyć cudnej urody 
pejzaż letni, mając do dyspozycji plastikowe 
sztućce, trochę włóczki i farbę… jak zrobić 

Wystawa w Bibliotece Miejskiej

TMZZ rusza w teren

trójwymiarowy model huśtawki z pudełka po 
butach… jak wyczarować motyle odciskami dłoni… 
A wariacja na temat „Pocałunku” Klimta wykonana 
metodą kolażu zachwyciła nawet koneserów sztuki. 
Kilkoro z nich przymierzało się do zakupu, ale na to 
jeszcze przyjdzie czas po zakończeniu wystawy.

Atmosfera tego wernisażu współtworzona 
przez dzieci z SOSzW była  niezwykle serdeczna. 
Może to wpływ relacji, jakie młodzi artyści mają 

ze swoimi opiekunami, a może to 
po prostu zwyczajna naturalność 
dzieciaków. Jedna z młodych 
plastyczek zapytana przeze mnie, 
gdzie wiszą jej prace, z radością 
pochwaliła się ważkami w trawie, 
a potem zapytała: A gdzie 
wiszą pani obrazki? Kiedy jej 
powiedziałam, że nie umiem 
malować, wykazała bezgraniczne 
zdumienie i skomentowała: 
Przecież to łatwe! 

No tak, łatwe, jak się ma 
talentJ. A tego odmówić tym 
dzieciakom nie można. Warto się 
też o tym naocznie przekonać, 
dlatego zapraszam do biblioteki 
przez najbliższe dwa miesiące.

Iwona Pawłowska

Kiedy Bogusia weszła do rodziny 
Suchostawskich, szybko z teściową znalazła 

wspólny język. Obie panie lubiły pichcić i 
piec. Obu bardzo zależało na dogadzaniu 
swoim mężczyznom i wypiekały co rusz 
nowe smakołyki.

Ale bułeczka...  to pieczywo 
nadawało się na co dzień i od święta. 
Przekładano ją delikatną wędliną, a 
przewybornie smakowała z dżemami 
i powidłami. Może być przekąską, a 
może być kanwą podstawowego posiłku 
kanapkowego.

Kiedy Suchostawscy pojawili się w 
Nowej Wsi Grodziskiej pani Bogusia 
wyspecjalizowała się w bułce. Zwykle 
na wszelkie gminne uroczystości i 
prezentacje wypieka swoją puszystą i 

pachnącą bułkę.
W latach sołtysowania, 

obowiązkowo, jako wzorowa 
gospodyni, serwowała bułkę i 
tak zostało do dzisiaj.

Redakcja zachęca do podjęcia wyzwania 

i wypieku własnej bułki w oparciu o przepis 
Anastazji Suchostawskiej.
Składniki: 1 kg mąki „Basia”, 3/4 l mleka 
(3,2%), ½ szkl. oleju rzepakowego, 1 jajko, 5 
dag drożdży, po 1 płaskiej łyżce soli i cukru.

Wykonanie:
Połączyć drożdże z cukrem i ½ szkl. 
ciepłego mleka, dodać 2-3 łyżki mąki. 
Rozmieszać. Odstawić zaczyn do 
wyrośnięcia. Następnie zaczyn przełożyć 
do większej miski i dodać: mąkę, sól, 
jajko i resztę ciepłego mleka oraz olej. 
Wyrabiać ręką do momentu odchodzenia 
ciasta od ręki. Odstawić do wyrośnięcia 
- powinno podwoić swoją objętość. 
Gotowe ciasto nałożyć do blaszek, 
posmarować rozkłóconym jajkiem 
(można posypać czarnuszką, sezamem, 
siemieniem - co kto lubi). Piec około 35-
40 min., w  temp. 185 stopni. Smacznego.                                                                                                                                       

To kiedy można wpaść na łasowanie?
Danuta Sosa                  

Bułka Babci Anastazji

SPOTKANIA, WYSTAWY...
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P
odczas otwarcia 
tegorocznych Dni Złotoryi 

prowadziła pani na scenie 
występ grupy kobiet Aktywni 
50+. Na czym on polegał? 
To była mieszanka aerobiku, gimnastyki i zumby. 
Zumba to połączenie tańca z aerobikiem, wywodzi 
się z rytmów latino z Ameryki Południowej i stanowi 
nowy trend w fitnesie. Występ trwał około 15 minut i 
był pokazem jednego z rodzajów aktywności fizycznej. 
To były trzy układy do trzech różnych utworów. 
Dlaczego te, a nie inne?
Cała koncepcja tego występu polegała na tym, żeby to 
było z humorem… brakuje mi słowa…
Z przymrużeniem oka?

O właśnie! I z dystansem do samych 
siebie, na luzie. Chciałam pokazać, 
że osoby aktywne po pięćdziesiątce 
mają do siebie niesamowity dystans. 
Mają w sobie taką radość życia, że 
trzeba pokazać młodzieży, że ludzie 
starsi nie są zgnuśniali, lecz potrafią 
być aktywni i umieją się z siebie 
śmiać. A utwory, które dobrałam, 
są dynamiczne i zabawne. Do tego 
pokazują wszystkie walory kobiecości, 
tu bioderko, to jakieś kołysanie 
piersiami… 
Jak długo przygotowywała pani 
nasz zespół? Bo już można mówić o 
„zespole”, prawda? 
No tak, oczywiście! Prób takich 
pełnych było sześć. 
Czyli niewiele.
Tak, bardzo niewiele, lecz utwory były znane paniom, 
bo gdzieś tam się przewijały podczas zajęć naszego 

całego sezonu. 
Jak może pani ocenić naszą 

formę w skali od 1–5? 
Moim zdaniem na cztery z plusem, aby 

pozostawić uczucie niedosytu, żeby w przyszłym roku 
było jeszcze lepiej.
Myśmy sobie zdawały sprawę z naszych pomyłek, 
nie zawsze było równo. Bo w takim występie 
najważniejsze jest, żeby było równo. Wtedy jest 
najlepszy efekt, czy tak?
Chyba jednak nie to było najistotniejsze. Największym 

walorem naszego występu było poczucie humoru, 
jakie prezentowałyśmy, ta zabawa, luz.
W stosunku do ubiegłego roku, to rzeczywiście 
tańczyłyśmy z większym luzem. 

Wyszło dużo, dużo lepiej niż w zeszłym roku. 
Oceniam, że jest niesamowity postęp, 
naprawdę. Chodzi tu przede wszystkim o 

zapamiętanie choreografii, co nie jest takie łatwe. 
Poprzedni występ był  taki – na próbę. Ja sama, jako 
instruktorka, nie wiedziałam do końca, na co tak 
naprawdę nas stać. A poza tym jednakowe kolorowe 
koszulki w tym roku z napisem AKTYWNI 50+ też dużo 
zrobiły. Mogę śmiało powiedzieć, że nasz występ był 
najbarwniejszy ze wszystkich podczas otwarcia Dni 
Złotoryi. Poza tym było nas sporo, wypełniałyśmy całą 
scenę.
Nam też bardzo się podobały te utwory, bo były 
łatwe i dowcipne. Bawiłyśmy się świetnie i dałyśmy 
czadu.

Wyszło super! Jestem bardzo zadowolona. Już myślę 
nad przyszłym rokiem, co by tu jeszcze podkręcić, 
żeby było jeszcze zabawniej i jeszcze lepiej.   
Publiczność przed sceną świetnie się bawiła razem 
z nami.
Widziałam wśród publiczności gimnazjalistów, którzy 
próbowali nas naśladować. Wydaje mi się, że byli pod 
wrażeniem: „Kurcze, jak fajnie, starsze babki, a tak 
śmigają, nie?” 
Czego chciałaby pani życzyć Aktywnym 50+?
Należy regularnie brać udział w naszych zajęciach 
sportowych, bo ważna jest systematyczność. Nie 
wiem, jaka ja będę, gdy osiągnę państwa wiek, ale 
chciałabym wyglądać i zachowywać się jak wy, bo 
nigdy się nie skarżycie i nie narzekacie. Poza tym 
jesteście aktywne nie tylko na zajęciach sportowych, 
ale także aktywne życiowo. Dlatego życzę paniom 
zachowania pogody ducha i żeby uśmiech nie schodził 
wam z twarzy. 

Z instruktorką fitnesu Alicją Szapował 
rozmawiała Agnieszka Młyńczak, aktywna 50+

W występie udział wzięły:

•	 Elżbieta Astramowicz
•	 Teresa Bieniek
•	 Jolanta Bocianowska 
•	 Bogumiła Chrzanowska
•	 Krystyna Dąbrowska 
•	 Bogumiła Kobus-Bednarska 
•	 Bogumiła Kopka 
•	 Barbara Król 
•	 Jadwiga Kucharska 
•	 Maria Mała 
•	 Barbara Marusiak 
•	 Agnieszka Młyńczak
•	 Barbara Szczerba

Fot. Piotr Kanikowski

Fot. Andrzej Cukrowski
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Występ Aktywnych 50+ przyciągnął 
mnóstwo widzów, którzy 

się świetnie bawili

Instruktorka fitness Alicja Szapował 
daje czadu (na pierwszym planie)

DNI ZŁOTORYI: WYSTĘP GRUPY AKTYWNI 50+
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Piątek, ostatni weekend maja. No i 
zaczęło się! Kolejne święto naszego 

miasta zaczęło się korowodem 
mieszkańców. Pogoda wymarzona, 
słońce przygrzewa, ale nie jest za 
gorąco. To dobrze, bo już od około 
15.30, oprócz turystów, na ulicach 
miasta spotkać można coraz więcej 
ludzi poubieranych w niecodzienne 
stroje. Tu i ówdzie przemknie 
średniowieczny mieszczanin, gdzie 
indziej joannita w otoczeniu białogłów 
w długich wzorzystych białych i 
czerwonych sukniach, ozdobionych 
perłami, spóźniony spocony kopacz, 
człowiek niosący pół tuzina halabard, 
mnóstwo złotoryjan w galowych 
mundurach, w bramie czai się 
„Wilkołak”. Wszędzie śmiech, radość 
i zabawa. Wszędzie? Nie … Zdążając 
w stroju mieszczanina z XV w. na 
miejsce zbiórki na placu Matejki, na 
własne uszy słyszę głos mijającego 
mnie mężczyzny, który w moją stronę 
rzuca: O! Kolejny czubek z tej całej 
zgrai…Szybko się oddala, a ja zdumiony 
patrzę za nim. Tak! – pomyślałem – i 
jestem z tego dumny! Chciałem za nim 
krzyknąć, ale – co będę gadał! Innych 
odmieńców, tego dnia nie spotkałem. 
Widziałem za to Henryka Brodatego z 
małżonką, całą jego świtę z giermkami, 
dwórkami, mnichów w skromnych 

habitach, wielmożów z cechu 
„Kopaczy Złota” w bogato zdobionych 
szatach, żaków w kwadratowych 
błękitnych czapkach i ich bakałarzy w 
krótkich spodenkach, żołnierzy z 3. 
Pułku Piechoty Legionu Irlandzkiego 
Cudzoziemskiego i 2. Pułku Piechoty 
i Artylerii Pieszej Księstwa 
Warszawskiego, ich armatę na 
skwerku, futrzastego wilkołaka i goryla 
odgrodzonych od gapiów górą mięśni 
i uwijającego się wśród nich pirata 
w dredach (z Karaibów?) i groźnym 
pistoletem skałkowym załadowanym 
srebrną kulą. Ponadto wszystkie 
kolory tęczy, wiosny i lata. Przed 
oczami przelatywała mi cała 805-letnia 
historia Złotoryi oraz teraźniejszość 
wyobrażona na setkach koszulek 
firmowych towarzystw, stowarzyszeń i 
przedsiębiorstw. 

Każdy chętnie pozuje do zdjęć. 
Wszędzie radość i śmiech i zabawa. 
Wszędzie? Nie … Poważna twarz pani 
z magistratu oznajmia jednej z grup: 
Proszę się cofnąć! Zrobić miejsce 
dla tenisistów! Pamiętajcie, żeby 
robić maleńki odstęp! Ruszamy pięć 
sekund za poprzednią grupą!!!! Co tu 
więcej opowiadać? Kto nie maszeruje 
w korowodzie, to jest obok, wśród 
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publiczności na chodniku, wychyla 
się z okna lub stoi na balkonie i 
macha. Znajomi się pozdrawiają, 
niektórzy dołączają do korowodu. 
Wszyscy jesteśmy razem, tu i teraz. 
Wszyscy jesteśmy złotoryjanami i 
goldbergerami! To o tym mówił rok 
temu, w jednym z wywiadów, Piotr 
Maas, rzecznik prasowy burmistrza: 
„Korowód jest symbolem Dni Złotoryi 
i ma duże znaczenie integracyjne”. Ja 
mam nadzieję, że korowód stanie się 
symbolem Złotoryi. 

W korowodzie obok złotoryjan 
maszerowali także zaproszeni 
znakomici goście, którzy licznie zjawili 
się na otwarciu naszego święta. Byli 
więc: senator Krzysztof Mróz, posłowie 
Elżbieta Witek, Marzena Machałek, 
Robert Kropiwnicki, Prezydent Miasta 
Legnicy Tadeusz Krzakowski, burmistrz 
chorwackiego miasta Kalnik Mladen 
Keser oraz samorządowcy z wielu 
okolicznych gmin. 

Uczestnicy korowodu wzięli udział 
w drugiej edycji konkursu na najlepszą 
prezentację grupy, organizowanego 
przez Urząd Miejski. Nagrodę w 
łącznej wysokości 3 tys. zł. rozdzielono 
na trzy proporcjonalne do zajętego 
miejsca, sumy. „Wilkołak” nad swoim 

„strojami” pracował dobre kilka lat, 
stąd zasłużone I miejsce. „My się 
bardziej rozebraliśmy niż przebraliśmy, 
promujemy to, co przez cały czas 
robimy, czyli zdrowy tryb życia i 
dbanie o sylwetkę. Fakt, było parę 
osób przebranych, ale każdy miał 
dowolność, a że Wilkołaki są zgrane, 
no to wyszło jak wyszło: SUPER, ale 
za rok mam pomysł i ciężko będzie 
nas pokonać.” – oświadczył Andrzej 
Kocyła. 

Za kolory wiosny i lata, w które 
uczniowie z Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janusza Korczaka 
w Złotoryi oraz ich opiekunowie 
przyoblekli się w trakcie korowodu, 
nagrodę otrzymali drugi raz z rzędu. 

„Od jakiegoś czasu myśleliśmy nad 
zrobieniem festiwalu kolorów. 
I wpadliśmy na pomysł, żeby próbkę 
zaprezentować podczas korowodu. 
A jeśli chodzi o wygraną, to jeszcze nie 
postanowiliśmy, chcemy tę nagrodę 
przeznaczyć na coś z pożytkiem dla 
stowarzyszenia i dla społeczeństwa 
lokalnego.” – powiedział mi Mateusz 
Baraniak, wiceprezes Stowarzyszenia 
„Nasze Rio”, zdobywcy trzeciej nagrody 
w korowodzie. Laureatów ogłoszono 
i udekorowano w niedzielę, na 
uroczystym zakończeniu „Dni Złotoryi”.

Jarosław Jańta
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Z
wyczajem obchodów Dni Złotoryi staje się 
współpraca wielu placówek z Urzędem Miasta 

– organizatorem miejskiego święta. Kolejny raz na 
scenie zaprezentowały się przedszkolaki, uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także 
seniorzy po pięćdziesiątce i jeszcze starsi. Były 
śpiewy, tańce, azjatyckie sztuki walki, strongmani, 
bo chęć zaprezentowania się publiczności zgłosiły 
niemal wszystkie placówki edukacyjne, koła, sekcje, 
stowarzyszenia, fundacje działające na terenie 
Złotoryi. Zaproszenie do wspólnej zabawy przyjęły 

także niezawodne panie z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, które opracowały grę terenową 
„Tropami złotoryjskich legend”, do udziału w której 
zachęcały mieszkańców i przybyłych do miasta 
gości. 

W sobotę 28 maja chmury bawiły się ze 
słońcem w chowanego. Wspomnienie wieczornej 
ulewy z dnia poprzedniego, nieco gasiło entuzjazm 
pań. Wielu mieszkańców nie dało się jednak 
zastraszyć pogodzie i stawili się na starcie gotowi 
na przygodę i ewentualną zmianę aury. 

Gra miała swój scenariusz i zasady, a jej 
podstawowym celem była zabawa, integracja 
środowiska, propagowanie wiedzy o mieście. 
Przestrzeń miejska zastąpiła tradycyjną planszę do 
gry, a kierunek poruszania się wyznaczały kolejne 
punkty kontrolne mieszczące się w zabytkach 
architektury, muzeum miejskim i wielu innych dobrze 
znanych mieszkańcom miejscach. Poszczególne 
punkty obstawione były agentami (w tej roli 
wystąpiły pracownice biblioteki), którzy na kolejnych 
etapach gry służyli pomocą, przekazywali wskazówki 
dotyczące sposobu wykonywania zadań. Na starcie, 
mieszczącym się przy Baszcie Kowalskiej, uczestnicy 
zabawy otrzymywali folder z instrukcjami (karta gry) 
oraz mapę z przebiegiem trasy. Zwiedzając kolejne 

punkty kontrolne uczestnicy zbierali litery, które  
po zaliczeniu ostatniego punktu kontrolnego 
utworzyły hasło. Nic nie leżało na tacy – trzeba 
było wykazać się sprytem, sprawnością, 
spostrzegawczością, a także wiedzą z historii 
miasta, jego mieszkańców, lokalizacją rozmaitych 
obiektów, w tym zabytkowej architektury. Na 
wejściu należało zapoznać się z legendą „O 
skazańcu ze Złotoryi”, pokonać w górę i w dół 
45-stopniowe kamienne schody, by potem 
pognać pod 150-letni dąb szypułkowy w alei 
Miłej w celu zrealizowania punktowanego 
zadania. Wzdłuż murów dochodziło się do 

„Katowni”, by tam dodać kolejny element 
do hasła – literę z nazwy instytucji (Muzeum 
Złota) i pędem lub spacerkiem (w zależności 
od wybranej grupy) na pl. Niepodległości po 
następne wskazówki i literę ukrytą w kartuszu 
herbowym nad oknem kamienicy. Kolejnym 
punktem wędrówki po mieście był XIII-

wieczny kościół pw. NNMP i znajdujący się w jego 
pobliżu pomnik rektora Gimnazjum Łacińskiego; 
po zanotowaniu jego imienia i nazwiska należało 
biegusiem pokonać schody, prowadzące do biblioteki 
łańcuchowej mieszczącej się w północnej części 
kościoła. Rozpędzeni gracze wspinali się na wysokość 
63 metrów na wieżę widokową wzniesioną w 1482 r. 
i nasyceni widokami „z lotu ptaka”, wracali odnajdując 
właściwe miejsce z zaszyfrowaną wiadomością. 
Wymęczeni wspinaczką opuszczali wieżę i kierowali 
się na ul. Konopnicką, by tam odnaleźć budynek 
pierwszej powojennej szkoły podstawowej. Zaliczali 
punkt i, nieprzerwanie posiłkując się mapką, kierowali 
swe kroki do średniowiecznego kościoła św. Jadwigi 
i potem do Fontanny Górników na Dolnym Rynku, 
gdzie już czekała na nich krzyżówka. Tu pomoc 
agentów okazała się niezbędna – łamigłówka była 
za trudna i nikomu nie udało się odgadnąć jednego 
z haseł. Ulicą Solną udawali się na ul. Sikorskiego, 
by tam – zadzierając wysoko głowy – zlokalizować 
okazały zegar słoneczny. A gdy zadanie wykonano, 
informatorzy wskazywali kolejny budynek z zegarem - 
siedzibę Poczty Polskiej. I choć już wielu w tym miejscu 
miało dość, bo małe nóżki to nie to samo, co kulasy 
dorosłych, a trasa miast iść po linii prostej szła ostrym 
zygzakiem, to perspektywa wygranej mobilizowała 
zespoły do dalszej drogi. Choć teraz miało być już tylko 
z górki, to i tak wysiłek dla nóg był niemały, bo ostatni 
punkt mieścił się przy kolejnym ważnym dla Złotoryi 
obiekcie, tj. przy Kopalni Złota „Aurelia”. Tam czekała 
już kolejna legenda i ostatnie wskazówki pomocne 
przy rozwiązaniu hasła.

W zabawie można było wziąć udział na dwa 
sposoby. Pierwszy polegał na wystartowaniu o 
godz. 12 i pokonaniu całej trasy na czas. Drugi – 
zaplanowany był z myślą o rodzinach, które udział w 
grze potraktowały rekreacyjnie i rozłożyły wycieczkę 
po mieście na dozwolone 3 godziny. 

W grze „na czas” wzięło udział 13 osób dorosłych 
i 8 dzieci - wszyscy dotarli do mety. Zdobywcy głównej 
nagrody pokonali trasę w zaledwie 70 minut. Na 
spacer z przygodami wyruszyły 62 osoby, lecz nie 
wszystkim wystarczyło sił na dojście do mety na 
drugim końcu miasta. Ostatni uczestnik dotarł na 
metę o godz. 14.55.

Wśród uczestników było wielu gości, w tym 
turyści, którzy rozpoczynali zwiedzanie Złotoryi od 
kopalni, ale dowiedziawszy się o zabawie przemieścili 
się pod basztę i tu z nową mapą rozpoczęli swą 
nietypową, odchodzącą od schematu, formę 
zwiedzania miasta. Dodatkową korzyścią z udziału w 
grze były darmowe wejściówki. 

Może jest to dobry pomysł na modyfikację metod 
w nauczaniu w zakresie wiedzy o otaczającym nas 

świecie. Dzieci lubią nowe i może to zaowocować 
„produkcją” gier oraz większym zainteresowaniem 
wiedzą o mieście.  Kto wie, może i kanapowcy dadzą 
wyciągną się z domu?

Joanna Sosa-Misiak

Zdjęcia z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej

W pogoni za legendą
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Zakończyliśmy projekt „Liczby w nas”, który 
miał na celu poszerzenie wiadomości 

i umiejętności zdobytych na lekcjach 
przedmiotów ścisłych. Uczniowie rozwijali 
zainteresowania matematyczno-przyrodnicze 
i sprawność rachunkową. Osiągnęli wszystkie 
zakładane cele. 

Uczyli się wykorzystywać wykresy 
i diagramy jako najbardziej efektywne sposoby 
przedstawienia i  rozwiązania problemów. 
Projekt nie był dla uczniów obowiązkowy, 
a pomimo tego spora grupa uczniów do niego 
przystąpiła. Oceniali go jako ciekawy 
i interdyscyplinarny. Do gustu przypadły im też 
propozycje tematów, które podali nauczyciele. 
W głównej mierze przedstawiali w liczbach 
układ pokarmowy, ale układ ruchowy 
i oddechowy też nie zostały bez zwolenników. 

Z wielką radością nauczyciele 
oglądali wyniki pracy uczniów. 
Niektóre projekty to prawdziwe 
perełki. Prace były barwne, 
wyczerpujące, ciekawe 
i estetycznie wykonane. 
W projekcie brały udział panie 
Renata Mucha – koordynator 
projektu,  nauczyciel 
matematyki w Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Henryka 
Bodatego,  Urszula Markowska 
– nauczyciel przyrody w 
Szkole Podstawowej nr 3 
im. Henryka Bodatego i pan 
Damian Komada - nauczyciel 
zajęć technicznych w Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Henryka 
Brodatego i Gimnazjum im. 
Valentina Trozendorfa w 
Złotoryi.

Renata Mucha

Dziecko to wyspa ciekawości otoczona 
morzem znaków zapytania - te słowa 

anonimowego autora przyświecały mi w 
tworzeniu autorskiego programu ,,Poczytaj mi 
Gimnazjalisto” Pomysł narodził się zimą 2014 r. 
Wraz z nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, 
p. Reginą Mazur, postanowiłyśmy podjąć 
współpracę, której celem było przede wszystkim 
uczyć przez zabawę. Pierwsze wspólne zajęcia 
uczniów  kl III SP1 i Gimnazjum w Złotoryi  
odbyły się w kwietniu 2014 r. W następnych 
dwóch latach były one realizowane  z uczniami 
klasy I i II SP3 w Złotoryi. Podczas 10 spotkań 
uczniowie szkoły podstawowej mieli możliwość 
wysłuchania  tekstów czytanych z podziałem 
na role przez gimnazjalistów. Uatrakcyjnieniem 
takiej formy prezentacji  literatury było 
wykorzystanie kostiumów i rekwizytów. 
Każde spotkanie odbywało się w 
specjalnie przygotowanej do tego celu 
scenografii. 

Zajęcia warsztatowe związane 
były z prezentowanymi tekstami i 
obejmowały działania redakcyjne, 
plastyczne, ruchowe oraz muzyczne. 
Zdrowa rywalizacja, wzmacniająca 
motywację dziecka do wysiłku 
intelektualnego, była widoczna podczas 
licznych konkursów przeprowadzonych 
podczas zajęć. Dzieci z radością 
angażowały się w różnorodne działania, 
zdobywając wiedzę i umiejętności 
związane z rozumieniem czytanego 
tekstu. Gimnazjaliści w piękny sposób 
nawiązali kontakt emocjonalny z 
dziećmi, uczyli się odpowiedzialności 

za powierzone zadania oraz współdziałania w 
grupie. Program miał nie tylko innowacyjną wartość 
dydaktyczną, ale również wychowawczą. Dla dzieci 
ze szkoły podstawowej była to atrakcyjna forma 
prowadzenia zajęć, a gimnazjaliści mogli wykazać 

się kreatywnością poprzez realizowanie własnych 
pomysłów, wykorzystywanych do opracowania 
scenariusza. Można powiedzieć, że jedni uczyli 
się od drugich i to było jedną z najcenniejszych 
wartości tego programu. Gdy oglądam liczne zdjęcia, 

wykonywane dla udokumentowania 
przebiegu zajęć, nie odnajduję żadnego, 
na którym dzieci byłyby znudzone. Wręcz 
przeciwnie, na wielu można zauważyć 
skupienie, zainteresowanie, uśmiech, 
radość. Mówi się, że gimnazjalistów nie 
jest ławo zachęcić i zmotywować do 
wykonywania zadań, które wykraczają 
poza zajęcia obowiązkowe. W przypadku 
tego programu chętnych do udziału nie 
brakowało. Jeżeli forma jest atrakcyjna, 
ciekawe świata dziecko zawsze będzie 
działać z  zaangażowaniem, bo to daje 
możliwość rozwoju intelektualnego 
i emocjonalnego. Zdjęcia, które są 
ilustracją trzyletniej współpracy uczniów 
gimnazjum przy Wilczej oraz SP1 i SP3, 
najpełniej oddają wartość zrealizowanego 
przeze mnie autorskiego programu.

Anna Markiewicz 

PROJEKTY EDUKACYJNE

„Liczby w nas”

„Poczytaj mi
Gimnazjalisto”

Spotkanie z klasą III z SP1

Spotkanie z klasą II z SP 3 Spotkanie z klasą I z SP 3



„Gdy trzeba  czuwamy po nocach:
Czy łuna na niebie nie wschodzi.
W ulewach i rwących potokach 

Walczymy z żywiołem powodzi.” 
Pierwsze strofy Hymnu ZOSPRP

Ochotnicza Straż Pożarna w Prusicach ochrania 
obszar obejmujący 145 km2 w Gminie Złotoryja. 

Kiedy jadą do wezwania, to mijając dom pani wójt 
Marii Leśnej, zawsze dadzą krótki sygnał dźwiękowy. 
„Stąd wiem, że często wyjeżdżają.” – mówi z 
uśmiechem Pani wójt.

Powstali 17 marca 1946, siedemdziesiąt lat 
temu. W tym czasie dorobili się dwóch samochodów 
ratowniczo-gaśniczych (pierwszy był w 1972 r., ostatni 
w 2008 r.), wybudowali nową remizę (1990 r.), w 1997 
r. włączeni zostali do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego, a 08.05.2016 r. nadano im własny 
sztandar. Obecnie jednostka liczy 35 członków.

Obchody 70-lecia oraz uroczystość nadania 
sztandaru miały odpowiednią rangę oraz odbyły się 
na  odpowiednim  poziomie – zgodnie z regulaminem 
Ceremoniału Ochotniczej Straży Pożarnej:
„Nie  sposób  również  wyobrazić  sobie  
przygotowanie  i  przeprowadzenie  imprezy 
odpowiedniej  rangi,  na  odpowiednim  poziomie  
bez  pomocy  przedstawicieli  jednostek ratowniczo-
gaśniczych i komend powiatowych Państwowej Straży 
Pożarnej.” – jak napisano w tym Ceremoniale.

W niedzielnej uroczystości brali udział nie 
tylko członkowie zaprzyjaźnionych OSP z powiatu 
złotoryjskiego, ale także członek Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Rektor 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbrygadier 
Ryszard Dąbrowa, Komendant Powiatowy PSP w 
Złotoryi brygadier Tomasz Herbut, jego zastępca 
mł. bryg. Andrzej Śliwowski, Starosta Powiatu 
Złotoryjskiego Ryszard Raszkiewicz, który pełni także 
funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Złotoryi, 

wicestarosta Wanda Grabos, Wójt Gminy Złotoryja 
Maria Leśna. Był także wiceprezes Saksońskiego 
Związku Straży Pożarnej Karl-Heinz Filusch oraz 
inni licznie zgromadzeni goście. Mszę poprowadził 
Kapelan Straży Pożarnych powiatu złotoryjskiego ks. 

Krzysztof Czyż wspólnie 
z miejscowym 
proboszczem 
Kazimierzem Białkiem. 

Uroczystość 
zaczęła się o godzinie 
12.00 przemarszem 
do kościoła na mszę, 
na której poświecono 
także nowy sztandar. 
W trakcie mszy moją 
uwagę zwróciła 
orkiestra OSP, która 
w sposób niezwykle 
dopasowany 
asystowała 
celebransowi. Muzyka 
nie była za głośna, jak 
to w takich razach się 
zdarza, a tworzyła tak 
znakomity i podniosły 
klimat, że wzruszała 
nawet zahartowanych 

w ogniu i wodzie twardych jak skała rycerzy Floriana z 
pocztów sztandarowych

Po mszy obchody, nad którymi czuwał dowódca 
uroczystości dh Kazimierz Gregulski, przeniosły się 
na plac przed remizę, gdzie zgodnie z regulaminem, 
wyeksponowane zostały dwa samochody ratowniczo-
gaśnicze, będące własnością jednostki. Na maszt 
wciągnięto flagę państwową, Dowódca OSP dh Marek 
Regulski przywitał gości i odczytany został akt nadania 
sztandaru. Nastąpiło także symboliczne wbicie 
gwoździ do drzewca sztandaru przez fundatorów. 
Wśród nich znalazł się też nowo wybrany prezes TMZZ 
Aleksander Borys. 

Wójt Maria Leśna, jako Przewodnicząca 
Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru, przekazała 
sztandar na ręce nadbrygadiera Ryszarda Dąbrowy, a 
ten dokonał wręczenia go prezesowi OSP Prusice.

Następnie udekorowano za zasługi dla 
pożarnictwa złotymi medalami: dh Mirosława 
Kulasiaka i dh Władysława Hanczyna, srebrnym dh 
Zbigniewa Głąba, brązowymi: dh Jana Piątka, dh 
Adama Hanczyna i dh Zdzisława Adaszka. Całość 
obchodów 70-lecia OSP w Prusicach dokumentowana 
była przez prowadzących portal Złotoryja 112, 
Przemysława Markiewicza i Michała Kowalskiego, 
którzy uwijali się z aparatami fotograficznymi po całym 
placu. 

Zainteresowało mnie to, w jaki sposób jednostka 
OSP otrzymuje sztandar i co to dla niej oznacza? 
Korzystając z okazji, zagadnąłem o to Prezesa Zarządu 
OPZ OSP RP w Złotoryi Ryszarda Raszkiewicza. 

- To nie jest takie proste – odpowiedział – 
istnieje specjalna procedura, którą trzeba spełnić, 
żeby otrzymać sztandar. To symbol jedności, wokół 

którego skupia się cała 
energia i moc konkretnej 
zbiorowości jednostki OSP, 
oddziału wojska czy szkoły. 
Nie otrzymuje go każdy. 
Przede wszystkim trzeba 
wykazać się zasługami dla 
społeczeństwa.

Sprawdziłem. 
Regulamin Sztandarów 
mówi, że „Wniosek 
o nadanie sztandaru 
powinien zawierać:
a.   nazwę i siedzibę OSP 
lub Oddziału Związku 
OSP RP,
b.   osiągnięcia w czasie 
dotychczasowego 
funkcjonowania OSP lub 

Oddziału Związku OSP RP,
c.   posiadane odznaczenia i wyróżnienia,
d.   informacje o możliwości zapewnienia miejsca do 
godnego przechowywania sztandaru,
e.   deklarację (dotyczy sztandaru dla OSP).
Do wniosku należy dołączyć uchwałę właściwego 
prezydium zarządu oddziału. Związku OSP RP, w 
sprawie o nadanie sztandaru oraz projekt graficzny 
sztandaru.”.

- Jakie znaczenie ma dla strażaków? – ciągnie dalej 
starosta - Krótko mówiąc, proszę sobie przypomnieć 
harcerskie manewry, które kończyły się zdobyciem 
proporca przeciwnika. A w „Krzyżakach” podczas 
bitwy, co się działo, gdy padała chorągiew? Oddział 
szedł w rozsypkę, a gromadził się z powrotem wokół 
odzyskanego znaku. No! Ale, najważniejsze w tym, aby 
jednostka otrzymała swój sztandar, jest znalezienie 
sponsorów. – kończy z uśmiechem.    

 „Dowodem  godności  i honoru,  jakimi szczyci 
się Ochotnicza Straż Pożarna lub oddział Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej jest posiadanie sztandaru. Fakt ufundowania 
sztandaru jest wyrazem najwyższego społecznego 
uznania, bo sztandar jest nie tylko znakiem 
identyfikacyjnym i znakiem tożsamości dla strażaków 
danej OSP lub oddziału Związku.” – Regulamin 
Sztandarów.

Jarosław Jańta

Rycerze Floriana to my!
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRUSICACH
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Kiedy sala widowiskowa w ZOKiR (20 maja br.)
wypełniła się po brzegi, wprowadzono poczty 

sztandarowe, które ustawiając się wzdłuż jednej ściany sali, 
podkreśliły wagę uroczystości i dostojnie ją dekorowały.  
Dowódca uroczystości (dowódca jednostki ratowniczo-
gaśniczej KP PSP w Złotoryi) złożył meldunek członkowi 
Zarządu Głównego ZOSP RP, rektorowi Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej nadbrygadierowi dh. Ryszardowi 
Dąbrowie: „Panie nadbrygadierze, dowódca jednostki 
ratowniczo-gaśniczej, st. kpt. Andrzej Więdłocha melduje 
pododdziały pożarnicze do uroczystego apelu z okazji 
Dnia Strażaka”. Na komendę zebrani powstali i odśpiewali 
hymn państwowy.

Jako pierwszy, głos zabrał Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej RP w Złotoryi bryg. Tomasz 
Herbut - współgospodarz uroczystości. Następnym 
mówcą został Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Złotoryi 
- dh Ryszard Raszkiewicz.  Do najprzyjemniejszych 
momentów wszelkich akademii należy awansowanie 
i wyróżnianie funkcjonariuszy. Tak było i tym razem. 
Rozkazem Personalnym Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji awansowano mł. bryg. Tomasza 
Herbuta na stopień brygadiera (awans został 
wręczony 15.05 br. we Wrocławiu). Natomiast 
asp. Marcin Kościuk został awansowany 
na stopień mł. kapitana (awans został 
wręczony 04.05.br. w Warszawie). Z radością 
odnotowaliśmy kolejne awanse: mł. kpt. 
Artura Raszkiewicza na stopień kapitana, 
zaś Kamil Wieruszewski ze stopnia starszego 
aspiranta awansował na stopień aspiranta 
sztabowego. Ostatnim w tej grupie był Mariusz 
Kot podniesiony do stopnia st. aspiranta. 
Wręczenia awansów dokonał bryg. Tomasz 
Herbut.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego  
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej MEDALEM 
HONOROWYM im. BOLESŁAWA CHOMICZA 
odznaczono dh. Ryszarda Raszkiewicza. Medal 
wręczył członek ZG ZOSP RP dh nadbryg. 
Ryszard Dąbrowa. Odznaczony – Starosta 
Złotoryjski, od 2011 r. pełni funkcję Prezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Złotoryi. Medal otrzymał w uznaniu 
szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Złotym Znakiem 
Związku OSP odznaczono: Dariusza 
Dembińskiego i Marka Regulskiego. Dekoracji 
dokonano 15.05 br. we Wrocławiu.
Rozkazem Personalnym Dolnośląskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP awansowani 
na wyższy stopień zostali: na stopień 
ogniomistrza: Tomasz Hołówka, Marcin 
Łysiak, Andrzej Wypych i Wojciech Zieliński, 
- na stopień młodszego ogniomistrza: Paweł 
Buńkowski, - na stopień starszego sekcyjnego: 
Mariusz Jarząb i Mateusz Wodzyński. 
Wręczenia awansów dokonał bryg. Tomasz 
Herbut, Komendant Powiatowy  PSP w Złotoryi.
Awansowani w dorobku mają ratowanie 
życia, milionowej wartości mienia oraz 
prace wykraczające poza zwykłe obowiązki 
zawodowe.

Kolejnym usatysfakcjonowanym, tym 
razem nagrodą pieniężną, został kpt. Piotr 
Dąbrowa, który na uroczystości był nieobecny 
z powodu przygotowań do obrony pracy 
magisterskiej w Szkole Głównej Służby 
Pożarniczej.

Medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” 
kolejno otrzymali: złote: Piotr Melnarowicz, 
Julian Pieczarka, Ryszard Porczyński, Dariusz 
Skorupiński, srebrne: Barbara Mendocha, 
Aleksander Ciempka, Włodzimierz Chytry, 

Józef Froń, Robert  Goda, Józef Kołcz, Jerzy 
Nadolny, Zdzisław Obuchowicz, Paweł 
Pałucki, Edward Posadowski, Bogusław 
Regulski, Mateusz Wodzyński i Ireneusz 

Żurawski, brązowe: Jolanta Adamiec, Barbara Kołodziej, 
Artur Błoński, Kamil Goda, Paweł Gorczyca, Piotr Gradzik, 
Tomasz Hamara, Grzegorz Haniszewski, Dawid Hubaj, 
Michał Jóżwiak, Andrzej Kijowski, Mieczysław Kłak, Lukasz 
Kobyłecki, Jerzy Kopacz, Marcin Kościuk, Artur Kuba, Piotr 
Kubica, Zbigniew Mosoń, Kazimierz Nalepka, Rafał Nowak, 
Edward Paluch, Bogdan Stefanko, Paweł Wodzyński, 
Wojciech Wróbel, Mirosław Zwierzyński.

Decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Złotoryi 
mianowany do służby stałej został st. str. Piotr Pawłowicz, 
któremu awans wręczył bryg. Tomasz Herbut. 
Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Złotoryi Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: Tomasz 
Chabiniak, Krzysztof Dobrucki, Mariusz Dobrucki, Paweł 
Gębala, Mateusz Haniszewski, Paweł Haniszewski, 
Marcin Janczura, Paweł Jasiński, Andrzej Kijowski, Marek 
Koziołkiewicz, Bartosz Kulig, Marcin Kwakszyc, Kamil 
Lampart, Rafał Skuła, Mariusz Paluch, Tomasz Pisarski, 
Marcin Twardowski, Łukasz Wołowiec, Paweł Wrotny. 
Dekoracji dokonał dh Ryszard Raszkiewicz w asyście 
wiceprezesów – druhów: Waldemara Kwiecińskiego, 
Stanisława Rychlickiego i Romana Surówki. 
Ponadto wręczono podziękowania za odwagę i poświęcenie 
jakim wykazał się Pan Jarosław Czernatowicz. W dniu 16 
kwietnia br. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w 
Wojciechowie intensywny rozwój pożaru spowodował silne 
zadymienie klatki schodowej i odcięcie drogi ewakuacyjnej 
dwóm kobietom z kilkumiesięcznym dzieckiem. Pan 
Jarosław Czernatowicz wykazał się bohaterstwem w 
ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i przy użyciu drabiny 
ewakuował wszystkie zagrożone osoby z pierwszego piętra 
płonącego budynku. Podziękowanie również za współpracę 
w zakresie bezpieczeństwa ppoż. – dyr. Gimnazjum im. 
Valentina Trozendorfa - wręczono Bożenie Bączek.
Obecna na uroczystości Radna Sejmiku Dolnośląskiego 
Jadwiga Szeląg skierowała do strażaków ciepłe słowa 
uznania za ofiarną służbę nam wszystkim. W imieniu 
odznaczonych i wyróżnionych głos zabrał kpt. Artur 
Raszkiewicz. Przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń życzyli 
wszystkiego, co najlepsze strażakom i ich bliskim.
    Po części oficjalnej przyszedł czas na rozrywkę. Na obchody 
przybyła nauczycielka Gimnazjum przy ul. Wilczej Bogumiła 
Bachór wraz ze swoimi uczniami, którzy wystąpili przed 
publicznością. Wokale zaprezentowały: Melissa Fortwengel 
w piosence „Tyle było dni”, Wiktoria Iwanowska z piosenką 
„Pozytywnie tak”, Natalia Wilk w swojej piosence zachęcała 
do patrzenia sercem.

Starostwo Powiatowe wspólnie z Komendą 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą 
Powiatową Policji było organizatorem osiemnastej edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i 
Młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. 
Na konkurs napłynęło 161 prac plastycznych z 22 placówek 
oświatowych. Jury pod przewodnictwem Danuty Sosy 
w składzie: Paulina Chaim, Agnieszka Zawiślak, Andrzej 
Śliwowski, Iwona Kindler dokonało wyboru prac na wyższy 
etap i zakwalifikowało prace do usatysfakcjonowania przez 
organizatora. W grupie klas I–III wyróżniono prace: Kornelii 
Sabury i Macieja Trynda z SP nr 1 w Złotoryi oraz Nadii 
Ziemniak z SP w Wojcieszowie.

W grupie klas IV–VI wyróżnionymi okazali się: Nikola 
Chojecka z SP w Nowym Kościele, Maja Turczyn z SP w 
Świerzawie i Weronika Jurewicz z SP w Jerzmanicach Zdroju 
(nagrody ufundowali Martyna i Tomasz Hamarowie). 
Wśród wyróżnionych gimnazjalistów znaleźli się: Julia 
Panas z Zagrodna, Luiza Sojka z Pielgrzymki, Jakub Sikora 
z Zagrodna (nagrody ufundował i wręczył Mirosław 
Zwierzyński – właściciel firmy Hurt Detal).

W grupie OSW wyróżnione zostały prace Natalii 
Jaszczurowskiej i Anety Piecek z Wojcieszowa (nagrody 
ufundowała firma Mine Moster, reprezentowana przez 
Jerzego Nadolnego i Bogusława Regulskiego).

Organizatorzy na zakończenie złożyli gratulacje 
odznaczonym i wyróżnionym, podziękowali sponsorom 
i uczestnikom. Po złożeniu meldunku kończącego 
wyprowadzono sztandary i zaproszono do holu na 
grochówkę przygotowaną w stołówce LO.  I tak minął kolejny 
dzień w podniosłej atmosferze wśród tych, którym posyłamy 
wyrażające podziw i wdzięczność spojrzenia i słowa.
Dziękuję pani Annie Lipińskiej za korektę merytoryczną.

Tekst: Danuta Sosa
Zdjęcia: Marcin Kościuk 

Powiatowe obchody

Dnia Strażaka

20.05.2016 r. w ZOK i R odbyły się  uroczysta akademia 
z okazji obchodów Powiatowego Dnia Strażaka
25.05.2016 r. w sali widowiskowej Złotoryjskiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji odbył się koncert z okazji Dnia Matki „Dla 
ciebie, mamo”.
27-28.05.2016 r. w Wojcieszowie, Speleoklub „Bobry” Żagań, 
zorganizował 22 Mistrzostwa w Technikach Jaskiniowych.
27-29.05.2016 r. w Wojcieszowie odbyły się XXII Mistrzostwa 
Polski w Technikach Jaskiniowych.
27-29.05.2016 r. miały miejsce Dni Złotoryi 2016 oraz XXIII 
Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Płukaniu 
Złota. Odbyła się również II Giełda Minerałów i Rękodzieła. 
28.05.2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi 
zorganizowała Grę miejską pn. „Tropami złotoryjskich 
legend”. 
28.05.2016 r. w sali widowiskowej ZOKiR odbyła się premiera 
przedstawienia „Ona nie chce spać” amatorskiego Teatru 
Trzech Pokoleń.
29.05.2016 r. na Zamku Grodziec zorganizowano Dzień 
Dziecka „Od Łobuza do Rycerza”.
01.06.2016 r. Dobków znalazł się w gronie 24 najciekawszych 
wsi europejskich.
01.06.2016 r. Centrum Informacji Turystycznej zorganizowało 
Rajd z okazji Dnia Dziecka.
03 - 04.06.2016 r.  w Złotoryi odbył się Otwarty Złotoryjski 
Maraton Muzyki Rockowej III organizowany przez dzieci.
04.06.2016 r.  w Hali Sportowej „Tęcza” odbyły się 
Mistrzostwa Polski IMAF Złotoryja 2016.
04.06.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi miała 
miejsce akcja krwiodawstwa.
04.06.2016 r. w Złotoryi ruszył 27. Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski o Złotą Wstęgę Kaczawy.
04.06.2016 r. w Sokołowcu odbyło się nabożeństwo 
ekumeniczne, w którym uczestniczyło 75 byłych 
przedwojennych mieszkańców tej miejscowości oraz 
odsłonięto ufundowaną przez nich tablicę pamiątkową.
05.06.2016 r. załoga ze Złotoryi: Mirosław Kopiński, Mirosław 
Mileszko i Piotr Marciniak „Dinozaur Zdobywa Wulkan” 
wywalczyła pierwsze miejsce na 18. Spływie Samoróbek o 
Błękitną Wstęgę Kaczawy.
07.06.2016 r. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie 
Zarząd TMZZ z Radą Programową Ośrodka Dokumentowania 
i Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej oraz 
redakcją Echa Złotoryi odbyli robocze spotkanie z Eweliną 
Rozpędowską, prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego.
09 - 10.06.2016 r. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w 
Dobkowie zorganizowano międzynarodową konferencję 
„Dobre praktyki w edukacji przyrodniczej”.
10.06.2016 r. Gimnazjum w Wilkowie było gospodarzem i 
zarazem organizatorem I Powiatowego Festiwalu Talentów.
10.06.2016 r. na podwórku przy ul. Zaułek 2 (przy Muzeum 
Złota) odbył się spektakl plenerowy „Skarb wdowy 
Schadenfreude”.
11.06.2016 r. w Winnicy odbyły się uroczyste obchody 
Jubileuszu 70 – lecie założenia jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Krotoszycach, Janowicach Dużych i Winnicy.
11.06.2016 r. ze Złotoryi wyruszył rekreacyjny Rajd Nordic 
Walking Szlakiem Wygasłych Wulkanów WULKANY 2016.
11.06.2016 r. w Nowym Kościele zorganizowano II Maraton 
Fitness/Aerobic.
11.06.2016 r. przez Wojcieszów przemaszerował XI 
Korowód Radości zorganizowany przez Stowarzyszenie Nasz 
Wojcieszów.
12.06.2016 r. na Zamku Grodziec odbyło się Śląskie Święto 
Pieśni.
15.06.2016 r. w Gimnazjum im. V. Trozendorfa odbyło się 
wydarzenie „Głowa na karku”, czyli Dzień Przedsiębiorczości 
dla klas II.
16-19.06.2016 r. ze Złotoryi wyruszyła VIII Rowerowa 
Pielgrzymka na Jasną Górę.
17-19.06.2016 r. w Świerzawie obchodzono „Dni  
Świerzawy”.
18.06.2016 r. w sali widowiskowej ZOKiR odbył się koncert 
finałowy projektu „Złotoryja Tańczy”.
18.06.2016 r. nad zalewem złotoryjskim odbyło się 
I Ogólnopolskie Płukanie Złota Diabetyków. 
21.06.2016 r. W Centrum Kultury w Pielgrzymce odbyło się 
„Spotkanie Seniorów”.
22.06.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi 
odbył się wernisaż wystawy prac uczniów Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Złotoryi „Powiew Lata”. 
23.06.2016 r. w Sali Konferencyjnej „Przy Miłej” w Złotoryi 
miała miejsce konferencja dla lokalnych przedsiębiorców 
„KONTAKT” zorganizowana przez Urząd Miasta w Złotoryi. 
25-26.06.2016 r. w Złotoryi odbył się 7. Bieg Szlakiem 
Wygasłych Wulkanów.

Opracował: Jarosław Jańta
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Tym razem złota wędrówka z psem na orientację 
odbyła się w Sędziszowej, wsi położonej u stóp 

Wielisławki. Miejsca magicznego ze względu na swoją 
historię, tajemnice z nią związane, a także pomnik 
przyrody w postaci „Organów Wielisławskich”. Istnieje 
tu wiele szlaków turystycznych, choć wymagających 
odnowienia, a ja jestem przekonana, iż to miejsce stanie 
się kiedyś prawdziwą atrakcją turystyczną Dolnego Śląska. 

Organizator przygotował dwie trasy: 13 km i 26 km. 
W teren wyszło 36 zespołów i ponad 50 osób - głównie 
z województwa dolnośląskiego, ale nie zabrakło również 
Wielkopolan. 
Trasy biegły przez Sędziszową, Biegoszów, Nowy Kościół, 
Konradów, roztaczając przed uczestnikami uroki parku 
krajobrazowego Chełmy. Trasy okazały się trudne nawet 
dla stałych uczestników wędrówek z czworonogiem, 
gdyż ostatni zawodnicy z dłuższego dystansu przybyli z 
czasem 9 h 48 min, a to o czymś świadczy. Ale i tak należy 
im się wielki szacunek, gdyż dwa zespoły zdecydowały się 
przerwać marsz. 
Ciężka trasa, żadnych oznaczeń nie było. Najtrudniejszy 
odcinek był między 3. a 4. punktem kontrolnym. 
Nakluczyliśmy się – relacjonuje Łukasz Staszczak, 
zdobywca II miejsca na 13 km. 
Katarzyna Papaj i Paweł Czyżak (III miejsce, 13 km): Była 
walka, bo rywale idą za nami. Ogólnie trasa w porządku, 
chcieliśmy podium, ale ostatni odcinek był bardzo ciężki, 
zgubiliśmy się przy sztolni. 
Wielu uczestników porównywało trasy z Sędziszowej 
do GDT w Lubiechowej - podobne warunki i teren, 
wielu podkreślało wspaniałe widoki, zwłaszcza na 
długim dystansie. Oczywiście na mecie czekał posiłek 
regenerujący, rozlosowano także bony podarunkowe, a 
na zwycięzców czekały piękne puchary. 

A oto, jak z 
szaloną radością 
opowiadali 
o swoich 
przeżyciach 
mistrzowie 
13 km Dorota 
Radomska 
i Janusz 
Statkowski: 
Piękna 
trasa, widoki 
zapierające dech w piersiach. 
Dużo podbiegów, dużo zbiegów. 
Bardzo ciekawe umiejscowienie 
punktów kontrolnych, szczególnie 
ostatni w grocie skalnej. I jak 
zawsze na GDT pogoda dopisała. 
Z pewnością weźmiemy udział 
w następnej edycji. Trzymamy za 
słowo, bez szaleństwa Doroty nie 
widzę już GDT . 

Pewne trudności miał 
nawet mieszkaniec Sędziszowej, 
Grzegorz Groch, choć zdobył I 
miejsce na trasie 
26 km: Rewelacja! 
Pierwszy raz 
uczestniczyłem 
w Gold Dog 
Trekkingu. 
O imprezie 
dowiedziałem się 
od siostry, która 

fascynuje się psami i śledzi 
informacje o takich imprezach, 
a ja mam psa i podchwyciłem 
temat. A w dodatku pochodzę 
z Sędziszowej. Trasa idealna, 
kocham te tereny, jestem 
miłośnikiem pieszych 
wędrówek, a i tak kilka razy się 
zgubiłem. Znalezienie punktów 
nie sprawiało mi większych 
problemów. Fajny był ten z 
amboną, a trudności miałem 
przy 7. koło agroturystyki, 
w tych świerkach. (Od tego 

punktu zawodnicy się gubili – dodaje Mariusz Wota) W 
jaskini bez problemów. Trochę biegłem, trochę szedłem. 
Pomysł świetny, wręcz kapitalny. Ukręciłem 30 km. 
Pierwsze miejsce wśród kobiet zajęła Joanna Drymel, 
która dodaje: Trasa nam się bardzo podobała, było dużo 
pięknych widoków, pole, rzepak, las liściasty, iglasty, 
naprawdę pięknie. Dwa razy zgubiliśmy się na trasie, ale 
udało się nam odnaleźć. Myślę, że wrócę na następne 
zawody. 

Organizator już ma plan na wrześniową edycję. Ma 
być łatwiej i ma być dużo zbiorników wodnych. Czekamy 
z niecierpliwością. 
Zwycięzcy:
Trasa 26km - kobiety: 
1. Joanna Drymel, Piotr Drymel 4h40m37s (+ sunia 
SZELMA)
2. Agata Nowak, Piotr Dubiel 6h00m00s (+ sunia TUFA)

3. Katarzyna Prus, Daniel Mormul 
6h49m18s (+ pies BOHUN) 
26 km - mężczyźni: 
1. Grzegorz Groch 4h22m01s (+piesek 
BARY)
2. Paweł Dobrzański 6h01m00s (+piesek 
SUNNY)
3. Przemysław Chajec 7h20m13s 
(+piesek MISZA) 
Trasa 13 km 
1. Dorota Radomska, Janusz Statkowski 
2h23m00s (+pies RUBI)
2. Łukasz Staszczak 2h41m57s (+sunia 
ZALOTKA)
3. Katarzyna Papaj, Paweł Czyżak 
2h47m18s (+sunia DUSZKA)

Impreza tym razem odbyła 
się po kosztach, czyli wyłącznie 
z tego, co wpłacili zawodnicy, 
gdyż zabrakło sponsorów. To 
akurat dość smutne, ponieważ 
tylko determinacja organizatora 
i chęć wywiązania się z obietnicy 
danej uczestnikom pół roku 
temu, doprowadziła tylu 
„sześcionogów” w tak piękne 
okolice, promując nasze rejony. 
Mariusz Wota twierdzi, że 
owszem, da się zorganizować 
taką imprezę małym kosztem 
finansowym, ale trzeba dużo 
pracy w to włożyć. Słowa 

uznania należą się wolontariuszom – Sandrze Stępień 
i Przemkowi Chorosteckiemu. Obszerna relacja z 
wydarzenia w postaci przepięknych zdjęć, za sprawą 
Ani Bujak i Kajetana Kukli, dostępna jest na stronie 
https://www.facebook.com/Gold-DogTrekking-
1130192030330447/?fref=ts
Była to jednak niezwykle emocjonująca edycja GDT. 
Gdyby tak radość i wzruszenie uczestników można było 
rozlewać w małe buteleczki i sprzedawać, to starczyłoby 
środków na zorganizowanie zawodów na długie lata i to 
na edycję wiosenną, letnią, jesienna i zimową. 
Do zobaczenia we wrześniu. 

Edyta Urbańska

Organizator Mariusz Wota 
i Grzegorz Groch (po prawej)

- I m. na 26 km
Joanna Drymel z Szelmą, 

I miejsce na 26 km
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Nikt nie może podważyć wielorakich korzyści, 
towarzyszących kolekcjonerskim pasjom.  

Podziwiamy wytrwałość, ogromną wiedzę i 
pomysłowość oraz aktywność właścicieli rozmaitych 
i wspaniałych kolekcji. Ich tworzenie wymusza 
różnorodną aktywność, która przynosi satysfakcję i 
dumę.

Od niepamiętnych czasów istnieli 
kolekcjonerzy turystycznych odznak. Z 
pewnością co najmniej kilkudziesięciu 
złotoryjan mogłoby gdzieś z 
zakamarków wydobyć tego rodzaju 
pamiątki z imprez, organizowanych na 
przykład przez PTTK. Wszystkie te osoby 
autor prosi o kontakt – spróbujemy 
w osobnym tekście zająć się takimi 
odznakami i znaleźć np. najstarszy okaz. 
Szczególnie interesują nas oczywiście 
walory dotyczące Złotoryi. 

Teraz garść informacji o zjawiskach 
stosunkowo nowych, a już coraz bardziej  
popularnych. Zawrotną karierę robią okrągłe 
drewniane znaczki turystyczne, które można 
nabyć w około 5000 atrakcyjnych miejscach już w 
dwudziestu państwach europejskich oraz USA i 
Australii. Każdy z nich posiada osobny numer oraz 
kupon. Wypalane wizerunki upamiętniają ciekawe 
zabytki, wydarzenia, postaci, pomniki przyrody, 
pasma górskie itd. Ideę oraz zasady 

kolekcjonerskiej gry 
wymyślili Czesi. 

Po zebraniu już 
dziesięciu znaczków 
i wysłaniu 
kuponów 
do polskiej 
„centrali” w 
Złotym Stoku 
otrzymuje się 

pierwszy Znaczek 
Kolekcjonera, a 

potem następne, 
inne za każdą kolejną 

dziesiątkę. Specjalny uchwyt 
pozwala umieszczać kolejne trofea na regałach, 
wieszakach, ścianach, zabierać na spotkania 
podobnych pasjonatów. W 2016 r., z inicjatywy 
Sylwii Dudek-Kokot z CIT, pojawiły się trzy pierwsze 
znaczki złotoryjskie: z widokiem Muzeum Złota, 
Kopalni Złota „Aurelia” oraz Baszty Kowalskiej. W 
ciągu dwóch ostatnich miesięcy w Muzeum Złota i 
CIT sprzedano już 178 znaczków. Kupują je na razie 
tylko kolekcjonerzy, którzy pokonują nawet dwieście 
kilometrów, by je zdobyć. Cieszymy się, że wybrano 
te właśnie obiekty i tylko nieśmiało przypominamy, 
że symbolami naszego miasta są także 

wspaniałe kościoły: Mariacki  oraz św. Jadwigi, a za 
najwybitniejszego złotoryjanina uchodzi Valentin 
Trozendorf, rektor słynnego w Europie Środkowej 
gimnazjum… . Wszystkie potrzebne informacje na 
temat drewnianych znaczków znajdziemy w CIT.

W Czechach zrodził się także pomysł Wander 
Cards, które wklejane są do specjalnych Wander 

Books. „Wystarczy” odwiedzić owo cudowne 
miejsce, nabyć naklejkę z jego widokiem i wkleić do 
„Dziennika turystycznego”. Można specjalizować się 
w różnych kategoriach obiektów. Lecz to oczywiście 
nie wszystko – teraz oderwane ze znaczka kupony 
wysyłamy do Liberca, skąd otrzymujemy nowe 
książeczki potwierdzeń, a także odznaki: Wiedza 
ogólna, Znawca kategorii, Znawca regionu oraz 

Znawca państwa. Bez zwłoki 
udajmy się do CIT, aby 

zaopatrzyć się w 
nasz pierwszy 
Wander 
Book i osiem 
złotoryjskich 
naklejek: z 
kościołem 
NNMP, jego 

widokową wieżą, 
Muzeum Złota, 

murami obronnymi, 
Kopalnią Złota, Basztą 

Kowalską, Wilkołakiem 
oraz panoramą miasta 

(uzupełnioną fotografią kościoła św. Jadwigi oraz 
rysunkiem pomnika Jana Pawła II).

Od 2005 r. zdobywać można Odznakę 
Jadwiżańską, ustanowioną przez TMZZ. Wystarczy 
ukończyć siedem lat. Aby uzyskać kolejno stopień 
odznaki:brązowy, srebrny oraz złoty, należy 
odpowiednią ilość razy przemierzyć Ścieżkę św. 
Jadwigi, łączącą Złotoryję z Rokitnicą, zwiedzić 
kościoły pod wezwaniem św. Jadwigi na terenie 
powiatu złotoryjskiego (czyli w Złotoryi, Prusicach, 
Wysocku i Sokołowcu) oraz miejscowości ze 
źródełkiem św. Jadwigi (w Jerzmanicach Zdroju, 
Rokitnicy i Rzymówce), a także wykazać 
się wiedzą o św. Jadwidze. W 

2014 r. TMZZ 

ustanowił także odznakę „Kamienne krzyże 
ziemi złotoryjskiej, legnickiej i jaworskiej”. W 
tym wypadku wystarczy mieć co najmniej lat 
10 i odszukać kolejno 15 (stopień brązowy), 30 
(srebrny) oraz 40 kamiennych krzyży pojednania 
lub pamiątkowych (wszystkie razem zwane były 
dawniej krzyżami pokutnymi). W wymienionych 
powiatach znajdują się bowiem 84 kamienne krzyże 
(oprócz jednego na terenie powiatu lwóweckiego). 
Regulamin tej odznaki powstał równocześnie z 
wytyczeniem „Szlaku kamiennych krzyży w Czaplach 
(Choińcu) w Krainie Wygasłych Wulkanów” (tutaj 

właśnie jeden z krzyży należy już do 
pow. lwóweckiego). Regulaminy tych 
dwóch naszych odznak otrzymać 
można w siedzibie TMZZ i pobrać ze 
stron internetowych. 

Coraz więcej pielgrzymów 
przemierza Drogę św. Jakuba. Jedna z 
jej odnóg, zwana Via Regia, przebiega 
od 2006 r. przez powiat złotoryjski, czyli 
przez Rzymówkę, Wysocko, Rokitnicę, 
Kopacz, Złotoryję, Jerzmanice Zdrój, 
Pielgrzymkę i Twardocice. W Centrum 
Informacji Turystycznej oraz TMZZ 

pielgrzymi mogą wzbogacić swoją legitymację o 
pamiątkową pieczęć z zarysem  muszli i fasady 
kościoła św. Jadwigi. W CIT dostępne są również 
pieczęcie z widokiem Baszty Kowalskiej i Kopalni 
Złota „Aurelia” oraz wciąż popularną pamiątkową 
pieczęć z okazji 800-lecia nadania praw miejskich w 
2011 r. 

Wiemy, że w 
kolekcjonowaniu 
tych wszystkich 
krajoznawczych 

pamiątek celują osoby odwiedzające nasze miasto, 
a mniej sami złotoryjanie. Takie proporcje są 
zrozumiałe, wszak są to zarówno turyści krajowi, jak 
i zagraniczni. Mamy jednak nadzieję, że pożądane 
będą one w większym stopniu przez mieszkańców 
ziemi złotoryjskiej.  

Już teraz zapraszamy kolekcjonerów wszystkich 
wymienionych znaczków i pieczęci, a także 
zainteresowanych zdobywaniem naszych lokalnych 
odznak na spotkanie do TMZZ w dniu 25 lipca o 
godz. 17.00. Do zobaczenia!

Roman Gorzkowski
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Krypty od lat jawią się jako miejsca niedostępne i 
przez to, jak sądzę, budzące ogólną ciekawość. 

Przywołują na myśl mroczne tajemnice skrywane w 
podziemiach świątyń, historie pochowanych przed 
wiekami, bardziej lub mniej zamożnych mieszkańców 
miasta. Postromantyczne wizje opuszczonych 
cmentarzy czy kościelnych ruin, korespondujące z 
historiami nieszczęśliwych miłości i nagłych śmierci, 
niczym w prozie Marqueza czy jednym z polskich 
filmów „Jasminum”. Przestrzeń – tajemnica.

Przypuszczalnie i złotoryjska krypta kościoła 
franciszkanów budzi podobne emocje, szczególnie 
rozbudzone u tych, którym dane było zajrzeć przez 
jedno z niezamurowanych okienek w przyziemiu, 
czy też więcej, wejść do wnętrza pogrążonej w 
trumiennym chaosie krypty.

Wychodząc nieco naprzeciw związanym z 
tymi emocjami oczekiwaniom, chciałbym uchylić 
rąbka tajemnicy i wejść w podziemia kościoła św. 
Jadwigi, posługując się jednak nie tyle niewielkim 
otworem w murze, ile raczej swego rodzaju 
dziurką od klucza, którą jest zachowana w zbiorach 
Archiwum Państwowego w Pradze kronika 
klasztoru franciszkanów reformatów w Złotoryi 
z połowy XVIII w. Czytając treść kroniki, pisanej 
po łacinie ręką jednego z franciszkanów, można 
pokusić się o minimalne podglądnięcie minionej 
rzeczywistości. Bardziej współczesny ogląd stanu 
krypty prezentowano już na łamach Echa w numerze 
lutowym z 2014 r. Tym razem zobaczmy, jak to 
wyglądało przed wiekami.

Franciszkanie, którzy powrócili po reformacji i 
wojnie trzydziestoletniej do Złotoryi dopiero w 
1704 r., wkrótce ukończyli odbudowę klasztoru i 
kościoła. Podczas przebudowy, zgodnie z prawem 
reformatów i tradycją budowlaną prowincji, 
przewidziano w podziemiach kościoła dwie krypty: 
jedną dla franciszkanów, drugą dla świeckich. 
Pierwszego odnotowanego w kronice pochówku 
osoby świeckiej dokonano 24 lipca 1710 r. Ciało 
zmarłego wówczas Jana Antoniego Klopfsteina 
złożono na granicy z prezbiterium, co może oznaczać, 
że krypta dla świeckich nie była jeszcze w pełni 
gotowa. Następne pochówki bowiem, kontynuowane 
od 1712 r., każdorazowo zawierają informację o 
złożeniu w krypcie.

Trudno powiedzieć, ile wejść prowadziło do 
podziemi i gdzie były zlokalizowane. Pewne jest 
jedynie to znajdujące się w połowie kościoła, bliżej 
prezbiterium. Jak wspomina w swojej relacji z 1928 r. 
K. Haude, schodziło się nim po schodach do jednego 
z dwóch pomieszczeń. Najpewniej zatem obie krypty 
były ze sobą skomunikowane, przypuszczalnie po 
sekularyzacji w 1810 r., jedną z nich zamurowano. Nie 
można jednak wykluczyć, że decyzję o rozdzieleniu 
murem krypt podjęto w innym czasie, wskutek 
zagrożenia epidemią bądź innych wydarzeń. 

W praktyce zakonnej krypta dla braci usytuowana 
była pod prezbiterium kościoła i mogła wypełniać 
całą przestrzeń pod ołtarzem głównym, zakrystią i 

chórem zakonnym. Kryptę dla świeckich lokowano 
pod korpusem świątyni – w przypadku większych 
świątyń, wydzielając osobne pomieszczenia pod 
poszczególnymi kaplicami czy ołtarzami. W kościele 
w Złotoryi, jak się wydaje, krypta dla świeckich była 
jednym, murowanym pomieszczeniem przekrytym 
sklepieniem kolebkowym. Kolejne trumny z 
ciałami zmarłych dostawiano obok wcześniejszych, 
bez ich wydzielania. Jak zauważył wspominany 
Haude, warunki grzebalne w krypcie, jeszcze w 
1928 r., były bardzo dobre – suche powietrze, bez 
zapachu zgnilizny, chłód: wszystko sprzyjało bardziej 
mumifikacji aniżeli postępującym procesom gnilnym.

Kronika odnotowała 56 osób świeckich 
spoczywających w krypcie, których ciała składano 
w latach 1710-1752. Ostatni z wymienionych 
pochówków zrealizowano już nie w krypcie, ale na 
cmentarzu klasztornym. Być może był to już czas 
odchodzenia od praktyki grzebania w kryptach 
kościelnych na rzecz cmentarzy, co miało swoje 
uzasadnienie higieniczne.

Wśród pochowanych wymienia się nazwiska 
lokalnej elity urzędniczej – senatorów, burmistrzów 
czy notariuszy, którzy zapewne dbali o regularne 
wspieranie finansowe reformackiego konwentu. 
Sporą część zmarłych stanowią dzieci – w wieku od 
kilku dni po kilka, kilkanaście lat, również wywodzące 
się z rodzin Klopfstein czy Wittig. 

Haude wspominał o pochówkach niektórych 
osób w habitach. Istotnie, zakładając, że jedną z krypt 
(dla braci?) zamurowano, a ich szczątki przeniesiono w 

jedno miejsce (krypta świecka), 
połączenie to wydaje się być 
uzasadnione. Warto jednak 

data miejsce Zmarły

24 lipca 1710
obejście kościoła 

przy końcu 
prezbiterium

Jan Antoni, syn rajcy Jana Chryzostoma 
Klopfstein

4 maja 1712 krypta
Adam Józef Rosenberg, senator i budowniczy, 

kapitan w Grodźcu
1712 krypta

Dwoje noworodków Jana Schuberta z 
Chojnowa

1714 krypta Hrabina von Falckenhayn, z domu Holtzaspel

17 grudnia 1716 krypta Jan Godfryd Legner, senator tutejszego miasta
12 października 

1717 krypta Maria Elżbieta Rosenberg, panna

1718 krypta Godfryd Christian, syn burmistrza
1718 krypta Córka pani Schrötter

3 października 
1720 krypta

Eleonora Juliana Klopfstein z domu Winckler,  
„nasza duchowa matka”

25 czerwca 
1720 krypta

Anna Mariana Rheinathal, zarządczyni zamku 
w Chojnowie

zauważyć, że część ze zmarłych stanowią również 
tercjarze, a zatem członkowie świeckiego zakonu św. 
Franciszka, którym przysługiwał przywilej pochówku 
w habicie franciszkańskim. Takie uhonorowanie 
spotyka się jednak również w przypadku innych, 
szczególnie zasłużonych dla konwentu świeckich. Być 
może zatem również przedstawicieli rodów Klopfstein 
lub Dluben, określanych w kronice mianem naszej 
duchowej matki czy ojca, w tym pełniących funkcję 
syndyków apostolskich, a zatem świeckich zarządców 
majątku klasztoru, który bracia jedynie użytkowali 
przez wzgląd na ślub ubóstwa. W tym ujęciu 
dodatkową nobilitacją był pochówek osoby świeckiej 
w krypcie braci, jak to miało miejsce w przypadku 
zmarłego w 1747 r. Jana Dlubena.

Szczególnie interesująco przedstawiają się 
dwa ostatnie wpisy w kronice, pisane już inną ręką, 
nieco ciemniejszym tuszem i grubszą kreską, które 
odznaczają się przede wszystkim obszernością. W 
związku z tym, przytaczam tłumaczenie jednego z nich 
w całości, by pozostawić Czytelnika w klimacie epoki.

Roku 1752 w styczniu ze Świdnicy tu do Złotoryi 
przybyła z odwiedzinami przyjaciół szanowna i stanu 
wdowiego można pani Anna Rosina Gebel, urodzona 
Keller z Jeleniej Góry w wieku 69 lat po niejednym 
dniu osłabienia i choroby katordze przez 14 dni 
znoszonej, wszystkimi sakramentami opatrzona, dnia 
1 lutego ostatni życia dzień zamknęła i dnia 4 tegoż 
do krypty naszego kościoła ciało tejże zostało złożone. 
Niech spoczywa w pokoju! Amen.

Wypis świeckich zmarłych pochowanych w 
krypcie kościoła franciszkanów p.w. św. Jadwigi 
w Złotoryi, na podstawie kroniki konwentu 
złotoryjskiego z poł. XVIII w. (imiona spolszczone):

Z franciszkańskiej krypty

Tabliczka trumienna Ojca Selesiusa Benischa

Fot. Józef Banaszek

Wnętrze krypty dla mnichów 

Obok krypty przeznaczonej dla świeckich, pod kościołem złotoryjskim 
zaplanowano, zgodnie z prawem i tradycją budowlaną zakonu, specjalną kryptę 
dla braci. Znajdowała się ona pod chórem i jak wskazałem wyżej, najpewniej była 
skomunikowana z kryptą dla świeckich.

Kronika konwentu podaje wypis 16 pochowanych w niej franciszkanów w 
latach 1708-1755 w ramach osobnego rozdziału zatytułowanego: Imiona ojców 
i braci, którzy z rodziny złotoryjskiej w Chrystusie zmarli. Już na samym początku 
zwraca uwagę chronologiczna odległość pomiędzy pierwszym a drugim wpisem: 
1708 i 1724. Odnotowanie śmierci o. Teichmanna w 1708 r. było niezwykle istotne 
dla wspólnoty złotoryjskiej, gdyż był on jej pierwszym przełożonym. W związku z 
brakiem w owym czasie możliwości grzebania, ciało zmarłego zakonnika złożono 
w krypcie kościoła reformatów w Jaworze (dziś Muzeum Regionalne). Dopiero 
po 16 latach, jako pierwszego odnotowanego, pochowano w krypcie złotoryjskiej 
brata Crescentiusa Lickera, określonego jako męża wielkiej wstrzemięźliwości, 
zaangażowanego w budowę klasztorów w Raciborzu, Legnicy i w wielkiej części w 
Złotoryi.

Podobnie jak w przypadku pochówków świeckich, również w stosunku do 
zakonników przytacza się informacje o pochodzeniu czy wieku, podając przy 
tym jednocześnie ilość lat w zakonie, a właściwie w posłudze kapłańskiej. Z tego 
też powodu informacji takiej brak przy braciach, którzy nie otrzymywali święceń 
kapłańskich.

Przy poszczególnych wpisach zadbano również o adnotację o zaopatrzeniu 
poszczególnych zmarłych wszystkimi potrzebnymi sakramentami, czasem 
wieńczącymi długotrwałą chorobę.

W imię praktyki zakonnej wynikającej z ustawodawstwa, zmarłych 
zakonników grzebano w habitach, składając ich ciała do krypty w prostych, 
drewnianych trumnach. Również zatem u kresu ziemskiej pielgrzymki bracia dbali 
o ekspozycję cnoty Franciszkowego ubóstwa.

Zakonników chowano w krypcie także po 1755 r., o czym informuje jedyna z 
zachowanych tabliczek trumiennych, dotycząca pochówku w 1764 r.: Wielebny 
Ojciec Selesius Benisch, wikariusz tego konwentu w czwartym roku, pobożnie zmarł 
wskutek paraliżu 3 sierpnia 1764 r., trzy kwadranse przed dziesiątą, w wieku 53 lat, 
w zakonie 34 lata. Niech spoczywa w pokoju. Amen. – patrz ilustracja

Dwuczęściowa krypta pod kościołem złotoryjskich franciszkanów skrywa 
zapewne wiele tajemnic. Przy dążeniu do ich odkrywania należałoby jednak 
przede wszystkim pamiętać o specyfice miejsca, jakie badamy. Wzmożone 
eksploracje krypt bardzo łatwo mogą stać się jedynie zwyczajną gratką dla łowców 
„skarbów”. A to przecież miejsce spoczynku zmarłych, którym, nawet po setkach 
lat, winniśmy szacunek i modlitwę.

Marcin Musiał

13 stycznia 1721 krypta Anna Zofia, córka Maksymiliana Webersenga
9 października 

1722 krypta
Jan Chryzostom Klopfstein, rajca, syndyk apostolski i 

„nasz duchowy ojciec”

12 lutego 1723 krypta
Anna Maria Elżbieta Holtzhaus, z domu Heimann, 

„nasza duchowa matka”
1722 krypta Anna Katarzyna Schubert z Chojnowa

29 sierpnia 
1723 krypta Anna Rozalia Dlubin z domu Winkler

1725 krypta
Jan Wilhelm Schubert, mieszczanin chojnowski, 

emerytowany rajca, donator
17 stycznia 

1725 krypta Jan Sebastian Rethel, senator złotoryjski

1725 krypta Anna Jobst z Nysy, matka proboszcza z Deisdorff
11 lutego 1727 krypta Anna Maria Dlubin, żona Jana
2 listopada 1727 krypta Teresa Gertruda, córka senatora Jana Thole

8 maja 1728 krypta
Jan Wawrzyniec Feige, burmistrz, senator 

i nadzorca młyna

24 listopada 1728 krypta
Maria Anna Eleonora, córka „naszego duchowego ojca” 

Godfryda Holtzhausena, w pierwszym 
miesiącu swego życia

7 kwietnia 1730 krypta
Godfryd Holtzhausen, notariusz złotoryjski, senator, 

nadzorca młyna, syndyk apostolski konwentu 
złotoryjskiego, „duchowy ojciec”

26 stycznia 
1731 krypta

Karol Józef, syn „naszych duchowych rodziców” Jana 
Dlubena, w 8 miesiącu życia

12 kwietnia 1731 krypta
Antoni Jan Nepomucen, syn Jana Thole, tutejszego 

senatora, w 3 miesiącu życia

25 stycznia 1732 krypta
Maria Magdalena Thole, żona tutejszego senatora, 

w wieku 42 lat i 10 dni

8 lutego 1732 krypta
Franciszka Barbara Feige, córka tutejszego urzędnika 

sądowego, w pierwszym roku i 44 tygodniu swego życia

17 lutego 1732 krypta
Joanna Rozalia Feige, córka tutejszego rajcy, 

ochrzczona 3 maja 1731
16 maja 1732 krypta Anna Maria Feige, panna, w wieku 37 lat

20 czerwca 1732 krypta
Joanna Eleonora Klopfstein, córka urzędnika sądowego 

cesarskiego, żyła 16 tygodni

19 stycznia 1733 krypta
Jan, syn urzędnika sądowego cesarskiego Klopfsteina, 

żył 5 i pół roku

27 sierpnia 1733 krypta
Godfryd Zobel, prawnik, senator, w wieku 81 lat, dwóch 

miesięcy i dwóch dni
13 maja 1734 krypta Jan Krzysztof Jaszke, prawnik, syndyk i notariusz miejski

1734 krypta
Joanna Rozalia Jadwiga Jaszke, córka powyższego 

prawnika, żyła 17 dni
17 stycznia 1745 

(1735?) krypta Franciszek Scholz, rajca i nadzorca młyna

25 kwietnia 1745 
(jw.) krypta

Maria Teresa, córka urzędnika sądowego 
Melchiora Wittiga, w wieku 2 lat

10 czerwca 1745 
(jw.) krypta

Jan Antoni, syn Antoniego Józefa Frantz, żył 2 
miesiące i 3 dni

26 marca 1736 krypta Franciszek Klopfstein, żył 2 lata
19 lipca 1737 krypta Anna Feige, żona rajcy miejskiego

31 stycznia 1738 krypta
Joanna Maria Rozalia, córka tutejszego rajcy Jana 

Leopolda Feige, żyła 19 tygodni

1738 krypta
Anna Teresa Beninga Joanna, córka urzędnika 

sądowego Melchiora Wittiga
23 grudnia 1738 krypta Jan Jerzy Thole, rajca złotoryjski, w wieku 59 lat

25 marca 1739 krypta
Jan Nepomucen Melchior Tadeusz, syn urzędnika 
sądowego Melchiora Wittiga, żył 2 miesiące i 2 dni

17 maja 1740 krypta
Melchior Tadeusz Jan Nepomucen Piotr z Alkantary, syn 

tutejszego senatora Melchiora Wittiga

5 sierpnia 1740 krypta
Krystian Franciszek Ksawery Karol Godfryd Grzegorz 
Bartłomiej, syn Franciszka Maksymiliana Habendorff, 

tutejszego senatora, żył rok, 5 miesięcy i 18 dni

30 maja 1741 krypta
Joanna Barbara Wiktoria, córka Melchiora Wittiga, 

tutejszego senatora, żyła 6 lat i 10 miesięcy

18 stycznia 1742 krypta
Maria Teresa Innocentia, córka senatora Melchiora 

Wittiga, żyła 18 dni
6 marca 1742 krypta Maria Klara Rethel, wdowa

1742 krypta
Krystian Roch, który od dawna żył przy nas jako brat 
trzeciego zakonu i jako specjalny donator organów i 

tutejszego konwentu, żył 72 lata

5 sierpnia 1743 krypta Jan Karol Klopfstein, żył 43 lata

1 kwietnia 1744 krypta
Joanna Blandina Zobelin, z domu Kretschmer, wdowa 

w wieku 66 lat

20 stycznia 1708
krypta kościoła 
franciszkanów 

w Jaworze

o. Joachim Teichmann, proto-presidens 
złotoryjskiego konwentu

5 października 1724 krypta br. Crescentius Licker, laik
18 listopada 1730 krypta o. Karol Gottwald, młody kapłan

1740 krypta o. Bartłomiej Parchvitz z Nysy
9 stycznia 1742 krypta br. Hilarion Slanina z Pilzna

8 lutego 1742 krypta
br. Rufin Gill, laik, ogrodnik, z palatynatu 

Hogendorff
21 lutego 1742 krypta br. Hugolin Zimmer, laik

2 marca 1742 krypta
o. Saturnin Weinschnidt, kaznodzieja, 
dawniej gwardian i wikariusz klasztoru 

złotoryjskiego, w wieku 59 lat
6 sierpnia 1742 krypta o. Piotr Eckel, w wieku 77 lat

21 października 1743 krypta br. Pontianus Schöckert, w wieku 72 lat
24 lutego 1745 krypta o. Samuel Schön, Węgier, w wieku 51 lat

10 kwietnia 1746 krypta
o. Angelicus Reisewitz, z Grodkowa, w 

wieku 39 lat

14 maja 1750 krypta
o. Konstantyn Jacobis, z Jawora, w wieku 

66 lat, w tym 47 jako duchowny

21 lutego 1752 krypta
o. Joachim Kuntze, w wieku 62 lat z czego 

43 jako duchowny

3 marca 1752 krypta
o. Piotr Schramm, kaznodzieja, z 

Ząbkowic Śląskich, w wieku 61 lat, jako 
duchowny 37

15 maja 1755 krypta o. Antoni Kober
wrzesień 1755 krypta o. Nicander Krassel

25 kwietnia 1746 krypta
Karol Leopold Franciszek z Paoli, syn Krzysztofa 

Wilhelma von Wachsmann, dawniejszego 
notariusza

9 sierpnia 1746 krypta Córka Krzysztofa Wilhelma von Wachsmann

30 grudnia 1747 
(pochowany 2 
stycznia 1748)

krypta 
braci Jan Dluben, muzyk miejski, syndyk apostolski

4 lutego 1752 krypta
Anna Róża Gebel, z domu Keller z Jeleniej Góry, w 

wieku 69 lat

23 lipca 1752 krypta Krystian Gulditz, w wieku 52 lat
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Najprawdopodobniej na złotoryjskim Rynku, gdzieś pod 
koniec lat 50. ubiegłego stulecia, grupa pracowników 

kopalni miedzi „Lena” w Wilkowie wsiądzie za chwilę do 
niewielkiego autobusu. Zapewne osoby uwiecznione na 
zdjęciu już nie żyją, dlatego liczymy na ich rodziny, by odtworzyć 
nazwiska i losy postaci, a może również nazwisko fotografa.

Roman Gorzkowski
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Henryk Paxmann (1531-1580) - 
syn pastora z Burgwedel, lekarz, 

etnolog, filozof, pedagog, profesor na 
trzech uniwersytetach. Naukę rozpoczął 
w wieku kilkunastu lat w Brunszwiku. 
Tam otrzymał od księcia stypendium, 
które umożliwiło mu  wpisanie się 
na Uniwersytet w Wittenberdze jako 
Henricus Paxman Burgfeldianuss 
(16 kwietnia 1548 r.). Już 11 lutego 1550 r. 
zostaje magistrem filozofii. W maju 1550 r. 
bierze ślub z Margaret, krewną 
Małgorzaty Krapp - żony Filipa 
Melanchtona. Małżeństwo to przetrwało 
jednak zaledwie półtora roku 
- 6 września 1556 r. żona Paxmanna 
umiera podczas porodu. W półroczu 
zimowym 1556 r. zostaje dziekanem 

wydziału filozoficznego na 
Uniwersytecie w Wittenberdze. 
W międzyczasie kończy 
medycynę i robi doktorat (17 
czerwca 1557 r.). Po listownej 
rekomendacji Melanchtona, 
obejmuje w latach 1558-1563 
stanowisko rektora 
Gimnazjum Humanistycznego 
w Złotoryi. Potem przenosi się 
na Uniwersytet we Frankfurcie 
nad Odrą, gdzie jest profesorem 
filozofii moralnej i dialektyki 
(1558-1563) oraz rektorem 
(1564-65 i 1576-77). Pełnił też 
funkcję profesora medycyny 
na Uniwersytecie w Helmstedt 
(1576-1578/79). Umiera 11 
lipca 1580 r. we Frankfurcie nad 
Odrą.

Po śmierci Trozendorfa 
zarządzaniem złotoryjskim 
Gimnazjum Humanistycznym 
zajął się Martin Thabor. Lecz 
po dwóch latach rezygnuje. 
Wtedy rozpoczynają się 
poszukiwania nowego rektora. 
W całym procesie ustalania 
odpowiedniego kandydata, 
ogromną rolę odegrał krewny 
Paxmanna, Nauczyciel Niemiec 

- Filip Melanchton.
Wiele szczegółów do  wyboru 

Paxmanna dostarcza nam zachowana 
korespondencja. Filip Melanchton do 
księcia Fryderyka III, Wittenberga, 
1 października 1558 r.: […] Jaśnie 
Wielmożny i Najmiłościwszy Książę. 
[…]. Mąż bardzo zacny, i w języku 
greckim i łacińskim kształcony, doktor 
sztuki medycznej, Henryk Paxmann, 
który dał się poznać Waszej Wysokości, 
i za naszym osądem wybrany został. 
Urodzony w księstwie Lüneburg, żył 
z nami jedenaście lat, naukę Kościoła 
właściwie rozumie, i wzdraga się przed 
wszystkimi bezbożnymi i fanatycznymi 
poglądami, a zwyczaje jego są uczciwe 
i pobożne. Z pożytkiem uczył tu przez 

kilka lat, i spodziewam się, że, z Bożą 
pomocą, w Akademii Złotoryjskiej będzie 
pożytecznym kierownikiem nauk i 
dyscypliny, gdyż i wykształcenie właściwe 
odebrał, i Boga prawdziwą pobożnością 
czci. Wolałem, żeby on następnie do 
Waszej Wysokości przybył, lecz sam chciał 
najpierw zobaczyć wiekowych rodziców. 
Obiecał zatem, że przybędzie do Waszej 
Wysokości natychmiast po dniach, w 
których świętowana jest pamięć Marcina 
[29 września]. [...]  I wiem, że panuje zgoda 
w naszym Kościele, i w Kościołach całego 
Śląska, choć gdzie niegdzie wzbudzający 
niepokój  Szwenksfeldyści  lub inni 
wywierają zły wpływ. Lecz pomimo to 
nie wątpię, że pobożna zgoda panuje 
wszędzie wśród kapłanów, i w kierowaniu 
państwa wśród troszczących się o Kościoły. 

W tym czasie w księstwie legnickim 
nie było z kim rozmawiać o sprawach 
szkoły – książe Fryderyk III i jego syn książe 
Henryk XI spędzali czas na biesiadach i w 
alkowach, mało dbając o meblowanie 
głów. Na dworze legnickim pito i jedzono 
bez umiaru. Także w samej Legnicy 
panował upadek obyczajowości. Jeden 
z pastorów skarżył się, że w ciągu roku 
musiał ochrzcić 10 nieślubnych dzieci. 
Stąd też chyba dla pewności, Melanchton 
wysyła w tej samej sprawie kolejny list 
do księcia Fryderyka III, Wittenberga, 10 
listopada 1558 r.: […] Jaśnie Wielmożny 
i Najmiłościwszy Książę. […] Ponieważ 
zaś został zaproszony do kierowania 
Szkołą, za moją poradą, mąż wybitny pod 
względem wykształcenia i cnoty, Henryk 
Paxmann, doktor sztuki medycznej, 
uniżenie go Waszej Wysokości polecam. 
Zwyczaje ma nieskazitelne i pobożne, 
jego obycie w dziedzinie Łaciny i Greki, 
a także we wszystkich dziedzinach 
filozofii jest nadzwyczajne. Tymczasem 
mam nadzieję, że, z pomocą Boga, 
wiara, rada w nauczeniu i wykształcenie 
jego przysłużą się najwięcej młodzieży. 
Przykłady obyczajów także będą stanowić 
ozdobę dla Kościoła. A w każdym razie 
nie wątpię, że w pielęgnowaniu Zgody 
w Kościele i Szkole będzie roztropny i 
stały. […] Proszę więc Waszą Wysokość, 
aby podjął go łaskawie i powierzył mu 
kierowanie Szkolą [...].

W ten sposób po dwóch 
rekomendacjach Henryk Paxmann 
przybył do Złotoryi i objął 22 listopada 
1558 r. stanowisko rektora Gimnazjum 
Humanistycznego. Johannes Clajus 
objaśnił to powołanie w wierszu: Gdy 
do miasta Wittenbergi wieści dotarły, 
znakomite miejsce w Złotoryi teraz wolne: 
Wybierając z tamtych, oto sprowadzili 
jednego, Paxmanna, z których uznanie 
miał największego.

Bardzo szybko Paxmann sprowadził 
też  swojego młodszego brata – Henninga 
Paxmanna, który w marcu 1559 r. został 
powołany na rektora szkoły przy kościele 
św. Piotra i Pawła w Legnicy.  Rok później, 
w lutym 1560 r., bierze ślub z Małgorzatą 
Star, córką burmistrza Legnicy. Po 26 
miesiącach służby, Henning Paxmann 
umiera i zostaje pochowany w kościele 
św. Piotra i Pawła w Legnicy. 

Henrykowi Paxmannowi przyszło 
pracować w bardzo trudnych warunkach. 
Sytuacja finansowa szkoły była tak fatalna,  
że nawet po trzy miesiące czekano na 
wynagrodzenie dla nauczycieli. Trudno 
też było cokolwiek uzgodnić z wiecznie 
pijanym księciem. W tym czasie rektor 
miał do pomocy sześciu nauczycieli: 
Martina Thabora, Jodocusa Heniochusa, 
Georga Helmricha, Zachariasza Bartha, 
Johanna Clajusa oraz Anthoniusa 
Blumeliusa. Sam Paxmann był znakomicie 
wykształcony i posiadał ogromny 
zasób wiedzy. Jednak brakowało mu 
doświadczenia w pracy z młodzieżą. 
Wszyscy podkreślali, że miał przemiłe i 
bardzo delikatne usposobienie. I właśnie 
ta cecha stała się wkrótce jego największą 
wadą. Pół tysiąca uczniów złotoryjskiego 
gimnazjum wykorzystało bezlitośnie 
delikatne usposobienie nowego 
rektora. Źródła podają, że największym 
błędem Paxmanna było spoufalanie się 
z uczniami, którzy potem postępowali 
sobie sprośnie i nieuczciwie, nie lękając 
się zupełnie jego reakcji. Pewnie zadziałał 
tutaj mechanizm, ładnie określony w 
łacińskiej sentencji: Nimia familiaritas 
contemptum parit (Zbytnia poufałość 
rodzi lekceważenie). Dużym obciążeniem 
dla Paxmanna było też łączenie funkcji 
rektora z prowadzoną praktyką lekarską. 

Nie pomyliliśmy się, 
gdy w marcu w tej 

rubryce przewidywaliśmy, 
że niebawem ukaże 
się komiks z legendami 
dotyczącymi Złotoryi. Znów 
inicjatywa należała do 
Fundacji Archeologicznej Archeo 
z Radziechowa, z jej ramienia nad 

wszystkim czuwał Mariusz 
Łesiuk. Współwydawcą jest 
złotoryjska Gmina Miejska, 
książką dysponuje Urząd 
Miejski.

Z zapartym tchem i 
podziwem dla rysowników 
śledzimy losy złotoryjan 
pochowanych w złocie (tekst 
Tomasz Stolarczyk, rysunki 
Mateusz Stefanko), spotykamy 
się z górnikiem Henrykiem i 
pomagającym mu duchem 
Azurielem z kopalni Złote Koło 
(tekst Marta Jankowska, rys. 
Maciej Kisiel; starą legendę 
po raz pierwszy przetłumaczył 
Tomasz Stolarczyk), 
przeżywamy mrożące krew w 
żyłach przygody w otoczeniu 
Niedźwiedziej Jamy (tekst i 
rysunki Norbert Rozowski), 
śmiejemy się z księcia 
Bolesława Rogatki, który dał 
się nabrać na opowieść o 

wisielcu (tekst 
Mariusz Łesiuk, 
rys. Ewa Siof), 
pokonujemy 

i ośmieszamy 
husytów, 
bombardując 

ich gorącymi bułeczkami (tekst 
i rys. Maciej Kisiel), uwalniamy 
groźnego kamrata Czarnego 
Krzysztofa (tekst i rys. Wiktor 
Wekt Gruszczyński), wreszcie 
wchodzimy do pełnego 
skarbów zamkowego lochu 
na szczycie Czerwonego 
Kamienia (tekst Piotr Wajs 
i Mariusz Łesiuk, rys.Piotr 
Wajs). trzeba wspomnieć 
również o ilustracjach Klaudii 
Wiśniewskiej. podobno 
niektórzy rysownicy 
wykorzystali podobizny 
współczesnych złotoryjan… 
teraz najwyższy czas, aby 
wydawnictwo trafiło do 
wszystkich szkół i bibliotek ziemi 
złotoryjskiej. tylko nieśmiało 
można przypomnieć, że istnieje 
jeszcze wiele innych legend z 
naszych okolic… 

Roman Gorzkowski

Koniecznie trzeba wybrać się do 
Jerzmanic Zdroju, by sprawdzić, 

czy pozostały jeszcze jakieś ślady po 
uzdrowisku, założonym w 1881 r. 
Osiemnaście lat później, czyli w 1899 r. 
wysłano załączoną widokówkę. 
Przypatrując się jej, od prawej widzimy 
najpierw Krucze Skały, Kaczawę z 
mostem i stację kolejową. Potem 
pokaźne zabudowania uzdrowiska, 
ale jeszcze bardziej imponujące 

zagospodarowanie 
jego otoczenia – i tutaj 
już musimy wybrać 

się w teren. Podpowiemy tylko, że dojść trzeba 
aż do tamy powyżej zakładu poprawczego, 
gdzie śluza i kanał umożliwiały doprowadzenie 
wody do sadzawek, potoczków itd., specjalnie 
urządzonych dla kuracjuszy.

Roman Gorzkowski

D
o archiwum TMZZ trafiła niedawno 
niezwykła pamiątka ubiegłych 

czasów i świetnych pomysłów 
złotoryjan. W butelce po „czystej” 
(wódka czysta zwykła, 0, 25 l., cena 
25,50 zł., produkcji Wrocławskich 
Zakładów Przemysłu Spirytusowego) 
umieszczona została (wzorem morskich 

rozbitków) kartka papieru 
z następującym napisem – 
zachowujemy oryginalną 
pisownię, ukrywamy 
tylko pełne nazwiska 
bohaterów: Tu pracowali 
i wódkę popijali dnia 24 
stycznia 1970 r.  o godz. 
12.00 dwóch stolarzy 
Jan K. i Mieczysław P. 
To niecodzienne 
historyczne źródło 
zostało znalezione na 
początku XXI w. podczas 
rozbiórki tzw. podium 
w jednej z klas Liceum 
Ogólnokształcącego przy 
ul. Kolejowej. 

Nie propagując, broń Boże, 
spożywania alkoholu, mamy jednak 
nadzieję, że nawiążą z nami kontakt 
panowie Jan i Mieczysław, a potem 
wspólnie i w wesołej atmosferze 
powspominamy tamte czasy… 

Roman Gorzkowski
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Po mimo tych problemów, 
szkoła i tak nadal cieszyła się dużym 
uznaniem. W czasach Paxmanna 
studiowało w Złotoryi wielu Polaków. 
Najlepiej jest udokumentowany pobyt 
braci Jazłowieckich – synów Jerzego 
Jazłowieckiego, hetmana wielkiego 
koronnego i wojewody ruskiego. Wiemy, 
że Michał i Mikołaj Jazłowieccy, wyznania 
kalwińskiego, przybyli do Złotoryi dla 
samej niezrównanej, wyjątkowej 
atmosfery.

Do pobytu Henryka Paxmanna 
w Złotoryi posiadamy bogatą 
korespondencje. Zachowało się pięć 
listów Filipa Melanchtona wysłanych 
z Wittenbergi do Złotoryi. Te unikaty 
dostarczają nam mnóstwo szczegółów 
do  spraw, którymi żyły złotoryjskie elity na 
przełomie lat 50/60. XVI w.

Melanchton do Paxmanna, 
Wittenberga, 6 maja 1559 r.: 
Henrico Paxmanno, Doktorze 
nauk medycznych, Rektorze 
Akademii Złotoryjskiej. Przesyła 
Pozdrowienia. Najsławniejszy mężu 
i najdroższy z krewnych. Prośmy 
syna Bożego, Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa, ukrzyżowanego za nas i 
zmartwychwstałemu, wieczne słowo 
i obraz wiecznego ojca, aby strzegł swój 
Kościół i seminaria Kościelne, grupę 
uczących literaturę oraz dzieła proroków 
i apostołów. W Saksonii Książe Adolf 
dwa tysiące konnych i sześćdziesiąt 
chorągwi ma wyposażonych. Mówi 
się, że Ditmarsia jest zagrożony, lecz 
miasta zatrwożone jeszcze powinny 
być trzymane. Książę [Otto], wieść 
niesie, że zmarł po weselu [z Elżbietą]. 
Między królem hiszpańskim [Filipem] 
a francuskim [Henrykiem II] został 
zawarty pokój. Do warunków zostało 
dodane i to, że obie strony zgodzą 
się, żeby został zwołany synod przez 
Papieża, aby został przywrócony pokój 
w Kościołach w Europie. Natenczas 
mamy te wartościowe słowa, które tu 
przytaczam, abyś wiedział co dzieje się w 
tych regionach i pobudził swoją grupę, 
aby z większym zapałem modliła się do 
Boga, aby dał pokój Germanii i pomógł 
zachować nauki Kościoła […].

Melanchton do Paxmanna, 
Wittenberga, 10 sierpnia 1559 r.: 
[...] Najświetniejszy panie Doktorze 
i najdroższy krewny. Wiemy, że są 
konieczne Kościołowi i podobają się 
Bogu zajęcia uczenia i nauczania się 
pism i nauk, które rozjaśniają źródła 
mądrości, którą Bóg przekazał Kościołowi. 
Dlatego też wytrwajmy te trudności 
wojenne i od syna Bożego, naszego 
uzdrowiciela, pomocy domagajmy się 
i oczekujmy. Zachęciłem Kaspra Harlharda 
i Laurentego Ludowika, aby byli posłuszni 
waszemu powołaniu. Obydwaj się 
uchylają! Wybraliśmy więc Jona Libinka 
z Legnicy, męża prawdziwie uczonego 
i prawdziwie przywołującego Boga a 
także skromnego i oddanego zgodzie 
publicznej. Tutaj Jonas obiecuje, że z 
pomocą Boską na święto pieśni anielskich 
[29 września] do was przybędzie. 
Spodziewam się, że z szacunkiem 
wysłucha waszych rad i waszej woli [...].

Melanchton do Paxmanna, 
Wittenberga, 1września 1559 r.: 
[...] Najświetniejszy panie Doktorze 
i najdroższy krewny. Często płaczę 
rozmyślając nad biednymi studentami, 
którzy choć nie mają żadnej pomocy ani 
od rodziców, ani od innych, jednak wolą 
znosić cierpienia niż porzucić wiedzę. I 
widzimy przykłady godne naśladowania, 
które pokazują, że Bóg troszczy się o tę 
trzodę, gdyż licznym opiekę zapewnił 
i dzieła szlachetne przydzielił, rozpala 
także dusze wielu pobożnych do ich 
wspomagania. Nie wątpię, że ty także, 
zwłaszcza ze strony zarządcy, wielu takim 
przykładom przyglądasz się. Modlę 
się, abyś temu twojemu słuchaczowi 
Janowi Reuterowi z Bremy przydzielił 
jakieś wychowanie [dziecka] u jakiegoś 
szlachetnego męża lub gdzie indziej. 
Dałem mu także świadectwo publiczne, 
ale spodziewam się, że twoja dbałość 
w tym temacie będzie mu bardziej 
pożyteczna. [...].

Melanchton do Paxmanna, 
Wittenberga, 3 października 1559 r.: 
[...] Najświetniejszy panie Doktorze i 
najdroższy krewny. Wiem, że dobry 
charakter ma Książe Henryk, i pobożnie 
uczynił, że nie chciał wziąć udziału w 

sierpniu w perskim przepychu, w jakim 
odbywała się artolatreia i modlę się do 
Syna Bożego, aby go ochraniał i kierował 
nim. Lecz widzisz jak niebezpiecznym jest 
odpowiadać na pytanie, które i wam i 
mnie wysłał. Zasada nie jest niejasna. 
Uciekajcie od bałwanów. W tym miejscu, 
jeśli rozkazujemy, żeby dokładnie była 
przestrzegana zasada, niektórzy mówią, 
że liczni słabi są w kościołach potępiani, 
że synowie i córki od rodziców rozdzielani. 
Ale jeśli mówimy, że słabość niektórych 
powinna być oszczędzana, tak wielkie 
krzyki tych, którzy są  silniejsi, podnoszą 
się. I wiesz, że  odmiana to częsta 
odpowiedź na pożądanie. Wiesz także, 
że liczni cieszą się, że otrzymali powód do 
dokuczania. Napisałem jednak coś, lecz 
może nie tak wiele, jak znaczenie sprawy 
wymaga i wyście się domagali. Przesyłam 
przykład mojej rozprawy [...] i proszę, 
abyście pochwalili moją gotowość w 
obronie waszej czystości. [...].

Melanchton do Paxmanna, 
Wittenberga, 7 lutego 1560 r.:  
[...] Najświetniejszy mężu i najdroższy 
bracie. Modlę się do Boga Wiecznego 
Ojca Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
stwórcy rodzaju ludzkiego, aby raczył 
dać twojemu bratu dostatek i szczęśliwe 
małżeństwo. Prowadź nas wszystkich i 
czyny nasze miłosierne uczyń narzędziem 
zbawienia naszych i innych dusz. Posłałem 
bratu prezent ślubny wraz z dwoma 
posłańcami posiadających kwalifikacje do 
pracy, jak w piśmie zostałem poproszony, 
których również polecam tobie. [...].

W  czerwcu 1563 r. Henryk Paxmann 
rezygnuje ze stanowiska rektora i 
opuszcza Złotoryję. Dyscyplina w szkole 
musiała być naprawdę fatalna, skoro jego 
następca Martin Thabor rozpoczął swoje 
urzędowanie od ogłoszenia  25 czerwca 
1563 r. Porządku szkolnego. 
W przedstawionym w obecności księcia 
Porządku (Regulaminie) od żaków 
wymagano:  posłusznego wykonywania 
obowiązków, wstrzymywania się od 
zaklęć, unikania nocnego siedzenia, 
posługiwania się własnymi książkami, 
piórem, papierem i atramentem, 
pilnego i należytego odrobiania lekcji, 
noszenia stosownych szat, nienoszenia 

żadnej broni, zachowania umiaru 
w jedzeniu i piciu, wystrzegania się 
hulanek i pijaństwa, niewdawania się 
w towarzystwo dziewcząt oraz cichego 
zachowywania się na ulicy.

Także sam książe Henryk XI musiał 
ostrzec młodzież:  [...] nakazujemy, ażeby 
wszyscy, którzy znaleźli się w naszej szkole, 
rektorowi i pozostałym profesorom tej 
szkoły okazywali posłuszeństwo zgodnie 
z naszymi wyżej napisanymi ustawami: 
wobec hardych i nieposłusznych 
względem wspomnianych rektora i 
pozostałych ustanowionych profesorów 
szkoły niezwłocznie będą wykonane 
surowe kary.

Henryk Paxmann należy do tych  
rektorów Gimnazjum Humanistycznego 
w Złotoryi, którym się nie powiodło. 
Miał wszelkie kwalifikacje do objęcia 
kierowniczego stanowiska. Był znakomicie 
wykształcony oraz posiadał  nieskazitelne 
i pobożne zwyczaje. A jednak nic z tego
nie wyszło. Zabrakło mu niezbędnych 
przy pełnieniu tej funkcji predyspozycji 
psychologicznych, umiejętności 
inerpersonalnych oraz wiedzy społecznej 
- umożliwiającej dokonanie trafnej 
analizy sytuacji i zastosowanie potem 
adekwatnych strategii postępowania.

Najciekawszym śladem po pobycie 

Paxmanna w Złotoryi jest korespondencja. 
Zachowane listy dostarczają nam wielu 
szczegółów do życia obyczajowego, 
umysłowego, uczuciowego, religijnego, 
kościelnego, szkolnego i politycznego 
Złotoryi 2. poł. XVI w.
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Ilustracja: Portret Henryka Paxmanna, akwaforta 
F. F. Stechera z 1580 r.
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