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Iwona Pawłowska: Szczerze mówiąc, już 
myślałam, że ten rok będzie bez Szlachetnej 
Paczki w Złotoryi. Długo zwlekałeś z 
podjęciem decyzji, by ponownie liderować 
projektowi. Dlaczego?
Paweł Zabłotny: Nie wiem. Jakoś w tym roku 
tego nie czułem do końca. Tamten rok dał 
mi popalić. Trochę nieprzyjemności mnie 
spotkało. Docierały głosy, że pomagamy 
komuś, komu pomoc się nie należy, że pomoc 
była nietrafiona. Takie komentarze pojawiały 
się na różnych forach. Były też różne problemy 
z wolontariuszami. Ale głównym powodem 
jest to, że pozmieniało mi się w życiu i  w końcu 
jestem szczęśliwy i zakochany. Biorę ślub, mam 
teraz dzieci. Mam też więcej obowiązków i nie 
mogę dać z siebie tyle, ile dawałem wcześniej. 
Wcześniej poświęcałem na to 8 godzin dziennie 
od września do grudnia. A teraz muszę ten czas 
ograniczyć. Skupię się bardziej na zarządzaniu.
Jak myślisz, dlaczego nikt inny nie zgłosił się, 
by być liderem Szlachetnej Paczki na rejon 
Złotoryi?
Sądzę, że powodem jest wielostopniowa 
rekrutacja. To ludzi odstrasza. Spotkania, 
szkolenia, na które trzeba jechać do Wrocławia, 
Krakowa lub Poznania. Ludzie, kiedy dowiadują 
się, z jakimi obowiązkami to się wiąże, 
rezygnują. To praca na cały etat.
Mam wrażenie, że w tym roku podchodzisz do 
paczki bez entuzjazmu.
Nie. Tak nie jest. Boję się tylko, że nie dam z 
siebie tyle, ile dawałem wcześniej. To nie brak 
entuzjazmu, tylko ten lęk. Ale przyszedł sierpień 
i zaczęło mi czegoś brakować. W tamtym 
roku w sierpniu już biegałem z papierami, 
prowadziłem pierwsze rozmowy z 
wolontariuszami. Coś musiałem z tym zrobić 
i podjąłem wyzwanie. Wiesz, jak Paczka 
uzależnia.
6 września była w całym kraju studniówka 
Szlachetnej Paczki. U nas nie. Dlaczego?
Po prostu sprawy związane ze ślubem stały 
się dla mnie najważniejsze w tym momencie, 
a po drugie dopiero niedawno przeszedłem 
rekrutację jako lider i formalnie nim jestem. 
Nie miałem czasu na stworzenie drużyny. Nie 
zrekrutowałem żadnego wolontariusza. A sam 
niewiele bym zrobił. Po prostu w tym roku 
wystartujemy trochę później, ale wszystko 
nadrobimy. Szczególnie kiedy zbiorę fajną 
drużynę.
Z jakim rozmachem planujesz teraz działać? 
Ilu wolontariuszy chcesz pozyskać? Ile rodzin 
do obdarowania paczkami?

Optymalnie byłoby, gdybym znalazł 12 
wolontariuszy. Chociaż moi przełożeni 
upierają się przy 16 osobach, ale to jest 
raczej niemożliwe. Muszę zacząć kampanię 
informacyjną, uderzę do lokalnych mediów, 
instytucji, szkół, kościołów. Mam nadzieję, że i 
tak znajdę te 12 osób. A co do rodzin? Nie chcę 
teraz niczego planować. To się okaże, kiedy 
spłyną zgłoszenia. Chcę pomóc tym rodzinom, 
którym pomoc się naprawdę należy.
No właśnie. Zmieniła się teraz sytuacja 
materialna wielu rodzin z racji programu 
500+. Ciężko będzie znaleźć takie rodziny, 
szczególnie wielodzietne, w których 
maksymalny dochód na członka wynosi 
poniżej 450 zł. Czy Szlachetna Paczka 
zweryfikowała kryteria wcielania rodzin do 
projektu?
Nie, kwota maksymalna nie zmienia się. 
Może faktycznie już rodziny wielodzietne nie 
będą w tak dużym stopniu beneficjentami 
projektu, ale chcemy się skupić na byłych 
wychowankach domów dziecka. Chcemy 
pomóc im w usamodzielnieniu się. Kierujemy 
też pomoc do rencistów, emerytów, osób 
niepełnosprawnych, tych też, których sytuacja 
materialna zmieniła się w wyniku zdarzeń 
losowych. Ponadto od tego roku wliczamy raty 
kredytu do wydatków rodziny. To taka nowość.
W ubiegłym roku pomogliśmy 38 rodzinom. 
Czy masz może z nimi kontakt, wiesz, jak 
wykorzystały pomoc?
Dwie wolontariuszki utrzymywały kontakt z 
rodzinami. Mówiły, że ta pomoc dała dużo 
„ich” rodzinom. Członkowie rodzin albo szukają 
pracy, albo już ją znaleźli. Dostali impuls, by 
zacząć zmieniać swój los. Niektórzy do tego 
stopnia są wdzięczni, że sami chcieliby się 
włączyć do pomocy w Szlachetnej Paczce.
Po raz trzeci podejmujesz się zadania lidera 
Szlachetnej Paczki, więc pewnie masz już 
jakieś refleksje dotyczące funkcjonowania 
zespołu. Jakie błędy popełniałeś ty jako lider 
i twoi wolontariusze? Co można naprawić? 
A czym się możesz pochwalić, bo wyszło po 
prostu fajnie?
Największym moim błędem jest to, że 
wymagam od niektórych zbyt dużo. Mierzę 
ludzi swoją miarą. Wymagam od nich tyle, co 
od siebie. Jeśli ja dawałem z siebie 200%, to inni 
też powinni. Tak nie może być. Każdy jest inny. 
To chciałbym zmienić.
A co szwankowało u wolontariuszy? Niektóre 
rzeczy robili na „odwal się”. Podczas szkoleń 
nie słuchali, a potem trzeba było wiele rzeczy, 

Paczka wraca do gry

Lato na finiszu
Słoneczny, a nawet upalny, wrzesień 

rozciągnął lato w czasie. Nawet słoneczni 
malkontenci nie narzekali, bo groźba nadejścia 
deszczowej jesieni wisiała nad nami już w 
sierpniu. A tu taka niespodzianka... Ucieszyli 
się wrześniowi urlopowicze, nowożeńcy, 
rozpoczynająca rok szkolny młodzież i, jak 
mniemam, kadra pedagogiczna organizująca 
festyny integracyjne. 

Podczas wakacyjnej przerwy wielu 
złotoryjan odwiedziło miejsca, które w setkach 
uwiecznionych obrazów, będą przywracać 
w pamięci przez najbliższe miesiące. Wśród 
aktywnie zwiedzających Polskę i świat nie 
brakowało zapewne i tych, dla których urlop 
to przede wszystkim pochwała lenistwa 
i rozrywki z opłaconym all inclusive. 

Masowa turystyka „połknęła” minimalistów, 
rozkochani w szczegółach i nietypowych 
krajobrazach ruszyli własnym szlakiem z 
dala od turystycznych must-see. Wodniki 
(wodolubne, niekoniecznie zodiakalne) obrały 
kierunek na morze, a miłośnicy lądu od wody 
trzymali się z daleka, najczęściej wybierając 
góry. Byli też, a jakże, zwolennicy wakacyjnego 
religijnego i socjalnego sacrum i profanum 
(z dala od domu i wzroku sąsiadów dobre 
wychowanie konkuruje z luzowaniem 
obyczajowych hamulców). W objęciach 
luksusu i pomnażanych hotelowych 
gwiazdkach (oferta dla „przywiązanych do 
spłuczki” - © Igor Zalewski), albo dla odmiany 
– namiot, łazienka i kuchnia pod chmurką. 
Nieważne jak, byleby zmienić otoczenie, 
oderwać się od codziennych rytuałów, 
zakosztować inności, poczuć się odkrywcą. 
Ciekawe, ilu zdecydowało się na backpacking, 
czyli zagraniczne wojażowanie z plecakiem, 
przy jednoczesnym schodzeniu z wydeptanych 
przez masy turystów ścieżek i rezygnacji 
z turystycznej infrastruktury, standardowych 
pamiątek i nowych znajomych.

W numerze wrześniowym proponujemy 
nieco inną podróż – podróż w czasie. Ten 
numer zdominowały wspomnienia 
i wydarzenia z przeszłości. Nietypowo? Nie 
całkiem, zdarzało się to już wielokrotnie. 
Niektóre z tych wydarzeń mają swoją 
współczesną odsłonę, jak choćby 
rekonstruowana bitwa o Złotoryję. 
To zresztą przykład czerpania z historii na 
potrzeby promowania miasta i wzbogacania 
oferty turystycznej. Bo kiedy my ruszamy w 
poszukiwaniu kultury i rozrywki, lokalnego 
rękodzieła i smaków, odpoczynku czy 
atrakcyjnie „opakowanej” historii, inni 
kierują się do nas – po to samo. Bądźmy 
przygotowani. 

Joanna Sosa-Misiak

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

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ
spraw załatwiać drugi raz, poprawiać, a czas mijał. 
Czasem przez jakiś niewypał trzeba było szukać 
darczyńców od nowa.
A co wyszło fajnie? No samo to, ilu ludzi w 
ubiegłych latach włączyliśmy do projektu. Ilu 
rodzinom pomogliśmy.
Byliście najlepiej działającą drużyną na Dolnym 
Śląsku. Najszybciej zamknęliście projekt. Masz 
satysfakcję?
Tak. Byliśmy jednym z najlepszych rejonów w 
Polsce, jeżeli nie najlepszym.
Powiedziałeś to swoim wolontariuszom?
Tak. Mówiłem im, że ich goniłem, ale po to, byśmy 
byli najlepsi.
Dlaczego twoja drużyna się rozpadła. Niewielu 
chce działać w Paczce w tym roku?
Większość z nich nie zdawała sobie sprawy, z 
tego, co ich czeka. Ja ich uprzedzałem, że trzeba z 
siebie wiele dać, ale chyba nie uwierzyli. Myśleli, 
że ich rola polega na wręczeniu paczek rodzinom. 
A tu niespodzianka…Zniechęciła ich na pewno 
biurokracja. Ale i ona jest potrzebna. To w końcu 
duża odpowiedzialność materialna. Wszystko musi 
być na papierze udokumentowane.
Przeraziła wolontariuszy też cała procedura, liczba 
spotkań, szkoleń. Niektórzy oprócz wolontariatu 
mieli jeszcze pracę, życie osobiste, uczuciowe, 
maturę, studia.
Gdybyś miał coś poradzić twórcom projektu w 
kwestii organizacji, to co byś powiedział?
Więcej przejrzystości i planowania. Nie można ludzi 
zaskakiwać z dnia na dzień nowymi zadaniami, 
nową organizacją pracy. Nich będzie od początku 
opracowany kalendarz zadań i niech wszyscy, 
łącznie z górą, tego się trzymają.
I niech będą takie szkolenia, na których nie traci się 
czasu. Mniej, ale intensywniej i więcej konkretów, 
więcej praktycznych wskazówek. Weterani powinni 
być inaczej traktowani, oni już mają doświadczenie 
i niepotrzebnie przechodzą wszystkie procedury od 
nowa. Łącznie z rekrutacją.
Ja miałam to szczęście, że przechodziłam szkolenia 
on-line i nie wyobrażam sobie, bym musiała 
poświęcać czas na kilkudniowe wyjazdy.
No właśnie. Więcej szkoleń prze Internet. Ludzie 
nie mają tyle czasu, by jeździć do Wrocławia czy 
Krakowa. Nie mają też czasu, aby wypełniać te 
same dokumenty najpierw na papierze, a potem w 
Internecie. To są moje zastrzeżenia co do projektu.
Szkoda, że nie czyta tego ks. StryczekJ.Wiem, 
że myślałeś, by zająć się drugim projektem 
Stowarzyszenia Wiosna – Akademią Przyszłości. 
I na czym stanęło?
Akademia Przyszłości skupia się na dzieciach 
ze szkół podstawowych. Dla tych, które mają 
problemy w nauce i inne trudności wyszukuje 
się darczyńcę, a potem tutora, który pracuje z 
dzieckiem jeden na jeden. Pomaga mu w nauce 
i relacjach społecznych. To bardzo fajny projekt, 
daje duże efekty. Ale, jak wiesz, trwa cały rok, 
a nie jak Paczka od września do grudnia. Dlatego 
Akademia nie jest to dla mnie. Ja nie mam tyle 
czasu. Muszę zająć się własnymi dziećmi.
Myślisz, że Akademia ma szansę zaistnieć w 
Złotoryi?
Nie wiem. Najpierw musi znaleźć się lider, potem 
trzeba przekonać rodziców nauczycieli, znaleźć 
wolontariuszy, którzy cały rok poświęcą na pracę 
z dzieckiem…no nie wiem. Raczej trudne to jest.
No dobrze, wróćmy do Szlachetnej Paczki. 
Powiedz, do kiedy przyjmujesz zgłoszenia 
wolontariuszy?
Do grudnia, tak jak w tamtym roku, ale im szybciej 
się znajdą, tym lepiej dla projektu.
Czego oczekujesz od wolontariuszy? Kogo chcesz 
mieć w drużynie?
Wolontariusz musi być pełnoletni, mieć otwarte 
serce na innych, być dyspozycyjny, nie może 
bać się komputera i musi być sumienny oraz 
odpowiedzialny.
No to życzę powodzenia w kompletowaniu 
drużyny i szczęścia na nowej drodze życiaJ

z Pawłem Zabłotnym liderem Szlachetnej 
Paczki rozmawiała Iwona Pawłowska

Lubię patrzeć w wieczorne niebo. Z ulgą siadam 
na werandzie, by zamknąć sprawy minionego dnia 
i wsłuchać się w głos serca . Wtedy nocny szept 
spada z aniołami i koi trudne przeżycia codzienności. 
Czasami udaje mi się porozmawiać z tymi, co już 
odeszli. Ich rady, usypane pyłem gwiazd, tworzą 
drogę dialogu między niebem a ziemią. Myślę 
sobie, że dobrze by było, aby wzięli oni  na drogę jak 
najwięcej dobrych chwil, które przeżyli na ziemskim 
padole, bo nie wiadomo, co dadzą im w niebie. 
Lubię patrzeć w wieczorne niebo. Przecież wtedy  
matka bierze z miłością w ramiona swoje dziecko. 
Ona wie, że ciepło jej rąk i oczu jest najpiękniejszą 
kołysanką, która utuli je do snu. Jakże wymownie 
brzmią wtedy  słowa modlitwy szeptanej w nocnej 
ciszy: ,,Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie 
stój”. 

Lubię patrzeć w wieczorne niebo wyznaczające  
linię lotu podróżnych, którzy mkną w czeluściach 
nocnej przestrzeni, przenoszeni przez podniebne 
ptaki o stalowych ramionach. Zawsze, gdy patrzę 
na  światełko samolotu, migające po granatowym 
nieboskłonie, zastanawiam się, dokąd zmierzają 
ci nocni wędrowcy. Czy szczęśliwie dotrą do celu 
podróży? Co widzą z podniebnej perspektywy? 
Czy łatwo im sięgnąć po  gwiezdny pył rozproszony 
wokół? 
Lubię patrzeć w wieczorne niebo, bo wtedy 
można zanurzyć się w sprawy codzienności i 
zrozumieć cierpienie chorego, dla którego noc 
staje się niełatwym czuwaniem. Ból nocy  jest  dla 
wielu  okazją do rozmowy z samym sobą. Jakże  
pięknie brzmi szept aniołów, którzy przenoszą 

prośby cierpiących  ku nieskończoności. Nocny czas 
dialogowania, otulony ciszą, czasami przynosi ulgę. 
Daje  siłę na kolejne szepty, kojące ból duszy i ciała. 
Lubię patrzeć w wieczorne niebo, bo to czas 
aktywności nocnych wojowników: nietoperzy, 
sówek, robaczków świętojańskich. Trzepot skrzydeł 
nietoperza budzi niepokój. Pohukiwanie nocnej 
sówki niesie się echem po uśpionym lesie i ostrzega 
potencjalne ofiary przed drapieżnością  nocnego 
łowcy. Blask rozbłyskujących w ciemności robaczków 
raduje oko obserwatora, który w czerwcową noc ma 
możliwość podziwiania niecodziennego spektaklu 
natury. 
Lubię patrzeć w wieczorne niebo i wsłuchiwać się 
w westchnienia literackich kochanków: Romea i 
Julii, Tristana i Izoldy, Małego Księcia i Róży. Przecież 
noc to czas miłosnego dialogowania. Gdy patrzę 
na rozsypane  po niebie plejady gwiazdy, widzę 
muślinową sukienkę Julii, która delikatnie otula jej 
alabastrowe ciało. Z radością przyglądam się Małemu 
Księciu, zbierającemu dla ukochanej Róży perły z 
anielskiego diademu. Z zachwytem patrzę, jak  Izolda 
w mrokach wieczornego chłodu  podaje Tristanowi 
rozgrzewający eliksir miłości. Czarodziejska noc 
kochanków trwa i trwa....
Lubię patrzeć w wieczorne niebo. Każdy z nas może 
tam zobaczyć swój spektakl. Warto wsłuchać się w 
wieczorną melodię nocy i usłyszeć niepowtarzalną 
kompozycję. Gwarantuję, że tzw. nocne marki mają 
szansę przeżyć coś niezwykłego, a ci którzy lubią 
chodzić spać z kurami, mogą im jedynie pozazdrościć. 

Markosia 

Rozmowy między niebem a ziemią

Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
oraz Koło Kresowian
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Za nami kolejna, piąta już akcja, Narodowego 
Czytania klasyki dzieł literatury polskiej, która 

miała miejsce w sobotę, 3 września. Tym razem, w 
związku z trwającym rokiem Sienkiewicza, wybrano 
powieść „Quo vadis”. Nie dało się oczywiście w ciągu 
dwóch godzin przeczytać w całości tak obszernego 
dzieła, dlatego trzeba było wybrać najbardziej 
reprezentatywne dla niego fragmenty. Tym zajęły 

się, jak co roku, panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Złotoryi, które obdzieliły nimi wszystkich chętnych 
uczestników wspólnego czytania. Do akcji w 
naszym mieście przystąpili: uczniowie, nauczyciele, 
dyrektorzy złotoryjskich szkół, młodzież skupiona 
w różnych organizacjach oraz stowarzyszeniach, 
włodarze miasta w osobach burmistrza Złotoryi 
Roberta Pawłowskiego i wicestarosty Wandy 

Grabos. Po raz pierwszy pod nowym szyldem 
uczestniczyli w Narodowym Czytaniu uczniowie 
Miejskiego Zespołu Szkół wraz z nauczycielami i 
nową panią dyrektor, Danutą Boroch.

Zapewne mnie i nie tylko mnie najbardziej 
poruszyły fragmenty powieści dotyczące wątku 
miłosnego Winicjusza i Ligii, który wyeksponował 
pisarz, ukazując go na tle dramatycznych wydarzeń 
z czasów prześladowania pierwszych chrześcijan w 
starożytnym Rzymie. Pomyślałam sobie, że warto 
by było poznać kulisy powstawania tej książki, bo 
taka wiedza może zachęcić do czytania, zwłaszcza 
młodzież. Powiązanie utworu z jego autorem 
sprawia, że staje się on bardziej zrozumiały i bardziej 
intryguje. I nie dotyczy to li tylko literatury, ale 
wszystkich dziedzin sztuki. 

„Quo vadis” to powieść wyjątkowa dla 
Sienkiewicza. Zamysł jej napisania wiązał się z 
dość nietypową dla pisarza sytuacją osobistą. 
Sienkiewicz był wówczas znanym już pisarzem, 
bardzo poczytnym i powszechnie szanowanym. Ale 
w życiu prywatnym nie układało mu się najlepiej. 
Miał za sobą udane małżeństwo, które jednak 
zakończyło się śmiercią żony Marii. Wkrótce jednak 
los sprawił, że zakochał się ponownie w pochodzącej 
z bardzo bogatego rodu 18 - letniej Marii 
Wołodkowiczównej, którą nazywał pieszczotliwie 
Marynuszką. Mimo że miał wówczas stabilną 
sytuację finansową, to jednak nie był to ten poziom 
bogactwa, co rodziny Wołodkowiczów. Pewnie to 
przeszkadzało przybranym rodzicom Marynuszki, 
zwłaszcza przyszłej teściowej. Za jej sprawą zerwane 
zostały zaręczyny i przesunięty termin ślubu. 
Bogactwo narzeczonej nie dawało pisarzowi zbyt 
wielu możliwości obdarowywania jej cennymi 
prezentami. A bardzo chciał pokazać, jak szczerą 
żywi do niej miłość. Doszło do tego, że już w czasie 
podróży poślubnej świeżo upieczona małżonka 
uciekła od niego. Przyczyna jej decyzji nigdy nie 
została ujawniona, ale konsekwencją był skandal 
towarzyski, który przyniósł Sienkiewiczowi wiele, 
zrozumiałych zresztą, nieprzyjemności i upokorzeń. 
Ta historia nie ostudziła bynajmniej uczuć pisarza 
do Marynuszki. By ostatecznie przekonać ją do 
siebie, postanowił napisać wyjątkową powieść 
i zadedykować ją ukochanej. Tak w latach 1895-
1896 powstało dzieło niezwykłe, które przyniosło 
Sienkiewiczowi sławę w postaci Literackiej Nagrody 
Nobla i zrekompensowało nieprzyjemności, których 
doznał wcześniej. 

Być może perypetie uczuciowe pisarza 
przyczyniły się do wykreowania ideału miłości, 
której narodzin świadkami są czytelnicy podczas 
lektury powieści. Z jednej strony Winicjusz - 
reprezentant zepsutego, zdegenerowanego 
świata Rzymian, z drugiej Ligia – piękna, czysta i 
niewinna chrześcijanka, której grozi śmiertelne 
niebezpieczeństwo. Łączy ich piękna miłość, 
której siła zmienia człowieka na lepsze i całkowicie 
przewartościowuje życie Winicjusza. Czy zmieniło to 
uczucia Marynuszki?

Tekst: Beata Jańta
Zdjęcia: Jarosław Jańta

Jak Sienkiewicz zdobywał kobiety 
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NARODOWE CZYTANIE SIENKIEWICZA

E
uropejskie Dni Dziedzictwa to największy w 
Europie projekt społeczny i edukacyjny. Pomysł na 

organizację tego wydarzenia powstał 3 października 
1985 r. w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji 
Rady Europy. Pierwsze ogólnoeuropejskie Dni 
Dziedzictwa zorganizowano w 1991 r. Polska 
uczestniczy w nich od roku 1993. Celem EDD jest 
promowanie  regionalnego dziedzictwa kulturowego 
oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury 
europejskiej. 

Tegorocznym, dwudziestym czwartym Dniom 
Dziedzictwa patronowało hasło „Gdzie duch spotyka 
się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. 
Najróżnorodniejsze przedsięwzięcia promowały 
zabytki, które stanowią społecznie nośniki istotnych 
wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką, 
historią. To założenie znalazło odzwierciedlenie 
w programie obchodów przygotowanym przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Celem 
każdego wydarzenia była edukacja dot. dziedzictwa 
regionalnego, przybliżenie historii „małej ojczyzny” oraz 
swoista podróż w przeszłość. 

Inauguracją była 2,5 godzinna wycieczka po 
Złotoryi pod nazwą „Złotoryja sacra – świątynie, 
miejsca kultu, pomniki”, która odbyła się 10 
września. Uczestników oprowadzali Roman 
Gorzkowski i Jarosław Jańta. Przewodnicy wyjaśnili, 
że nie chodzi o to, że nasze miasto jest święte, ale 
by zwiedzić miejsca, w których złotoryjanie starali 
się i starają się chociaż trochę być bliżej ideałów 
swojej religii. Około czterdziestu uczestników 
spaceru spotkało się na pl. Niepodległości, gdzie 
wznoszą się kościół Mariacki, pomnik Jana Pawła 
II, budynek byłej protestanckiej plebanii i gdzie 
niegdyś znajdował się cmentarz oraz komturia 
zakonu rycerskiego joannitów. Wspomniano, że 
przy ul. Basztowej spotykali się na modlitwach 
Żydzi. W kościele NNMP wyjaśniliśmy m.in. jego 
symbolikę i znaczenie najważniejszych zabytków 
wnętrza. W Rynku zobaczyliśmy najpierw 
symboliczne postaci Adama i Ewy oraz napis 
sławiący m.in. pobożność właściciela na fasadzie 
kamienicy nr 2, a także starą inskrypcję w sieni 

domu nr 6, która podkreśla, że tylko Bogu zawdzięczamy 
pomyślność naszego miasta i Ojczyzny. Burmistrz Jan 
Feige, jak mówi napis na Fontannie Delfina, pokładał 
wszelką ufność w Opatrzności a sam delfin symbolizuje 
m.in. pobożność. Wycieczka przeszła następnie ul. 
Klasztorną, gdzie znajdował się w XIX w. dom modlitwy  
sekty protestanckiej (dzisiaj sklep 
meblowy) i zatrzymała się na dłużej 
w kościele św. Jadwigi i klasztorze 
franciszkanów. Nie zapomnieliśmy 
również o licznych figurach, relikwiach 
i obrazach wielu Świętych, pomniku 
św. Jana Nepomucena, kapliczce 
słupowej oraz ulicach, które noszą 
nazwy Joannitów, Franciszkańska i św. 
Jadwigi oraz przebiegającej w pobliżu 
Drodze św. Jakuba. Teraz Ścieżką św. 
Jadwigi podążyliśmy ul. S. Staszica, 
zatrzymując się przy siedzibie Banku 
Spółdzielczego (kamienny krzyż nad 
wejściem), Krzyżu Milenijnym oraz 
byłej siedzibie Sióstr Elżbietanek (dziś 
Sanepid). Spacer zakończyliśmy na 
Górze Mikołaja, gdzie znajduje się 

pierwsza złotoryjska świątynia oraz 
cmentarz im. św. Jadwigi. Na murach 
kościoła św. Mikołaja zobaczyliśmy kilka 
ciekawych i pełnych symboli starych 
epitafiów.  Na zakończeniu wycieczki na 
uczestników czekał zbiór widokówek, 
przedstawiających zwiedzane zabytki.

Dzień później, tj. 11 września w 
niedzielę w kościele św. Jadwigi odbył 
się odczyt multimedialny pt. „Pamiątki 
kultu św. Jana Nepomucena na ziemi 
złotoryjskiej”. Udział w spotkaniu 
wzięło ok. 30 osób, wśród znakomitych 
gości nie zabrakło znanych legnickich 
regionalistów i krajoznawców: Edwarda 
Wiśniewskiego i  Marka Rabskiego. Kult 
św. Jana Nepomucena był niegdyś bardzo 
popularny dziś jego postać jest nieco 

zapomniana. Jest jednak spore grono jego wielbicieli. 
Wielu miłośników gromadzi pamiątki związane z kultem, 
odwiedza miejsca gdzie uwiecznione zostały wizerunki. 
Prelegenci, Sylwia Dudek-Kokot i Roman Gorzkowski, 
starali się  zainteresować słuchaczy  życiorysem 
świętego,  kultem oraz ciekawostkami związanymi z 
tą niezwykłą postacią. Pokazaliśmy fotografie figur, 
rzeźb, obrazów, witraża oraz kościoła w Pielgrzymce, 
poświęconego temu patronowi. Na zakończenie 
prelekcji zaproszono zebranych na krótki spacer pod 
pomnik św. Jana Nepomucena. Na pamiątkę spotkania 
uczestnicy  otrzymali egzemplarze „Echa Złotoryi” z 
artykułem poświęconym temu świętemu.

W sobotę 17 września w kościele NNMP odbył 
się odczyt multimedialny zatytułowany „Kościół 
Mariacki – arcydzieło sztuki sakralnej”. To druga pod 
względem starszeństwa złotoryjska świątynia, ale jej 
zachowane mury są nawet starsze niż kościoła św. 
Mikołaja. Ponad 50 słuchaczy zapoznało się z dziejami 
zabytku i najważniejszymi elementami wnętrza. Trzeba 
podkreślić, że w 2017 r. minie 800 lat od pierwszych 
historycznych informacji o dwóch złotoryjskich 
kościołach – św. Mikołaja i św. Marii. TMZZ już teraz 
zaprasza na planowane na przyszły rok odczyty 
oraz inne przedsięwzięcia z tej niebywałej okazji. Na 
zakończenie odczytu wręczono zebranym widokówki 
dotyczące kościoła Mariackiego, wydane przez TMZZ.

Ostatnim zaplanowanym wydarzeniem w 
ramach EDD był odczyt „Pamiątki kultu św. Jana 
Nepomucena na ziemi świerzawskiej”. Prelekcja 

odbyła się  w kościele Wniebowzięcia 
NMP w Świerzawie w dniu 18 września.
Uczestniczyło w niej ok. 20 osób. Temat 
przedstawili Sylwia Dudek-Kokot oraz Roman 
Gorzkowski  Nieprzypadkowo prelekcja 
odbyła się w tym właśnie miejscu. Świątynia 
posiada w swym wnętrzu aż dwie figury 
przedstawiające św. Jana Nepomucena, w 
tym największą spośród wszystkich znanych 
na terenie powiatu złotoryjskiego bo liczącą 
1,70 cm i jednocześnie przedstawiającą 
największą wartość artystyczną. Na 
ziemi świerzawskiej znajduje się również 
najwięcej bo 7 z 16 wizerunków tego 
świętego. Na zakończenie odczytu słuchacze 
zaproponowali  zorganizowanie wycieczki 
szlakiem pamiątek związanych z kultem św. 
Jana Nepomucena.

Europejskie Dni Dziedzictwa skierowane są do 
szerokiego grona odbiorców. Jest to święto zabytków 
i kultury europejskiej. Zasadą jest, że instytucje i 
organizacje biorące w nich udział robią to nieodpłatnie. 
Wszystkie imprezy mają charakter otwarty. W czasie 
tegorocznych obchodów odbyło się w Polsce kilkaset 
imprez związanych z Europejskimi Dniami Dziedzictwa. 
Koordynatorem EDD w Polsce jest Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, na Dolnym Śląsku Muzeum Etnograficzne 
we Wrocławiu. Patronat sprawuje Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

Za pomoc i przychylność organizatorzy bardzo 
dziękują Państwu Joannie i Pawłowi Markiewiczom, 
proboszczom parafii NNMP i św. Jadwigi oraz 
nauczycielom złotoryjskich szkół.

Sylwia Dudek-Kokot
Roman Gorzkowski

Fot. Damian Komada
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Odczyt multimedialny - 17 września

Wycieczka „Złotoryja sacra...” - 10 września
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Wycieczka „Złotoryja sacra...” - 10 września

Fot. Sylwia Dudek-Kokot
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J
akoś tak się złożyło, że 23 lipca byłem w Opolu i to, 
co tam zobaczyłem, spowodowało, że chwyciłem za 

swój wierny aparat fotograficzny i zacząłem pstrykać. 
Główna ulica miasta była zamknięta, do centrum 

nie dojeżdżały autobusy MPK, na peryferyjnych 
ulicach stało mnóstwo autokarów z rejestracjami 
chyba z całego świata (a na pewno z całej Europy). 
Wszędzie pełno patroli policyjnych, które obstawiały 
ścisłe centrum miasta. A wszystko to z powodu 
50 tys. goszczących w diecezji opolskiej, młodych 
pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży. Olbrzymi, 
barwny, radosny, rozśpiewany korowód przeszedł 
główną arterią miasta z okazji Dnia Wspólnoty. 
Widziałem ludzi wszystkich ras, ze wszystkich 
kontynentów, kapłanów ubranych we wszystkie 
możliwe szaty, Norwegów z rogami na głowach, 
Australijczyków z pluszowymi kangurami tamże. Dużo 
by opisywać, co tam się działo. 

A tymczasem w Złotoryi. Czym są Światowe Dni 
Młodzieży? Pytam Marysię Podolecką, która wraz z 
kilkoma przyjaciółmi ze Złotoryi uczestniczyła w tym 
wydarzeniu.
- Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) są to spotkania 
młodzieży z papieżem, organizowane w formie 
religijnego festiwalu, odbywające się co dwa-trzy 
lata. Gromadzą one miliony młodych ludzi z całego 
świata. Zostały zapoczątkowane w 1985 r., z inicjatywy 
naszego Świętego Jana Pawła II. W tym roku 
organizowane były w Polsce.

Marysia opowiedziała mi, jak organizacja tak 
wielkiego wydarzenia wyglądała w naszym mieście:
- Pierwsze „jaskółki” pojawiły się już 17 marca, gdy na 
kilka godzin trafiły do nas symbole Światowych Dni 
Młodzieży (krzyż i ikona Matki Bożej). Przemierzają 
one cały świat zgodnie z prośba 
Ojca Świętego Jana Pawła II. 19 
lipca parafię św. Jadwigi odwiedziła 
30 osobowa grupa pielgrzymów 
z Francji, którzy rowerami jechali 
na ŚDM do Krakowa. Ich droga 
przebiegała przez Złotoryję.
Z naszego miasta na ŚDM 
wyjechało 9 osób. Jedna osoba 
była wolontariuszem, który musiał 
przybyć do Krakowa tydzień 
przed wydarzeniami centralnymi. 
Można było skorzystać z dłuższych 
lub krótszych „pakietów” 
wyjazdowych. Oczywiście różniły się 
ceną. Dłuższy pakiet rozpoczynał się 
od 25.07.2016 r., krótszy, z którego 
skorzystało sześciu moich przyjaciół 
i ja, od 29.07.2016 r. Wszystko 
kończyło się po Mszy Rozesłania 
1 sierpnia. Nasz wyjazd organizowała 
diecezja legnicka. Jak wiadomo 

zagraniczni pielgrzymi rozlokowywani byli w różnych 
miejscach (tzw. prowincjach) na terenie całego kraju. 
To tak zwane dni w diecezjach. Legnicka nazywała 
się „Domus Mariae”. Nasza ekipa dołączyła tam 
do grupy młodzieży bolesławieckiej, chojnowskiej 
i legnickiej. Wyjechaliśmy 29 lipca o 7:06 z Dworca 
Głównego w Legnicy, specjalnie podstawionym 
dla nas, pociągiem Intercity. Droga nam się nie 
dłużyła, już parę minut po dwunastej byliśmy w 
Krakowie. Mieliśmy trochę do przejścia i przejechania 
komunikacją miejską, by dostać się na ul. Starowolską 
(za Błoniami), gdzie mieliśmy mieć nocleg. Jedni 
wsiedli do kolei z umieszczonymi na niej słowami: 
„Młodość to stan ducha”, a reszta do innej z drugą 
znaną sentencją Ojca Leona „Musicie mieć serca 
jak tramwaj – otwarte dla wszystkich”. W Krakowie 
kursowała także taksówka z napisem „Podróż za jeden 
uśmiech”. Gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że 
jest to średniej wielkości camping z dużymi namiotami 
wojskowymi bez podłoża, do których zmieściłoby się 
ok. czterdziestu ludzi, zostały one jednak podzielone 
na pół, czyli spaliśmy mniej więcej po 20 osób. Byliśmy 
nie tyle rozczarowani, co niestety nieprzygotowani 
poprzez brak wcześniejszej informacji. Umywalki 
oraz kabiny prysznicowe bez oświetlenia i z letnią 
wodą znajdowały się na zewnątrz. Nie byliśmy sami, 
ponieważ inna polska grupa, a także Włosi i Francuzi 
mieli nocleg w tym samym miejscu. Integrowaliśmy 
się głównie podczas pobytu w „łazience”, kiedy jeden 
pilnował drugiego i świecił mu latarką, żeby ten widział 
prysznic i umył głowę szamponem, a nie mydłem. 
Pamiętam też jedną zabawną sytuację, gdy wpadły mi 
rzeczy pod kabinowy podest i szybko powstała polsko-
włosko-francuska ekipa ratunkowa, która wybawiła 

mnie z opresji. Wszyscy długo się z tego śmialiśmy. 
Na miejscu dostaliśmy pakiet pielgrzyma z 

talonami na żywność i plecakiem. Zawierał on 
pelerynę przeciwdeszczową (poncho), chustkę 
wielofunkcyjną, bransoletkę do odmawiania 
Koronki do Bożego Miłosierdzia (z którą ostatnio się 
nie rozstaję), modlitewnik, śpiewnik, przewodnik 
pielgrzyma, tekst modlitwy ŚDM, potrzebne mapy 
oraz podstawowe informacje o idei ŚDM, ich 
patronach, symbolach oraz publikacje religijne itp. 

Byliśmy na najważniejszych wydarzeniach: czyli 
na Drodze Krzyżowej w piątkowe popołudnie, na 
czuwaniu w sobotni wieczór i na Mszy Rozesłania w 
niedzielę. 

Droga krzyżowa, z całą pewnością, należała do 
jednych z najpiękniejszych nabożeństw pasyjnych 
w moim życiu. Do każdej stacji przyporządkowany 
został jeden z uczynków miłosierdzia względem 
ciała lub duszy oraz krótkie video przedstawiające 
albo daną akcję humanitarną na świecie, albo 
określone zgromadzenie zajmujące się biednymi i 
potrzebującymi w Polsce. Rozważania czytane były 
głównie w języku polskim, natomiast poszczególne 
fragmenty w innych. Pomimo tego, że miałam radio 
w telefonie i słuchawki, to z  powodu szumów nie 
usłyszałam przez nie dużo. Jednak w modlitewniku 
mogłam je śledzić na bieżąco. Mogliśmy także usłyszeć 
miłą dla ucha orkiestrę i chór ŚDM oraz zobaczyć 
różne doskonałe, ekspresywne i symboliczne etiudy 
artystyczne: akrobatyczne, taneczne czy malarstwo 
piaskiem. Po zakończeniu udaliśmy się na posiłek 
w pobliżu Błoni. Chcieliśmy wracać, kiedy zaczął się 
koncert uwielbienia z różnymi gatunkami muzycznymi. 
Oczywiście byliśmy na tym koncercie do końca i chyba 

dopiero po 10 bisach – czyli późno w 
nocy, udaliśmy się na nocleg.

Nazajutrz zwiedziliśmy kościół 
Mariacki na Rynku Głównym Krakowa, 
a wcześniej mieliśmy mszę świętą 
w jednej z piękniejszych świątyń na 
Starym Mieście. Chcieliśmy odwiedzić 
jeszcze Wawel, jednak nie mieliśmy 
wystarczająco dużo czasu. Ze względu na 
tłumy ludzi na ulicach i przed Głównym 
Dworcem, większość sobotniego dnia 
przeznaczona była na dotarcie z Krakowa 
do Brzegów na Campus Misericordiae. 
Mimo iż odległość nie była zbyt duża – 
ok. 19 km, zadanie to nie należało do 
najłatwiejszych, głównie ze względu na 
olbrzymi tłok na drodze i w środkach 
transportu (busach, autokarach, 
tramwajach i pociągach), które ciągle 
stały w korkach. Mniej więcej w połowie 
drogi, wysiedliśmy z kolei i piechotą 
doszliśmy do najbliższego przystanku, 

Złotoryjanie na Światowych 
Dniach Młodzieży

Fot. Hania Mysyk

Fot. Hania Mysyk
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z którego przesiedliśmy się do autobusu. Chwilę 
to trwało i nawet nie byliśmy do końca pewni, czy 
tramwaj przyjedzie, ponieważ w trakcie ŚDM-u 
pojazdy nie kursowały normalnie z rozkładem, tylko 
obowiązywał narzucony porządek. Niestety nikt z 
nas nie wiedział, jaki. Pamiętam, jak obok nas stał 
na światłach ciągnik z przyczepą, już mieliśmy na nią 
wsiadać, jednak nie byliśmy pewni, czy się zmieścimy. 
Nie chcieliśmy też, by kierowca miał problemy, a my 
mandat do zapłacenia, więc wygrał rozsądek. Wkrótce 
zapaliło się zielone światło, nasz traktor odjechał 
razem z miłym kierowcą, a przyjechał w końcu nasz 
upragniony środek transportu. Mieliśmy też dużo 
wątpliwości dotyczących drogi na określone sektory. 
W pewnym momencie wyszliśmy z zabudowań 
na normalną asfaltową drogę, z której widać było 
autostradę. Na szczęście postanowiliśmy iść za ludźmi. 
Razem z olbrzymim tłumem zaczęliśmy powoli 
wchodzić na Campus Misericordiae. Zobaczyliśmy 
wielkie morze głów, ale gdy weszliśmy na wał, naszym 
oczom ukazał się olbrzymi ocean ludzi. Chcieliśmy 
dostać się na sektor A5, gdzie była nasza koleżanka 
z pakietu A1, niestety, byliśmy już niedaleko, gdy 
usłyszeliśmy wszyscy głośny komunikat, że cały 
sektor A jest już zajęty. Szukając naszego sektora B12, 
udaliśmy się na bliższy sektor – B2. To było bardzo 
korzystne miejsce, ponieważ gdzieś 20 m od nas 
umieszczony był dość spory telebim, a z daleka można 
było dostrzec zabudowania ołtarza. Nie minęła chwila i 
przybył do nas Ojciec Święty. 

Czuwanie rozpoczęło się od przejścia papieża 
Franciszka z sześcioma pielgrzymami z sześciu 
kontynentów przez Bramę Miłosierdzia w Brzegach. 
Rozbrzmiewał wtedy hymn ŚDM ,,Błogosławieni 
miłosierni”, a potem śpiewano ,,Abba Ojcze”. 

Papież Franciszek w swoim przemówieniu 
odniósł się do historii młodych ludzi. Nawoływał do 
aktywnego i pełnego satysfakcji oraz motywacji życia, a 
nie do „biernego istnienia i wygodnego wegetowania”. 
Ostrzegał również przed pokusą konsumpcji, komfortu 
i bezpieczeństwa. Wzywał nas do odważnych czynów 

prawdziwej miłości i miłosierdzia oraz do modlitwy o 
pokój i zaprzestanie bratobójczych wojen. 
Gdy Ojciec Święty opuścił już Brzegi, czuwanie 
nadal trwało. Później odbył się przepiękny koncert 
ekumeniczny pt. ,,Wierzę w Boże Miłosierdzie” 
oraz miały miejsce tańce, do których przyłączyła się 
młodzież różnych kultur. Tej nocy się już wyraźnie 
ochłodziło, ale jakoś podzieliliśmy się wszyscy 
śpiworami. 

Oficjalne zakończenie ŚDM to Msza Święta 
Rozesłania podczas, której mogliśmy wysłuchać homilii 
papieża Franciszka oraz dowiedzieć się, gdzie odbędzie 
się następne spotkanie młodych z całego świata. Kiedy 
to nastąpiło, byliśmy naocznymi świadkami radości 
sąsiadów Panamy – Kostarykan, którzy zajmowali 
miejsca w naszym sąsiedztwie. W radości wszyscy 
wspólnie robili sobie zdjęcia (selfie) oraz wymieniali 
się pamiątkami i narodowymi symbolami. Na koniec 
szliśmy tłumem wesołych ludzi, którzy ciągle się śmiali, 
śpiewali, skakali i tańczyli. Niestety jak tylko wyszliśmy 
z Campusu Misericordiae, spadła na nas mocna 
ulewa, na szczęście nie trwała ona długo, ale za to była 
dość intensywna. Pomimo peleryn i parasoli po 10 
minutach każdy był albo cały mokry, albo miał „tylko” 
przemoknięte buty. Gdy dochodziliśmy do campingu, 
znowu zaczęło padać, tylko tym razem jeszcze 
mocniej i o wiele dłużej. Baliśmy się, że z naszego pola 
namiotowego nic nie zostanie i wszystkie nasze walizki 
będą pływać w potokach strumieni, które widzieliśmy 
wzdłuż drogi. Na szczęście tak się nie stało. 

Do moich największych osobistych przeżyć 
należała oczywiście Msza Święta oraz Droga 
Krzyżowa, a momentem, które najbardziej utkwił 
mi w pamięci, była chwila zapalania świec przez 
wszystkich i tworzenia morza, a właściwie oceanu 
światła podczas nocnego czuwania. Nie można 
było nie usłyszeć niezwykłej melodyjnej harmonii 
w brzmieniu hymnu ŚDM, kiedy w tym samym 
czasie był wykonywany w różnych językach. Bardzo 
wzruszający był widok flag krajów pozostających w 
strefach konfliktu, powiewających wspólnie obok 

siebie. Najlepiej zapamiętanymi przeze mnie słowami 
papieża Franciszka, skierowanymi do młodzieży, to 
zdecydowanie są „Musicie budować mosty, a nie 
mury!”.

Pomimo tego, że nie rozmawialiśmy osobiście ani 
nawet nie widzieliśmy papieża z bliska (co fizycznie 
było niemożliwe). Pomimo mało luksusowych 
warunków i w ogóle nieprzygotowania się do nich, 
pomimo różnych dodatkowych atrakcji, takich jak: 
pająków w nocy, nieszczelnych namiotów, z których 
w paru miejscach kapała woda, słabej organizacji 
wyjazdu, tych wszystkich perypetii i kłopotów z 
dojazdami oraz na końcu - złej pogody (szczególnie 
w nocy) - ja ten wyjazd wspominam bardzo dobrze! 
Żeby zobaczyć tyle uśmiechu, radości, życzliwości, 
udzielającej się energii i wesołej zabawy, a przede 
wszystkim, nie tyle jakieś fałszywej pobożności, ale 
prawdziwej wiary czy niestrudzonego jej szukania, 
nadziei w oczach młodych ludzi, miłości oraz 
miłosierdzia, które objawiało się, nie w jakiś pokazowy 
sposób, ale w drobnych, a przez to jednoczenie 
wielkich, gestach! To myślę, że warto byłoby pojechać 
na koniec świata! A co dopiero do naszego pięknego 
polskiego miasta Krakowa. Przyjechaliśmy tu z 
różnych powodów. Między innymi po to, żeby choć 
troszkę bardziej zrozumieć, bo całkowicie się nie da, 
fenomen Bożego Miłosierdzia, nauczyć się okazywać 
miłość bliźnim poprzez codzienne uczynki, zobaczyć 
następcę św. Piotra, co prawda, udało się to tylko na 
telebimie. Ale jednak wystarczy sama świadomość 
łączenia się z Kościołem na całym świecie, bycia w 
tym jednym miejscu i momencie, doświadczenia 
wspólnej pogodnej modlitwy i jedności młodych, 
którzy, spędzając ze sobą czas, szukają tego, co 
nas wszystkich łączy, a nie dzieli. Pomimo faktu, że 
pochodzimy wszyscy z przeróżnych kultur, mówimy 
różnymi językami, mowa miłości pozostaje zawsze ta 
sama i skutecznie zbliża głównie do Boga, ale też do 
drugiego człowieka.   

Na wyjawienie swoich przeżyć namówił 
Marię Podolecką Jarosław Jańta

ŚWIĘTO PLONÓW

Radośnie i świątecznie zrobiło się w słoneczne, 
niedzielne popołudnie 28 sierpnia 2016 roku 

w Nowej Wsi Grodziskiej.  Uroczystą mszą świętą 
w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej rozpoczęto 
Święto Plonów. W barwnym korowodzie na czele 
jechała konna dorożka, a za nią Grupy Wieńcowe 
niosły rozkwitłe wszystkimi  kolorami lata wieńce, 
cieszące oczy swą malowniczością i niepowtarzalnym 
urokiem. Jeden piękniejszy od drugiego. Były wśród 
nich tradycyjne i współczesne, z dojrzałych kłosów 
zbóż. Ozdobione owocami, o różnorodnych kształtach, 
misternie wykonane, symbolizujące plony, będące 
ukoronowaniem rolniczego trudu. Słomiane dzieła sztuki 
ustawiono pod przyozdobioną w płody ziemi  sceną.

Na wspólną gościnę słowami „święto plonów czas 
zacząć” zaprosiła wszystkich prowadząca uroczystość 
-  Małgorzata Semeniuk. Na scenie głos zabrali 
gospodarze uroczystości: Wójt Gminy Pielgrzymka - 
Tomasz Sybis, Sołtys Nowej Wsi Grodziskiej – Mirosław 
Korzystko oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
– Sebastian Dębicki. Swoją obecnością zaszczycili nas 
goście: radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – 

Jadwiga Szeląg i przewodniczący Rady Powiatu – Zenon 
Bernacki, którzy również złożyli rolnikom życzenia i 
podziękowania za ich ciężką pracę.. Zaszczytu pełnienia 
funkcji starostów dożynkowych na tegorocznych 
dożynkach dostąpili: Jadwiga Poznar i Marcin Poznar. 
Podczas podniosłego otwarcia dożynek przez wójta 
gminy - Tomasza Sybisa, starostowie wypuścili parę 
białych gołębi. W  trakcie Misterium Chleba  mieli 
zaszczyt przekazać chleb upieczony z tegorocznej mąki 
gospodarzom uroczystości, którzy na wzór wiekowego 
ceremoniału podzielili się nim z biesiadującymi.

Ośpiewywanie wieńców było kolejnym punktem 
uroczystości. Wystąpiły Grupy Wieńcowe: Polanki 
z Nowej Wsi Grodziskiej, Macierzanki z Twardocic, 
KGW z Pielgrzymki, Czaplanki z Czapli, Sami Swoi z 
Wojcieszyna, Wilanowianki z Sędzimirowa i Fudżijamki 
z Proboszczowa. Artystyczny pokaz najmłodszych 
mieszkańców Nowej Wsi Grodziskiej przygotowanych  
przez nauczycieli był również wspaniałą niespodzianką. 
W słowno – muzycznej prezentacji wystąpiły 
uczennice Szkoły Podstawowej: Milenka Zakaszewska, 
Julia Łosińska, Milenka Pisarska i Oliwka Szczepaniak. 

Swoją pasję do folkloru w dożynkowych pieśniach 
zaprezentował także Józef Lachowski. Każde sołectwo 
otrzymało z rąk gospodarzy podziękowania i 
przygotowane upominki.

Ogłoszono również laureatów Pucharów w Lotach 
Gołębi Pocztowych, którym wręczono zasłużone 
nagrody. Puchary Wójta w Lotach Gołębi Pocztowych 
otrzymali: I miejsce – Bogdan Baran, II miejsce – 
Mirosław Sobol, III miejsce – Mariusz Kasprzyk. 
Puchary Przewodniczącego Rady Gminy w Lotach 
Gołębi Pocztowych otrzymali: I miejsce - Mirosław 
Sobol, II miejsce – Dominik Kaziuk, III miejsce – Mariusz 
Kasprzyk.

Podsumowano także konkurs na najładniejszą 
zagrodę w naszej gminie. Królową ogrodów,  
zajmując I miejsce – została Jadwiga Poznar, II miejsce 
przypadło  Bożenie Szkutnik, a III miejsce otrzymał 
Adam Potoczniak. Wyróżnieni zostali: Mieczysława 
Karpowicz, Danuta Kureła i Janina Szynal.

Humorystyczną okrasą święta były  wybory Miss 
Dożynek 2016. Śmiechu było co niemiara, jednak  
jury jednogłośnie wybrało pana, który przebrał się 
za – „pannę Jolę”. „Ślicznotka” oprócz otrzymanej 
korony i tytułu, mogła zatańczyć z maskotką dożynek 
- wesołym gorylem. W potyczkach sołectw – 
mieszkańcy brali udział w przygotowanych konkursach 
związanych ze zbożem. Było rozpoznawanie ziaren 
zbóż i innych roślin oraz rzuty skarpetą pełną owsa do 
celu. Za udział i wspólną zabawę, zarówno zwycięzcy, 
jak i pokonani otrzymali atrakcyjne nagrody. Na 
podsumowanie Święta Plonów 2016 wszystkim 
spragnionym tanecznych zmagań przygrywał zespół 
ARANŻ z Wojcieszowa.

Dziękujemy gospodarzom dożynek - 
mieszkańcom Nowej Wsi Grodziskiej, za bardzo dobrą 
organizację, przepyszne jadło, od którego uginały 
się stoły - oraz tym, którzy pomagali i zaangażowali 
się w uświetnienie tego wspaniałego wydarzenia. 
Podziękowania dla Arka Kręcichwosta i Eweliny 
Niklewicz Dębickiej za wykonywanie zdjęć, a dla 
Grześka Górajca i Mateusza Trymerskiego za 
nagłośnienie.

Małgorzata Semeniuk

Dożynki w Gminie 
Pielgrzymka
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Pochodzę z byłego województwa kieleckiego. 
Rodzice mieli 6-hektarowe gospodarstwo, 

które przed wojną nas żywiło. Jednak po wojnie, 
kiedy wróciliśmy po przejściu frontu, zastaliśmy 
tylko wypaloną stodołę. Zapanowała straszliwa 
bieda. Zrządzeniem losu, gdy ja ukończyłam 6 
klasę, na wakacje przyjechał do nas pochodzący 
z Oświęcimia wujek. Był z zawodu sędzią i po 
wyzwoleniu skierowano go na Śląsk, gdzie trzeba 
było organizować polskie sądownictwo. Pracował 
początkowo w Opolu, ale ostatecznie osiadł w 
Raciborzu. Ponieważ w naszej szkole nie było klasy 
7, moja dalsza edukacja była zagrożona. Wujek, 
niewiele myśląc, powiedział – Zabieram cię do siebie! 
To był mój szczęśliwy traf. Nie wiem, jak potoczyłyby 
się moje losy, gdyby nie to zdarzenie. Aby 
kontynuowanie nauki w szkole średniej było w ogóle 
możliwe, musiałam w ciągu 3 miesięcy skończyć 7 
klasę. Udało mi się to i przystąpiłam do egzaminu 
wstępnego. Uczyłam się pilnie, dlatego i ten egzamin 
zaliczyłam. Szkoła nazywała się Gimnazjum i Liceum 
Administracyjno-Handlowe w Raciborzu, później 
zamienione na Technikum Ekonomiczne. Składało 
się na nie 3 lata gimnazjum i 2 lata liceum. Na kolejne 
5 lat zamieszkałam w internacie. Po gimnazjum 
zdawało się tak zwaną małą maturę, która jednak nie 
uprawniała do pójścia na studia. Byłyśmy ostatnim 
rocznikiem tego cyklu. Następny uczył się już w 
4-letnim technikum.

Mimo, że przez czas trwania nauki nie 
dostawałam żadnej pomocy, np. stypendium czy 
zapomogi, to i tak dostałam nakaz pracy. Gdybym 
była miejscową, zapewne tak jak wiele moich 
koleżanek ze Śląska, skierowano by mnie gdzieś 
w tamte okolice. Mnie, co oczywiste, ciągnęło do 
Kielc, jednak skierowań w tamte strony nie było. W 
ten sposób wraz z koleżanką trafiłam do Złotoryi. 
Nakaz, jaki otrzymałyśmy, dotyczył Zakładów 
Wyrobów Filcowych. Miasto, jakie zastałam, 
było zupełnie inne niż dziś. Poniżej poczty było 
targowisko, na którym handlowano wszystkim. 
Jako żywo, takie obrazy pasowały bardziej do wsi 
niż miasta. Znaczna część kamienic w Rynku była 
wypalona. Z tego powodu po czasie wiele z nich 
wyburzono i w to miejsce wybudowano nowe. 
Wielu ludzi dopiero się osiedlało. Panowała zasada, 
że kto wcześniej przyjeżdżał, ten zajmował lepszy 
dom. My zamieszkałyśmy w tak zwanych „pokojach 
gościnnych”, czyli w hotelu zakładowym przy 
Placu Wolności 45, znajdował się on nieco poniżej 
dzisiejszej księgarni, naprzeciwko Fontanny Delfina. 
Na rogu Getta i Rynku był z kolei hotel górniczy. 
Był jeszcze jeden hotel górniczy na końcu Getta, 
tam odbywały się zebrania itp. Hotele robotnicze 
dla górników spełniały też inną pożyteczną rolę. 
Ponieważ na Lenie pracowali więźniowie, po odbyciu 
wyroku zostawali w mieście i tu zakładali rodziny. 
Zanim dostali mieszkanie, zamieszkiwali w hotelach. 

Znam wielu ludzi o takiej historii, którzy dziś cieszą się 
bardzo dobrą opinią. 

Moja mama wciąż pisała do mnie listy: „wracaj 
z tego Dzikiego Zachodu, bo Niemcy wrócą i cię 
zamordują!” Ja temu strachowi uległam, pisałam 
listy do zjednoczenia z prośbą o przeniesienie, tym 
bardziej, że dzięki znajomościom zawartym podczas 
praktyk wakacyjnych w Kielcach miałam zapewnione 
miejsce pracy. Mama nie przestawała mnie straszyć, 
przysyłała tragiczne listy, wciąż mówiono o wojnie, 
albo że Niemcy nie oddadzą nam za darmo Ziem 
Zachodnich, a przy tym wymordują wszystkich 
repatriantów. Uspakajałam mamę, że 3 lata szybko 
miną i jak tylko odpracuję to, do czego zmuszał mnie 
nakaz, wrócę i będę pracować w Kielcach. Nie dane 
mi było niestety dotrzymać danego mamie słowa, bo 
w ciągu tych 3 lat wyszłam za mąż, a kiedy urodził się 
mój starszy syn, nie miałam już ochoty wracać. Dziś 
na pewno nie powiedziałabym, że kieleckie to mój 
dom. Owszem, jeszcze zdarzało mi się tam jeździć, 
ale później już nie było do czego wracać. Moi bracia 
sprzedali ziemię i zajęli się czymś innym. Kiedy urodził 
się mój drugi syn, moja mama przyjechała do mnie i 
tu została.

Kiedy zgłosiłam się do działu kadr, okazało 
się, że mimo nakazu pracy w dziale księgowości, 
z powodu wolnych miejsc nie ma dla mnie etatu. 
Miejsca były zajęte przez starych pracowników 
i nic nie wskazywało na to, że szybko zostaną 
zwolnione. Koleżanka, z którą przyjechałam, 
została w „kosztach”, a mnie zaproponowano 

Teodozja Kajor (pierwsza z lewej) 
w 1943 r. - w tle ruiny zamku 
w Szydłowie

Teodozja Kajor (druga z lewej) 
w szkole w 1953 r.

Teodozja Kajor
Teodozja Kajor ur. 24-04-1932 w Brzezinach pow. Busko 
Zdrój przyjechała do Złotoryi 1 września 1953 r. 
Całe swoje życie zawodowe związała z ZZO

Rok 1939 - odpust w Potoku (Teodozja Kajor trzecia od prawej) Sylwester w Złotoryjskim Ośrodku Kultury - początek lat 60. XX w.
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– być może dlatego, że miałam nieco lepsze 
świadectwo – księgowość budżetową żłobka i 
przedszkola zakładowego. Było to dla mnie nieco 
trudne, bo w szkole księgowość budżetowa nie 
była przedmiotem wiodącym, ale główny księgowy 
obiecał, że wszystkiego mnie nauczy. Zajmowałam 
się tym przez dwa lata, po czym zwolniło się miejsce 
w księgowości, gdzie pracowałam do końca swojej 
kariery zawodowej. Byłam kierownikiem Wydziału 
Finansowego. Ponieważ musiałam z powodu 
choroby odejść na wcześniejszą emeryturę, nie dane 
mi było na szczęście widzieć upadku zakładów.

Żłobek i przedszkole wbrew pozorom dotowane 
były z budżetu państwa. Niemniej zakład łożył tam 
sporo pieniędzy. Zatrudniał nawet krawcową, która 
szyła ubrania dla dzieci, kupował zabawki, nagrody 
w konkursach. Na tym właśnie polegała przewaga 
tych przyzakładowych placówek, że miały podwójne 
źródło finansowania. Przedszkole umieszczone w willi 
przedwojennych właścicieli miało ogród ciągnący się 
od ul. Cmentarnej wzdłuż zakładów i sięgający rzeki. 
Dzięki temu miał własne owoce i warzywa. Zakład 
produkował buty filcowe, w całości formowane 
z filcu. Kapeluszy już wówczas nie produkowano. 
Moim pierwszym dyrektorem formalnie był Antoni 
Mieszczak, jednak wówczas przebywał już na urlopie 
zdrowotnym z powodu choroby płuc. We wrześniu 
1953 kiedy zaczęłam pracę, on wrócił z sanatorium i 
przekazywał obowiązki swojemu następcy, którym 
był Rukawiczkin. Pamiętam go z hotelu robotniczego, 
bo również w nim mieszkał, potem dostał mieszkanie 
przy Sikorskiego. Dopiero wówczas sprowadził żonę 
i dzieci. Dyrektorami byli jeszcze Bogdan Gruna, 
Andrzej Schmidt, potem po krótkim epizodzie 
pewnego łodzianina, został nim Krzysztof Zamojski, 
który wcześniej był naszym stypendystą.

Kiedy zaczynałam pracę w Zakładach, na 
produkcji pracowało jeszcze dużo Niemców, 
których żal było się pozbyć, ponieważ byli bardzo 
dobrymi fachowcami. Byli traktowani jak pozostali 
pracownicy, mieszkali w swoich domach. Większość z 
nich przygotowywała się do wyjazdu, ale nie wszyscy 
z własnej woli. Dotyczyło to szczególnie ich dzieci. 
Znałam taką rodzinę, z której syn był zakochany w 
mojej koleżance, Zosi Stolarskiej. Ten chłopiec nie 
chciał wyjeżdżać, prosił rodziców, by zostali, ale ci 
nie ugięli się i w końcu wyjechali wszyscy. Niektórzy 
po latach przyjeżdżali, a nawet zdarzało się, że 
utrzymywali kontakty z Polakami. Niemiec, który 
uczył pana Antoniego Łaciaka – znaną postać w 
Zakładach Obuwia – pracy na farbiarni, przyjeżdżał 
wielokrotnie i utrzymywał z nim stosunki do końca.

Wielu Niemców przebywało tu długo, na przykład 
lekarz dentysta. Nazywał się Piechota, nawet ja 
leczyłam u niego zęby. Mieszkał przy ówczesnej ul. 
Nowotki. Ceniono też Flaczka  – pediatrę, był bardzo 
dobrym lekarzem, zatrudnionym również w Szkole 
Podstawowej nr 2. Ci Niemcy przybierali polskie 
nazwiska, ale niezbyt dobrze mówili po polsku.

Kiedy spalił się hotel, w którym mieszkałyśmy, 
dostałam mieszkanie na dzisiejszej ulicy Bohaterów 
Getta Warszawskiego, w miejscu, gdzie dziś jest 
PKO. To była istna rudera, pokój z kuchnią, woda na 

korytarzu, ubikacja na dole, piec na środku pokoju. 
Trzeba wiedzieć, że ta ulica wyglądała wówczas 
zupełnie inaczej niż dziś, była stosunkowo wąska, a 
kiedy się otwierało okno, można było rozmawiać z 
kimś z naprzeciwka. Zamieszkiwali ją głównie Grecy 
i w mniejszym stopniu Żydzi, jeden z nich handlował 
szmatami, czyli wykonywał już wymarły zawód 
szmaciarza. Miał konia i bryczkę. Krążyły legendy o 
jego bogactwie. Pamiętam też, gdy urodził się mój 
syn, jeden z Greków mieszkających naprzeciwko 

pytał mnie przez okno, czy mi czegoś nie potrzeba. 
Grecy wyjeżdżali, ale głównie młodzież, starsi tu 
umierali i zostawali na zawsze. Grecy cieszyli się 
przywilejami, w pierwszej kolejności ich zatrudniano. 
Żydzi, podobnie jak wcześniej Niemcy, zmieniali 
nazwiska, z tym że w latach 70. ponownie na polskie.

Przed tym, zanim przeprowadziliśmy się na 
Podwale, mieszkaliśmy do 1972 roku przy 
ul. Kolejowej.

Andrzej Wojciechowski

Przygotowania do pochodu 1 - majowego na stadionie złotoryjskim w 1954 r.
Teodozja Kajor druga z lewej

Uczniowie szkoły w Raciborzu w czasie praktyk wakacyjnych w 1951 r.
Teodozja Kajor trzecia z lewej

Przedszkole Złotoryjskich Zakładów Obuwia w 1970 r.Sylwester w Złotoryjskim Ośrodku Kultury - początek lat 60. XX w.
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Prolog
Biwak historyczny zaplanowano 

na sierpień, lecz Stowarzyszenie 
Historyczne 3. Pułku Piechoty Legionu 
Irlandzkiego Cudzoziemskiego 
przygotowania do niego rozpoczęło 
już w lutym. Mianowicie 5 lutego 
zostało zwołane pierwsze zebranie 
organizacyjne sztabu. Takie zebrania, 
na których informowaliśmy się 
o postępach i problemach, były 
organizowane regularnie raz w 
miesiącu aż do sierpnia. Brali w 
nich udział członkowie naszego 
stowarzyszenia, pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Złotoryi oraz służby 
podległe władzom miasta. W 
spotkaniach sztabu uczestniczyli też 
rekonstruktorzy z zaprzyjaźnionych 
grup w kraju oraz z Niemiec i Belgii.
Obelisk

Na 2016 rok zaplanowaliśmy 
wzniesienie obelisku upamiętniającego 
bitwę o Złotoryję z 23 sierpnia 1813 r. 
Został on zaprojektowany przez 
Cezarego Skałę tak, aby przypominał 
niewielką kamienną piramidę. Właśnie 
taki pomnik stał na północnym 
zboczu Wilczej Góry jeszcze do roku 
1969, kiedy to został bezpowrotnie 
zniszczony.

Chcieliśmy, aby nowy obelisk 
przypominał ten oryginalny, i żeby 
stanął w tym samym miejscu. Niestety 
właściciel gruntów nie wyraził na to 
zgody. I wtedy na pomoc przyszły 
władze miasta, wskazując kilka 
lokalizacji na gruntach miejskich. 
Ostatecznie wybraliśmy skwer przy 
ul. Lubelskiej. Mimo że nie była to 
historyczna lokalizacja, to jednak 
okazała się bardzo korzystna. 

Teraz można było przystąpić do 
budowy obelisku. Tutaj niecenione 
okazały się silne męskie ręce 
Cezarego Skały i naszego nowego 
rekonstruktora, Krzysztofa Chmary. 
Oni to dwaj w czerwcowym skwarze z 
mozołem składali bazaltowe kamienie, 
które złożyły się na skromny, acz 
elegancki pomnik w kształcie 
piramidy. Za kamienną tablicą w 
języku francuskim umieszczona 
została złota płyta DVD. Zawiera ona 
dokumenty, jakie należało sporządzić, 
aby obelisk mógł stanąć, jak też zdjęcia 
ilustrujące jego budowę.

Osobną sprawą były tablice z 
opisami i elementami graficznymi do 
zamontowania na pomniku. Zostały 
one zaprojektowane przez Czarka 
Skałę, a przekładu na język francuski 

i niemiecki dokonał  członek naszego 
stowarzyszenia Wolfgang Coch. Trzy 
tablice były gotowe już w kwietniu i 
podczas kolejnego spotkania sztabu 
biwaku mogliśmy je odebrać od 
kamieniarza z Jerzmanic, Jarosława 
Karpińskiego. Wszystkie trzy tablice 
zostały w całości sfinansowane 
przez Matthiasa Kretzschmara, 
niemieckiego rekonstruktora z 
berlińskiej grupy Preußischer Stab 
1813. 

Gdy na jedno z zebrań sztabu 
Matthias wszedł spóźniony, na swoje 
usprawiedliwienie powiedział (nasz 
kolega mówi po polsku, lecz z silnym 
niemieckim akcentem):

–  Przepraszam, ale byłem w 
bankomat brać pieniądze. Ile trzeba 
na ten pomnik? Proszę!
W tym momencie wyjął z kieszeni plik 
banknotów i dodał: 

– Czarek, ty powiedz, wystarcza? 
Bo jak nie wystarcza, to mogę 
dokładać. Ty powiedz, a ja dokładać, 
ile trzeba. Tak to się robi u nas w 
Niemczech. 
Walki w czworoboku na 
zboczu Wilczej Góry 

Na kolejnym spotkaniu sztabu 
organizacyjnego Cezary Skała 

przedstawił pomysł pokazania 
podczas tegorocznego biwaku 
rekonstrukcji walk w tzw. czworoboku 
na północnym zboczu Wilczej Góry. 
Historycznie wydarzenie takie miało 
miejsce 27 sierpnia 1813 r. Wszyscy 
natychmiast zapaliliśmy się do 
tego pomysłu, a po wizji lokalnej 
stwierdziliśmy, że  łagodnie pochylony 
stok jest naturalnym amfiteatrem, 
więc będzie można dobrze 
wyeksponować inscenizację. No i poza 
tym rozległy teren stwarza dogodne 
warunki do strzelania z armat i udziału 
koni. 

Po dokładnym sprawdzeniu 
miejsca okazało się, że jest to od 
kilku lat nieużytkowany rolniczo 
grunt, tzw. ugór i należy do Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Należało 
zatem zapytać właściciela o zgodę na 
czasowe wykorzystanie przez nas tego 
ugoru. W tym celu wraz z zastępcą 
burmistrza, Andrzejem Ostrowskim 
i naczelnikiem Wydziału Spraw 
Społecznych Anną Ardelli udaliśmy 
się do Wrocławia (też w kwietniu), 
aby w siedzibie Agencji spróbować 
uzyskać zgodę na użytkowanie gruntu 
do celów inscenizacji historycznej. 
Uzbrojeni w odpowiednie pisma 
oraz stroje historyczne (Agnieszka 
Młyńczak i Czarek Skała) i wierząc 
w powodzenie naszej misji, 
przystąpiliśmy do szturmu Agencji. W 
ogromnym biurowcu wzbudziliśmy 
powszechne zainteresowanie, a 
nawet zachwyt. Nagle w korytarzu, 
gdzie czekaliśmy, zaroiło się od 
urzędniczek i urzędników, którzy 
zadawali nam mnóstwo pytań na 
temat strojów i rekonstrukcji. 

Po przedstawieniu celu 
naszej wizyty okazało się, że idea 
rekonstrukcji nie jest obca panu 
dyrektorowi, więc szybko znaleźliśmy 
wspólny język. Ku naszej radości 
dyrektor Piotr Regiec wyraził 
entuzjastycznie zgodę ustną, lecz 
dla pewności mieliśmy poczekać na 
odpowiednie pismo z Warszawy. 
Po około dwóch miesiącach pismo 
przyszło i już mogliśmy włączyć walki 
w czworoboku do programu biwaku. 

Jednak to nie wszystko, bo na 
tydzień przed biwakiem okazało 
się, że nasz ugór porastają radośnie 
bujne i gęste chaszcze, wśród których 
niemożliwe byłyby jakiekolwiek 
czynności. Koniecznie trzeba było 
je usunąć. Tutaj z pomocą przyszedł 
Andrzej Mróz, prezes Spółdzielni 
Kółek Rolniczych w Złotoryi, który 
nieodpłatnie wykonał usługę 
wykoszenia chwastów. Maszyna 
pracowała przez dwa dni. Następnie 

Za kulisami biwaku napoleońskiego

W siedzibie Agencji we Wrocławiu 
przyjęto nas z entuzjazmem

Jarosław Karpiński z Jerzmanic jest już 
specjalistą od tablic historycznych

Obóz rekonstruktorów z lotu ptaka
Fot. Grzegorz Baran

Fot. Andrzej Ostrowski Fot. Agnieszka Młyńczak

trzeba było wytyczyć cały teren, a 
właściwie odgrodzić od publiczności, 
bowiem – jak mawia Czarek – 
bezpieczeństwo przede wszystkim. 
Kazimierz Woźniak skarżył się na 
drugi dzień, że ma zakwasy od 
wbijania żerdek w twardą jak skała 
glebę, a Agnieszka miała nogi w 
bolesnych bąblach od rosnących 
gęsto pokrzyw.  W końcu teren został 
ogrodzony i mogliśmy spokojnie 
odhaczyć kolejny etap prac.
Obóz wojskowy

Przygotowanie obozu 
wojskowego nie było łatwiejsze 
od opisanych wyżej działań, a 
nawet bardziej złożone. Przede 
wszystkim należy pamiętać, że 
obóz rekonstruktorów ma być jak 
najbardziej podobny do obozów 
z początku XIX wieku – epoki 
napoleońskiej. Dlatego usytuowanie 
go w bezpośrednim sąsiedztwie 
klasztoru dawało poczucie 
podróży w czasie. Wszak klasztor 
obecnie wygląda tak, jak wyglądał 
wtedy, w 1813 roku. Poza tym w 
bezpośrednim sąsiedztwie klasztoru 
jest rozległy skwer (który wtedy był 
częścią ogrodu klasztornego), gdzie 
można swobodnie rozbijać namioty. 

Lokalizacja ze wszech miar dogodna. 
Również – na nasze szczęście – 
ojciec Bogdan Koczor jest gorącym 
zwolennikiem rekonstrukcji, więc 
nie mieliśmy problemu z uzyskaniem 
zgody na obóz. Ojciec Bogdan 
twierdzi, że tylko franciszkanie mają 
prawdziwe ubrania z epoki. Wszak 
habity zakonne nie zmieniły swojego 
wyglądu od średniowiecza! 

Teraz można już było załatwiać 
całą resztę. Słomę do sienników dla 
rekonstruktorów, gdzie z pomocą 

przyszedł pan Jan Tymczyszyn, 
który podarował dwie bele słomy 
i jedną siana; drewno na budowę 
ogrodzenia obozu, które kupiliśmy za 
bardzo symboliczną kwotę w tartaku; 
drewno opałowe, które podarował 
nam Andrzej Bielka z Sępowa; a 
miejsce na zaplecze sanitarne dla 
uczestników biwaku udostępnili 
nieodpłatnie ojcowie franciszkanie. 

Trzeba jeszcze wspomnieć o 
wodzie do picia, której użyczyli nam 
zakonnicy. Zbudowali specjalne 
ujęcie z wyjściem na zewnątrz 
klasztoru, aby rekonstruktorzy 
mogli korzystać bez przeszkód z 
naszej świetnej złotoryjskiej wody 
i to nieodpłatnie. Po raz kolejny 
przekonaliśmy się, jak gościnni i 
uczynni potrafią być franciszkanie. 

Na miesiąc przed biwakiem 
zakupione drewno złożyliśmy za 
bramą klasztoru, a na dwa dni 
przed inscenizacją przystąpiliśmy 

do budowy ogrodzenia obozu 
żołnierskiego. Od Urzędu Miejskiego 
otrzymaliśmy pomoc w osobach 
kilku pracowników. To oni zbijali 
żerdzie, budowali stanowiska dla 
koni, piłowali drewno na małe 
szczapy oraz wykonywali mnóstwo 
innych czynności wymagających siły 
fizycznej. 

Ogrodzenie udało się stosunkowo 

łatwo i szybko zmontować, ponieważ 
mieliśmy doświadczenie z ubiegłego 
roku. Przygotowaniem terenu 
pod obóz kierował Czarek Skała, 
a pomagali mu Krzysiek Chmara, 
Kazimierz Woźniak oraz Agnieszka 
Młyńczak. Na tak przygotowanym 
terenie mogło stanąć około 
siedemdziesięciu namiotów 
rekonstruktorów. 
Podsuma

Tak jak wspomnieliśmy 
na początku, praca nad 
przygotowaniem i organizacją 

biwaku trwa w zasadzie cały rok. 
Składa się na to wiele, bardzo 
wiele godzin spędzonych przez 
Czarka przy komputerze podczas 
projektowania plakatu czy tablicy 
na pomnik, jak też całego pomnika. 
To też wiele nieprzespanych nocy, 
gdy zmagaliśmy się z kolejnymi 
problemami. Jednak wszystkie 
trudności przezwyciężyliśmy dzięki 
bardzo dobrej współpracy między 
członkami naszego stowarzyszenia. 
Wiele nam też pomogli pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Złotoryi. 

Mamy głęboką satysfakcję, 
że biwak historyczny epoki 
napoleońskiej cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. 
Pokazuje to, że nasza praca nie idzie 
na marne, bo nie dostajemy za nią 
przecież żadnego wynagrodzenia.

Ze swojej strony obiecujemy, 
że zrobimy wszystko, aby nasze 
inscenizacje były coraz ciekawsze, 
będziemy się starali wprowadzać 
do nich coraz to nowe elementy. 
Planujemy podjąć współpracę 
z właścicielami punktów 
gastronomicznych, które znajdują 
się na trasie bitwy. Mamy też ofertę 
dla handlowców. Ale o tym potem. 
W każdym razie na pewno osobiście 
do Państwa przyjdziemy, aby 
przedyskutować nasze propozycje.

Bo przecież chodzi o jak 
największe rozpowszechnienie idei 
rekonstrukcji wśród złotoryjan, która 
– jak żadna inna – buduje naszą 
tożsamość i uczy historii. Tej nam 
najbliższej. Regionalnej.
Rekonstruktorzy  epoki napoleońskiej 

Agnieszka Młyńczak i Cezary Skała
Więcej zdjęć i informacji na 
Facebook @SH3PPLIC

Brama gotowa - można przechodzić 
Krzysiek przy budowie bramy wjazdowej 

do obozu zastosował innowacyjne metody

Ojcowie franciszkanie zbudowali 
specjalne ujęcie na wodę pitną

dla rekonstruktorów

Do pomocy przy organizacji obozu 
dostaliśmy pomoc od Urzędu Miejskiego 

w osobach kilku pracowników

Odbiór tablicy na obelisk 
odbył się w sposób uroczysty

Czarek Skała i Krzysiek Chmara 
w czerwcowym skwarze składali 

bazaltowe kamienie, które złożyły się na 
skromną acz elegancką piramidę

Fot. Agnieszka Młyńczak Fot. Kazimierz Woźniak

Fot. Agnieszka Młyńczak Fot. Agnieszka Młyńczak

Fot. Agnieszka Młyńczak Fot. Agnieszka Młyńczak



PIĘTNASTOLECIE QUBUSA
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Q
ubus Hotel działa w Polsce od 1986 r. w 
trzynastu miastach. Sieć systematycznie 

rozwija swoje obiekty. Stabilna marka powoduje, 
że stale rozrastają się atuty ofertowe Qubus 
Hotel. Dbając o gości firma nie zaniedbuje też 
pracowników, prowadząc politykę personalną na 
najwyższym poziomie. W obiektach udostępnia się 
1400 pokoi i 48 sal konferencyjnych wyposażonych 
w nowoczesny sprzęt audiowizualny.
Qubus Hotel Złotoryja uruchomiony został 30 
sierpnia 2001 r., jako trzeci w Polsce. Spośród 
trzynastu cztero - i trzygwiazdkowych znalazł się w 
grupie pięciu trzygwiazdkowych.

Złotoryjski Qubus Hotel ma kluczową dla 
reklamy lokalizację. Posadowiony 
na trasie Legnica – Jelenia Góra jest 
chętnie wybierany przez gości w 
podróży służbowej, wizytujących 
rodziny i turystów.

Jubileusz, to szczególna okazja do 
uroczystych obchodów, a  także do 
refleksji nad czasem minionym. Takie 
uroczystości są dobrym momentem 
na podsumowania, ocenę zysków 
i strat, modyfikację organizacji i 
zarządzania czy korektę oferty. 
W Złotoryi świętowanie przybrało 
formę bankietu. Gości zaproszono do 
sali restauracyjnej, w której odbyła 
się główna część imprezy.

Podczas uroczystości goście mogli 
zasmakować samych pyszności. 
Bardzo smakował wszystkim rostbef 
wędzony w hotelowej wędzarni 
z sosem rabarbarowym, koktajl 
śródziemnomorski z krewetek, 
sałatka z kopru włoskiego z 

grillowanym kurczakiem czy polędwica w sosie 
z tuńczyka. Pomysł na okrągłe stoły okazał się 
strzałem w dziesiątkę i spowodował, że uczestnicy 
pogrupowali się w znane sobie towarzystwa, co 
jeszcze bardziej podniosło dobre samopoczucie. 
Honory gospodyni pełniła pani dyrektor Anetta 
Hanczyn-Rak przywołując statystykę przeliczoną na 
„jednostki z innej bajki”.

Z przyjemnością oklaskiwano zasługi 
pracowników, którym pani dyrektor nie 
szczędziła pochwał i wyrazów uznania. W grupie 
wyróżnionych znalazła się Iga Landsberg-Korzystko  
- specjalista ds. sprzedaży i marketingu z 5-letnim 
stażem, Agnieszka Potęcka – kierownik restauracji 

z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. 
Wymienieni też zostali długoletni pracownicy: 
Agata Orlewska, Agnieszka Pióro, Kornel Bąk, 
Anna Skibińska, Katarzyna Kuklińska i inni. Przybyli 
goście złożyli na ręce pani dyrektor gratulacje i 
życzenia oraz pamiątki.
     Goście z zainteresowaniem wysłuchali 
prezentera win, którymi mogli poczęstować się 
według uznania. Kolejnym punktem programu 

był występ złotoryjanki. Układy 
choreograficzne zaprezentowała 
Natalia Gap - finalistka You Can 
Dance, a oprawę muzyczną  
spotkania powierzono 
zespołowi „Paraluzja” (Aga 
Radziejewska – wokal i Bartek 
Drak - gitara). Jak przystało 
na jubileusz na salę wjechał 
tort, z wizerunkiem Qubus 
Hotel. W trakcie bankietu i 
na jego zakończenie chętni 
mogli sfotografować się na 
tle „ścianki”. Gości osobiście 
żegnała pani dyrektor wręczając 
pamiątkowe - hotelowe 
suweniry. Jeden z gości zapewne 
szybko wróci, bo w konkursie z 
wiedzy o  hotelu wygrał bon do 
restauracji hotelowej. Inni też 
wrócą, bo warto.

Tekst: Danuta Sosa
Zdjęcia: Andrzej Cukrowski

Qubus Hotel - złotoryjski piętnastolatek

Z prezentacji multimedialnej 
dowiedzieliśmy się, że: Przyjęto 200 
tys. gości. To liczba 12 razy większa 
od populacji miasta liczącego 12 tys. 
mieszkańców.

Zarezerwowano 110 tys. pokoi. 
Tyle pomieszczeń znalazłoby się w 142 
budynkach wielkości Pałacu Buckingham. 
Najdłuższy pobyt jednego gościa trwał 
103 dni, ponad 3 miesiące.

W hotelowej restauracji sprzedano 
prawie 70 tys. dań. To tak, jakby na posiłek 
w hotelu zatrzymało się sto batalionów 
wojska. 

Odbyło się 1800 eventów, konferencji, 
imprez okolicznościowych i bankietów.
Wypito ponad 45 tys. litrów kawy, co 
równa się rocznemu spożyciu kawy przez 
474 Polaków ( statystyczny Polak wypija 
około 95 litrów). 
Zużyto 2,4 tony bekonu, czyli tyle ile ważą 
192 sztabki złota.

Wykorzystano 324 tys. jajek o łącznej 
wadze ponad 21 ton, co równa się wadze 
4 słoni afrykańskich. Zużyto prawie 44 
tys. m3 wody. Do przewozu takiej ilości 
potrzebnych byłoby ponad 2.5 tys. 
ciężarówek- cystern.
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 Z dokumentów hotelowych dowiedzieć się można, że 
zatrzymywali się tu przybysze z: Australii, Austrii, Belgii, Białorusi, 
Brazylii, Bułgarii, Chile, Chin, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, 
Finlandii, Holandii, Indii, Irlandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Płd., 
Libii, Litwy, Luxemburga, Łotwy, Meksyku, Niemiec, Norwegii, 
Pakistanu, Portugalii, Rosji, RPA, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Stanów 
Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Węgier, 
Wielkiej Brytanii, Włoch.  

W Księdze Pamiątkowej znaleźć można wpisy gości, a wśród nich: 
prof. Jerzego Bralczyka, prof. Jana Miodka, Krzysztofa Krawczyka, 
Pana Japy, Zygmunta Hajzera, Ewy Wachowicz, Kayah, Edyty  
Geppert.  Podpisy złożyli członkowie zespołów: Vox, Big-Cyc, Perfekt, 
Trubadurzy, Myslovitz, Raz, dwa, trzy, Eleni , IRA, Manchester, Dżem,  
Video, Wanda i Banda, Budka Suflera, Combi, chór i orkiestra św. 
Michała z Wieringen z Holandii. Ponadto corocznie goszczą w hotelu 
uczestnicy Płuczek Złota i Dni Złotoryi.

W 
sobotę 3 września 2016 r. przy placu zabaw 
Wiosenna  4 i 6 odbył się  pierwszy Osiedlowy 

Festyn Rodzinny zorganizowany w ramach realizacji 
programu działań kulturalnych, oświatowych 
i edukacyjnych na rzecz członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Agat” i ich rodzin. W organizację 
festynu zaangażowało się wielu członków naszej 
organizacji i pracowników spółdzielni, którym zależy 
na promocji rodziny i dobrosąsiedzkich relacjach. 
Festyn rozpoczął się o godz. 15 wystąpieniem 
prezesa spółdzielni. Prezes stowarzyszenia omówiła 
dotychczasową działalność i zamierzenia Asklepiosa 
oraz zapoznała z programem imprezy. Po oficjalnej 
części rozpoczęto blok sportowo-rozrywkowy.
Zgromadzone dzieci zaprezentowały swoją 

sprawność fizyczną w ponad dwudziestu grach, 
zabawach i konkursach, jak również ochoczo 
uczestniczyły w gimnastyce korekcyjnej i w 
ćwiczeniach sztuk walki. Miło oglądało się  ich 
radosny zapał i zaciętą rywalizację. Najmłodsze 
wzięły udział w następujących konkurencjach: 
plastelinowe kwiatuszki, asfaltowe kolorowanie 
ph, moje osiedle, kredkowe grzybobranie, 
pingpongowe strzelanie do kosza i piłkowy slalom. 
Starsze rywalizowały w dmuchaniu balonów na 
czas, biegach w workach, turnieju z hula hop, 
kaczym chodzie, skakankowym wyścigu, slalomie 
drużynowym.

Plac zabaw gościł  też „Fabrykę Urodzin” z  
animatorkami, które poprowadziły kilka konkursów 

z  bajkowymi rekwizytami. Niemałą atrakcją 
okazały się: malowanie twarzy, puszczanie dużych 
kolorowych baniek , „wyczarowywanie” z balonów 
zwierzątek i kwiatów. 

Wszyscy uczestnicy biorący udział w 
konkursach  i zabawach otrzymali słodkie nagrody
 i poczęstunek, a lokatorowi z ulicy Wiosennej 6 
- Janowi Węgrzynowi, wręczono torcik z okazji  86. 
urodzin. Były fanfary, oklaski i życzenia stu lat.  

W czasie trwania festynu odbył się pokaz sztuki 
walki Ju Jitsu w wykonaniu adeptów z sekcji Ju 
Jitsu Kazan w Złotoryi, których przygotował mistrz 
Ju Jitsu Soke Józef Leśnicki 9° Dan. Mistrz Sensei - 
Patryk Jaśkowski 2° Dan zademonstrował skoki 
i inne techniki stosowane w obronie i ataku.

Nasi najlepsi zawodnicy w osobach Łukasza 
Kowalczyka, Konrada Tkaczyka, Kajetana Tkaczyka, 
Julii Tańskiej i Dawida Nowaka zaprezentowali pady 
i przewroty, dźwignie, obronę przed pałką, rzuty 
i układ kata parami (wszyscy z nich oraz nieobecna 
adeptka Marcelina Kurdiuk zakwalifikowali się do 
kadry narodowej IMAF Polska i będą uczestniczyć 
w listopadzie br. w Mistrzostwach Europy w Bośni  
i Hercegowinie).

Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród licznie zgromadzonych dzieci i dorosłych. 
Mistrz i adepci zaprosili chętne dzieci do wspólnych 
ćwiczeń z narzędziami np. z tarczą obronną. 

Po atrakcjach pokazowych instruktorka terapii 
zajęciowej - Alicja Wilczyńska  poprowadziła 
gimnastykę z kijkami. Dzieci ćwiczyły 
nieprzerwanie prawie godzinę, co wprowadziło 
prowadzącą w niemałe zdumienie. Za wytrwałość 
nagrodzono udziałem w losowaniu bezpłatnych 
karnetów na miesięczne zajęcia w sekcji Ju Jitsu 
Kazan.

Organizatorzy dziękują darczyńcy - firmie 
Agrotronik Damian Zajdel z Uniejowic, za wsparcie 
finansowe oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji festynu. Z mieszkańcami 
ulicy Wiosennej spotkamy się za rok, z zabawą 
przenosimy się na kolejne osiedla.

Elżbieta Stalska

Relacja z osiedlowego festynu

OSIEDLOWY FESTYN



Podobno najważniejsze słowa w swoim życiu 
ludzie wypowiadają do innych szeptem. Ten 

interesujący, aczkolwiek łatwy do obalenia „frazes”, 
raczej nie odpowiada realiom codzienności, 
zmuszającym do konkretnego wyrażania myśli, w 
imię klarownej i szybkiej komunikacji. Niezrozumienie 
czy niedosłyszenie wypowiadanych do nas słów, 
wywołuje prędzej irytację niż spokój i radość, bo 
przecież czujemy się bezpiecznie wtedy,  gdy wiemy, 
co dookoła nas się dzieje. 
Szeptunka

Istniały (a na Podlasiu wciąż istnieją) głosy, 
których niezrozumiały szept odmawiany nad 
głową wywoływał spokój, a nawet leczył choroby. 
Jeden z nich należał do Józefy Węgrzyn, którą dziś 
z uzasadnieniem określiłoby się mianem szeptunki, 
znachorki czy popularniej „babki”. Nazywane tak 
kobiety posiadały wiedzę, którą dziś kojarzylibyśmy 
z powieścią fantasy i światem magii niż logicznym 
rozumem. Otóż w swojej nadzwyczajnej profesji 
ściągały i odczyniały uroki, pełniły rolę lekarzy od 
ducha i ciała, modliły się, szepcząc sobie tylko znane 
słowa w intencji przybyłego gościa. Jeszcze 15 lat temu 
taką opiekę roztaczała nad rodziną i mieszkańcami 
Złotoryi i okolic - szeptucha z Proboszczowa. 

Moja prababcia, Józefa Węgrzyn, urodziła się w 
1903 roku, w Poznance Gniłej. Jest to niewielka wieś 
znajdująca się obecnie na terenie Ukrainy. Dawniej, 
jeszcze podczas trwania II Rzeczypospolitej, należała do 
powiatu skałackiego w województwie tarnopolskim. 
Od dziadka Jana Węgrzyna wiem, że w jego rodzinnym 

domu znajdował się całkiem okazały zbiór książek. 
Ojciec prababci, wykształcony w kierunku medycznym, 
zapewnił jej dostęp do wiedzy lekarskiej, którą ta z 
chęcią przyswajała. Jej znajomość metod polecanych 
na różne kontuzje, jak skręcone kostki, wybite palce 
czy obtłuczenia w dużej mierze wynikała z dostępu do 
nauki. Pamiętam, jak całą rodziną jechaliśmy do babci, 
kiedy moja mama zwichnęła kostkę. Do Proboszczowa 
pojechała ze spuchniętą i siną nogą, podpierając się 
na ramieniu taty, wróciła natomiast już samodzielnie, 
stawiając kolejne kroki.

Jednak z szeptuchami jest tak, że wiedza 
medyczna odnosząca się do znajomości budowy 
ciała czy funkcjonowania organizmu stanowi tylko 
część ich edukacji. Siergiej Litwinow – badacz/
praktykant zafascynowany znachorkami z 
Ukrainy zauważa, że informacje przekazywano 
im także na temat „współczucia, asertywności i 
umiejętności poświęcania uwagi innym […] kontroli 
emocji”[Ludowe tradycje, wierzenia i metody terapii]. 
Z kolei reprezentanci antropologii kulturowej, w 
tym Tomasz Sulima i Małgorzata Anna Charyton 
zwracają uwagę na znaczenie szeptunek jako postaci 
zapewniających ludziom możliwość porozumienia 
się z Bogiem. Kobiety obdarzone tym darem, modląc 
się - korzystając przy tym z różnych atrybutów - proszą 
o pomoc dla tego, który cierpi. Wiedza na temat 
modlitw i tajemniczych słów jest im przekazywana 
przez osoby bliskie, najczęściej z rodziny, które dzielą 
się swoją wiedzą po to, by służyć innym i działać na ich 
korzyść. 

Próbowaliśmy z dziadkiem ustalić, od kogo 
mogłaby się uczyć jego mama. Wiedzę medyczną 
przypisujemy bez wątpienia ojcu prababci i 
ciekawości jej samej. Od kogo i od którego momentu 
natomiast zaczęła szeptać i ściągać uroki jajkiem, 
niestety, nie wiemy. Odpowiednie pytanie oboje z 
dziadkiem zaczęliśmy zadawać zbyt późno. Wróćmy 
jednak na moment do miejsca pochodzenia prababci. 
Poznanka Gniła należała do obszaru, z którego ludzi 
wywożono na Sybir w latach 1939/1940. Na tym 
terenie dochodziło też do pogromów. 12 lutego 
1940 r. prababcia z mężem Pawłem spakowali 
wóz, zabrali dzieci i wyjechali do wsi Zarubińce, 
do ciotki Julki Hołek, ponieważ zaprzyjaźniony 
Ukrainiec poinformował ich, że muszą uciekać. 
Przez pierwsze lata wojny tułali się, a w kwietniu 
1941 r., nie mając już gdzie uciekać, podjęli decyzję o 
powrocie do domu, bo „już i tak nigdzie nic nie było”. 
W tamtym już czasie prababcia pomagała innym, 
uzupełniając wiedzę medyczną modlitwą. Należy tu 
zaznaczyć, że Józefa była katoliczką, co jest istotne z 
antropologicznego punktu widzenia, gdyż szeptunki 
utożsamia się przede wszystkim z prawosławiem. 

Chyba z powodu naszej „rodzinnej pamięci” 
wydaje się, że w pełni rozwinęła swoje umiejętności 
po wojnie, w nowym miejscu. Dokładnie 26 grudnia 
1946 r. zamieszkała z rodziną w Proboszczowie. 
Kojarzę ją przede wszystkim siedzącą samotnie w 
pokoju na parterze, do którego przychodziło się przez 
dużą kamienną kuchnię. 

Prababcia wyglądała jak staruszka, która przeżyła 
w swoim życiu wiele. Miała pomarszczoną twarz i 
nosiła kolorową chustkę na głowie. Kojarzy mi się 
ze słowami „co się dzieje?”, które dawało się słyszeć 
zaraz po wejściu do jej pokoju. Po lewej stronie 
stało drewniane łóżko, w centralnym punkcie, na 
wprost drzwi znajdował się stół z białym obrusem, 
zastawiony krzesłami. Na nim biała świeczka i krzyż. 
Na ścianach wisiały wizerunki świętych. Po prawej 
stronie za drzwiami stała duża szafa, na podłodze 
leżały dywany. Obawiam się, że dziś taka aranżacja 
wnętrza mogłaby odrobinę przestraszyć swą 
surowością i prostotą. Kiedy to ja byłam  pacjentką, 
prosiła, żebym usiadła, a rodziców przepytywała o 
symptomy i kłopoty. Z perspektywy czasu bardzo się 
cieszę, że mogłam do niej trafić pod opiekę. Dziś taka 
forma pomocy wydaje się niemożliwa do zdobycia, a 
wiara w umiejętności znachorek wydaje się słabsza.
Ściąganie uroków jajkiem

W tradycji ludowej, a także w religii 
chrześcijańskiej, kurze jajko jest ważnym elementem 
obrzędów, zarówno jako atrybut przeprowadzanych 
rytuałów (jak podczas świąt wielkanocnych), jak i 
symbol (nowego życia, odrodzenia). Nasi przodkowie 
zakopywali jajka pod budowanymi domami, by 
chroniły je przed złymi słowami innych, chorobami i 
nieszczęściem. Moja prababcia używała jajka wtedy, 
gdy przychodziliśmy do niej z kłopotami. Gdy siedziało 
się już wygodnie, prababcia, rozpoczynając od głowy, 
szeptała swoje modlitwy, zataczając przy tym koła. W 
pewien sposób „szkicowała” jajkiem kontury swojego 
pacjenta. Powoli i w skupieniu „zabierała” z ciała i 

Szepcząc dla innych

Józefa, Wiesław, Anna, Helena, 
Tadeusz Węgrzynowie (od lewej)

Józefa i Paweł Węgrzyn z wnukiem Wiesiem

Józefa Węgrzyn z córką Marysią
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umysłu nieprzyjemności, które wpływały na jakość 
życia. Gdy kończyła modlitwy, rozbijała jajko do 
szklanki z gorącą wodą i na podstawie tego widoku 
mówiła, czego się przestraszono, jakie zdarzenie 
czy cudze słowa sprawiły, że ma się koszmary lub 
cierpi na bezsenność. Cały rytuał wieńczyło wylanie 
zawartości szklanki pod drzewo, z wyraźnymi już 
słowami wypowiadanymi przez babcię „na góry, 
na lasy, na doliny”. Po tych zabiegach miało się 
wrażenie pewnej lekkości i poczucia wewnętrznego 
spokoju. 

Zdarzało się, że babcia wylewała swoim wnukom 
i prawnukom również wosk. Podgrzewała  go na 
ogniu i po sposobie jego ułożenia, kształtu i grubości 
stawiała diagnozy. Za swoje usługi nigdy nie brała 
żadnej zapłaty. Była bardzo wierząca, a jej obecność 
zapewniała wielu osobom, szczególnie rodzinie, 
spokój i poczucie bezpieczeństwa. Kiedy zawodziły 
racjonalność i medycyna, udawaliśmy się po pomoc 
„do babci z Proboszczowa” i nikt, kto ją spotkał, nie 
podważał jej umiejętności. W tym miejscu warto 
zaznaczyć, że Złotoryja nie należy do regionów, 
takich jak odległe kultury pozaeuropejskie, które 
w myśleniu magicznym dopatrują się uzasadnienia 
wszelkich działań na świecie. Daleko nam do ludu 
Azande, który Edward Evan Evans-Pritchard, 
brytyjski antropolog XX wieku opisał, stwierdzając 
„czarownictwo jest wszechobecne, w sposób 
wyraźny odcisnęło piętno na prawie i moralności, 
wzorcach należytego zachowania oraz religii; ma 
znaczący wpływ na język i rozwiązania techniczne 
[a nawet, wtedy gdy][...]zbiory orzeszków ziemnych 
padły ofiarą zarazy” 1.

O prababci myślę z pewnym poczuciem 
nostalgii i dumy. Szczególnie wtedy, gdy prowadzę 
z dziadkiem nieco detektywistyczne rozmowy. 
Żałuję, że nie zadawałam odpowiednich pytań, 
jednak, gdy ona liczyła 98 wiosen, ja miałam lat 
11. Świadomość tego, kim była i co wiedziała 
przyszła niestety dekadę później. Pamiętam, z jakim 
zaskoczeniem oglądałam film dokumentalny Szept 
w reżyserii Anny Żakowieckiej Krysiak i Michała 
Baranowskiego, szukających na Podlasiu kobiet, 
„które wiedzą więcej”. Kadry z filmu, które można 
oglądać z pobłażliwym uśmiechem, wydawały się 
dziwnie znajome. Wrażenie zrobili na mnie przede 
wszystkim powątpiewający redaktorzy, bacznie się 
wszystkiemu przyglądający. Owszem, obecność 
szeptunek to już raczej rzadkość, a ich działania to już 
w ogóle  sedno wątpliwości. Jednak  w całym tym 
niecodziennym zamieszaniu  miło jest pamiętać, że 
niedaleko Złotoryi, bo w Proboszczowie, jeszcze w 
2001 roku można było spotkać się z tym kojącym 
szeptem i wsłuchać się w odrobinę niezrozumienia. 
1 E.E. Evans-Pritchard, Czarownictwo jako wyjaśnienie 
nieszczęśliwych wydarzeń, [w:] Świat człowieka- świat 
kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii 
pod red. Ewy Nowickiej, Małgorzaty Głowackiej-
Grajper, Warszawa 2009, s. 621.

Tekst: Paula Wełyczko
Zdjęcia ze zbiorów Jana Węgrzyna

W słoneczny jesienny poranek 23 września 
2016 r. w Dobkowie zaroiło się od grup dzieci 

i młodzieży, które wzięły udział w kolejnym – już XV 
- Powiatowym Dniu Regionalisty, organizowanym 
cyklicznie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej oraz jedną ze szkół powiatu. Tym 
razem spotkanie współorganizowało Gimnazjum 
w Świerzawie, a stroną merytoryczną zajęli się 
pracownicy Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej. 
Na 5 trasach gry terenowej pojawiła się ponad 
setka młodych ludzi, którzy wraz z opiekunami 
mieli do wykonania szereg ciekawych zadań, 
przygotowanych przez edukatorów z Zagrody 
Edukacyjnej. W pakiecie startowym znajdowały 
się: opis trasy, opis geologiczny i przyrodniczy, 
niezbędne naczynia laboratoryjne i materiały 
plastyczne oraz zadania dla uczniów w formie, 
m.in. kart pracy. Każda trasa liczyła 2-3 km i była 
specjalnie oznakowana. 

Grupa 1 (Gimnazjum w Zagrodnie i Gimnazjum 
im. Wł. St. Reymonta w Pielgrzymce) startowała 
w Mochowie (Jurczyce) i poznawała trzy okresy 
wulkanizmu. Grupa 2 (Gimnazjum w Wilkowie i 
Gimnazjum Dwujęzyczne w Złotoryi) szła śladami 
dawnej pustyni od Starej Kraśnicy. Grupa 3 (Zespół 
Szkół Miejskich w Złotoryi: Szkoła Podstawowa 
im. H. Brodatego i Gimnazjum im. V. Trozendorfa) 
szukała śladów epoki lodowcowej pomiędzy Lipą a 
Dobkowem. Grupa 4 (Gimnazjum w Świerzawie, 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w 
Złotoryi i Szkoła Podstawowa w Nowym Kościele) 
zajęła się rozpoznawaniem podwodnych wulkanów 
na terenie Dobkowa. Ostatnia - 5 grupa (Szkoły 
Podstawowe z Rokitnicy i Sędzimirowa) miała za 
zadanie poznać zjawisko rafy koralowej.

Po  dotarciu na metę - do Zagrody Sudeckiej, 
nieco zmęczeni, ale zadowoleni uczestnicy 
zgromadzili się w sali Wiejskiego Domu Kultury, 
udostępnionej dzięki uprzejmości Dyrektora 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie 
- Haliny Zychowicz-Michoń. Tam zostali powitani 
przez edukatorów: Julię Jankowską, Monikę 
Cychowską i Marcina Jaśkiewicza. W imieniu 
Zarządu TMZZ powitała zebranych Wioleta 
Michalczyk. Następnie każda z grup przedstawiła 
w bardzo ciekawy sposób rezultaty swojej pracy na 
trasie. Można było poznać mnóstwo interesujących 
naukowych informacji.

Po prezentacjach miało miejsce wręczenie 
pamiątkowych podziękowań dla drużyn  
i  ich opiekunów oraz materiałów promocyjnych 
dla bibliotek szkolnych. W tej części uczestniczyli 
przybyli goście:  Starosta Powiatu Złotoryjskiego 
Ryszard Raszkiewicz oraz Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk. 
Oboje  podkreślali w swoich   przemówieniach 

rolę regionalizmu w edukacji dzieci i młodzieży. 
Towarzyszyli im: prezes TMZZ Aleksander Borys, 
dyrektor Gimnazjum w Świerzawie Romana 
Kaszubowska i Julia Jankowska w imieniu 
Prezesa Stowarzyszenia Kaczawskiego – Eweliny 
Rozpędowskiej. Wspomniano również, że 
znajdujemy się w miejscowości, która otrzymała 
tytuł wicemistrza w konkursie o Europejską Nagrodę 
Odnowy Wsi 2016.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy 
podzielili się na dwie grupy i kolejno zwiedzali 
centrum nauki, gdzie czekali na nich edukatorzy, 
którzy w zajmujący sposób tłumaczyli im zjawiska 
geologiczne i przyrodnicze. W międzyczasie pozostali 
zajadali się pysznymi pierogami i ciastem.

Tegoroczny Dzień Regionalisty mógł się odbyć 
dzięki pozyskanemu przez TMZZ dofinansowaniu 
ze strony Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa oraz 
środkom własnym Towarzystwa i pomocy Dyrekcji 
Gimnazjum w Świerzawie. Całość koordynowały 
członkinie Zarządu TMZZ: Wioleta Michalczyk 
i Małgorzata Pokrywka.

Kolejny już za rok. Mamy nadzieję, że będzie 
równie udany i ciekawy, jak ten właśnie zakończony.

Wioleta Michalczyk

XV Powiatowy Dzień Regionalisty
„W Sudeckiej Zagrodzie”

Organizacja Powiatowego Dnia Regionalisty 
to duże przedsięwzięcie, szczególnie jeśli 

organizatorem jest instytucja społeczna. 
W tym roku na miejsce organizacji wybraliśmy 
Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie.                                       
XV Dzień Regionalisty zorganizowaliśmy 
wspólnie z Gimnazjum w Świerzawie. Wszyscy 
„obdarowani” zadaniami stanęli na wysokości 
zadania sprawiając, że dzień 23 września 
zaliczamy do udanych.  

Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim 
organizatorom i uczestnikom zajęć. Jednak ze 
względu na zaangażowanie w całym okresie 
przygotowań szczególnie dziękuję Paniom: 
Wiolecie Michalczyk i Małgosi Pokrywce, 
Pani Dyrektor Romanie Kaszubowskiej i 
edukatorkom Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej. 
Wyrażam uznanie młodzieży i ich opiekunom.

Dziękuję wszystkim.
Aleksander Borys - prezes TMZZ  
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27.08.2016 r. mieszkańcy Dobkowa wraz ze 
Stowarzyszeniem Dobków i Stowarzyszeniem 
Kaczawskim zorganizowali imprezę rodzinną pod nazwą 
„Kaczawskie Warsztaty Artystyczne”.
28.08.2016 r. w Nowej Wsi Grodziskiej odbyły się Dożynki 
Gminne.
01.09.2016 r. w Złotoryi miały miejsce obchody 77. 
Rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
03.09.2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi 
zorganizowała piątą edycję ogólnopolskiej akcji 
Narodowego Czytania. Tym razem złotoryjanie czytali 
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
04.09.2016 r. w Rokitnicy odbyły się Dożynki Gminne.
05.09.2016 r. Gmina Miejska Złotoryja uzyskała 
nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 
2016 za dbałość o atrakcyjność terenów inwestycyjnych 
i zrównoważony rozwój gminy.
09.09.2016 r. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 
Nysa wraz z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych i Obsługi 
Inwestora Urzędu Miejskiego w Złotoryi zorganizowało 
bezpłatne szkolenie dotyczące zasad aplikowania o środki 
z programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 
Fundusz Mikroprojektów na lata 2014-2020.
10.09.2016 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
zorganizowało w Złotoryi wycieczkę śladami złotoryjskich 
miejsc pt.: „Złotoryja sacra – świątynie, miejsca kultu, 
pomniki”.
11.09.2016 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
zorganizowało w kościele św. Jadwigi odczyt 
multimedialny pt. „Pamiątki kultu św. Jana Nepomucena 
na ziemi złotoryjskiej”.
16-18.09.2016 r. odbyła się kolejna akcja „Sprzątania 
Świata – Polska 2016” pod hasłem „Podaj dalej - Drugie 
życie odpadów”. 
17.09.2016 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
w Podgórkach odbyły się imprezy związane z promocją 
dziedzictwa kulturowego regionu EDD „Biała Dama w 
Podgórkach”.
17.09.2016 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
zorganizowało w kościele NNMP odczyt multimedialny 
poświęcony tej największej i najstarszej świątyni w 
mieście, zatytułowany „Arcydzieło sztuki sakralnej”.
17.09.2016 r. złotoryjanie pobiegli po raz siedemnasty w 
Biegu Ulicznym o Memoriał Tadeusza Pietroszka.
18.09.2016 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
przeprowadziło w kościele św. Jana Chrzciciela i św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Świerzawie odczyt 
multimedialny zatytułowany „Pamiątki kultu św. Jana 
Nepomucena na ziemi świerzawskiej”.
19.09.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 
Spotkanie autorskie z Filipem Springerem.
23.09.2016 r. w Dobkowie Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej zorganizowało XV Powiatowy Dzień 
Regionalisty „W Sudeckiej Zagrodzie…”.
24.09.2016 r. Stowarzyszenie SZTUKiSZUM we 
współpracy ze Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i 
Rekreacji zorganizowało na złotoryjskim basenie otwarty 
eksperyment twórczy BA:SEN „Zanurz się w Baśnie”.
25.09.2016 r. w kościele p.w. św. Jadwigi w Złotoryi 
nastąpiło poświęcenie figury św. Michała Archanioła 
poprzedzone Misterium Jasnogórskim.
25.09.2016 r. w Domu Spotkań i Integracji Społecznej 
przy SP nr 1 fundacja Animus zorganizowała kilkugodzinny 
charytatywny maraton zumby „ZUMBOmisja”.
26.09.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji 
odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas 
której zostały wręczone tytuły Honorowych Obywateli 
Miasta Złotoryi czterem mistrzom świata w akrobatyce 
sportowej: Leszkowi Antonowiczowi, Sławomirowi 
Haładzie, Wojciechowi Świecikowi i Bogdanowi Zającowi.
26.09.2016 r. w Urzędzie Gminy Pielgrzymka 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 
Kaczawskie” zorganizowało dla przedsiębiorców, 
szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w 
ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach Inicjatywy LEADER”.
28.09.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa Danuty Hajdasz.
29.09 - 01.10.2016 r. Złotoryjski Ośrodek Kultury 
i Rekreacji zorganizował pierwszy Festiwal Filmów 
Dolnośląskich „Złoty Samorodek 2016”.

Opracował: Jarosław Jańta
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O
prócz odkrytej podczas badań 
archeologicznych w lipcu 2016 r. kamiennej 

szubienicy w Złotoryi, niewiele osób zdaje 
sobie sprawę, że w okolicy istniały jeszcze inne 
urządzenia tego typu. W miejscowości Wojcieszyn 
plac straceń znajdował się przy dawnej drodze do 
Złotoryi. Z kolei  w Proboszczowie szubienica stała 
na rozdrożu za wsią, w kierunku na miasteczko 
nad Kaczawą, znane dawniej z wydobywania 
złota. Obiekty te zostały zaznaczone na mapach 
wojskowych z połowy XVIII wieku. Niestety nie 
uwieczniono na nich szubienicy w Jerzmanicach, 
ani w pobliskiej Pielgrzymce. Do tej pory nie udało 
się jednak określić, gdzie znajdowało się miejsce 
kaźni skazańców w tej miejscowości, chociaż 
zachowały się informacje o wielu egzekucjach.

W Jerzmanicach (niem. Hermsdorf), szubienica 
znajdowała się na wzniesieniu, przy szosie ze 
Złotoryi do Lwówka Śląskiego, od której dziś 
zresztą odbija polna droga w kierunku dawnego 
miejsca straceń. Na północny-zachód od wsi 
widoczne jest wzniesienie, częściowo zalesione, 
zaznaczane na mapach jako Góra Szubieniczna 
(niem. Galgenberg). Z jej szczytu doskonale 
była widoczna sama miejscowość, jak i dawny, 
ważny trakt. Miało to znaczenie prewencyjne 
i odstraszające, dlatego wybierano tego typu 
lokalizację dla tych obiektów. Znane są dwa wyroki 
śmierci wykonane na tym miejscu kaźni. Wspomina 
o nich jeden ze śląskich kronikarzy. Co ciekawe 
odbyły się one w tym samym roku, w identycznych 

sprawach. Pierwsza z nich miała miejsce dnia 21 
marca 1686 r. Wówczas, jak zapisano w kronice 
w „Hermsdorffe beim Goldberg” stracono 
pomocnika krawca, który podłożył ogień. Został 
on wpierw ścięty, a następnie jego zwłoki zostały 
spalone. Egzekucja nie była najwyraźniej nauczką 
dla pewnego pomocnika murarskiego, który 
również oskarżony o podpalenia, został ścięty 
i spalony na miejscu straceń w Jerzmanicach, 
dnia 27 czerwca 1686 r. Szczególnie szkodliwym 
przestępstwem było właśnie podłożenie ognia, 
które przynosiło znaczne straty, niekiedy pożary 
niszczyły całe ośrodki, pozbawiając ludzi nie tylko 
majątku, ale też nierzadko życia. Sprzyjała temu w 
miastach gęsta zabudowa domostw przeważnie 
wykonanych z drewna. Dlatego też podpalaczy 

(niem. Mordbrenner) karano z całą surowością 
obowiązującego prawa. Kodeks kryminalny Karola 
V zwany popularnie Caroliną z 1532 r., przewidywał 
karę odzwierciedlającą czyn, czyli w przypadku 
podpalaczy – spalenie żywcem na stosie. Tutaj 
wobec skazańców sankcję tą złagodzono, ścinając 
obu delikwentów przed spaleniem ich ciał. 

Nie wiadomo, który z katów wykonał wyrok. 
Być może ze Złotoryi, chociaż władze miejskie na 
jego zatrudnienie zdecydowały się dopiero pod 
koniec XVII stulecia. Został nim Gottfried Mende. 
Wcześniej miasto i wsie w regionie obsługiwał 
kat z Legnicy, o czym zaświadczają liczne prośby o 
wypożyczenie wykonawcy wyroków z tego ośrodka. 

Daniel Wojtucki 

Szubienica w Jerzmanicach 
koło Złotoryi

Jerzmanice - widok na dawną Górę Szubieniczą

Mapa z 1937 r. - Galgenberg, na północny zachód od miejscowości

Fot. Daniel Wojtucki

Fragmenty pamiętników Hansa Schweinichena z informacjami o 
Złotoryi opublikował we własnym tłumaczeniu Damian Komada 
w artykułach: Świadkowie Unii Lubelskiej, [w:] Echo Złotoryi, nr 5 
(102) maj 2014, s. 17; Hans Schweinichen w Złotoryi, [w:] EZ nr 4 
(112) kwiecień 2015, s. 18-19; Martin Thabor w Złotoryi, [w:] EZ nr 
5 (124) maj 2016, s. 18-19.
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Powinien być jednym z najbardziej znanych Ślązaków, 
gdyż jego pamiętnik należy do najbarwniejszych i 

najciekawszych świadectw literatury renesansowej w 
skali międzynarodowej. Urodził się 25 czerwca 1552 na 
zamku Grodziec, nazywał się Hans von Schweinichen i 
był rycerzem na Mierczycach. Odpowiedzialność za to, 
że znają go dziś tylko wtajemniczeni, ponosi sam autor 
oraz jego potomkowie. Pierwszy, dlatego iż wcale nie 
troszczył się o konstruowanie krótkich i zrozumiałych 
zdań, a drudzy, ponieważ nigdy nie starali się go należycie 
zrozumieć. Problemy na tym tle były tak wielkie, że 
zdecydowano się w latach trzydziestych XX wieku wydać 
dla Niemców „tłumaczenie” na współczesny im język, 
dzieło, przed którym od razu należy przestrzec, ponieważ 
edycja ta ma z duchem prawdziwego Schweinichena 
niezbyt wiele wspólnego. O ile rycerz śląski opisał swoje 
czasy bez jakichkolwiek uprzedzeń narodowościowych 
– znajdziemy więc czasem krytyczne słowa na temat 
Polaków, ale i sporo pochwał – o tyle w późniejszym 
elaboracie z okresu faszystowskiego na kanwie jego 
pamiętnika te pozytywne aspekty zostały „zapomniane”.

Wspomniane kłopoty językowe spowodowały też, iż 
pomimo ogromnego znaczenia dla historii Śląska, Polski 
i całej Europy Środkowej do dziś nie posiadamy żadnego 
wiarygodnego przekładu tego dzieła na język polski, 
ponieważ tłumaczenie Hieronima Feldmanowskiego, 
które ukazało się w 1870 r. w Dreźnie w ramach Biblioteki 
pamiętników i podróży po dawnej Polsce Józefa Ignacego 
Kraszewskiego jest nie tylko wersją mocno skróconą, 
ale zawiera także wiele nieporozumień translatorskich. 
Ten stan rzeczy obecnie pośrednio poprawia UNESCO, 
gdyż ogłoszenie Wrocławia Światową Stolicą Książki 
na lata 2016/2017 dało konsulatowi generalnemu 
Niemiec we Wrocławiu argument przy przekonaniu 
władz federalnych, że warto to arcydzieło literatury 
światowej w całości udostępnić polskiej publiczności w 
wiarygodnym tłumaczeniu. Prapremiera pierwszych 
fragmentów w tłumaczeniu Urszuli Ososko poza 
konsulatem (tam aktor Alan Bochnak czytał kilka 
urywków podczas Dni Otwartych 4 czerwca tego roku) 
odbędzie się 14 lipca 2016 w ramach festiwalu Góry 
Literatury w Nowej Rudzie.

Wydaje się jednak, że dla złotoryjan ważne jest 
przede wszystkim jedno pytanie: jaką pozycję zajmuje 
nasze miasto w tej unikatowej panoramie europejskiego 
renesansu? Trzeba na nie odpowiedzieć wprost: być 
może z wyjątkiem Legnicy nie ma miasta, które w tekście 
Schweinichena odgrywa większą rolę niż Złotoryja, choć 
nie zawsze jest to korzystne dla badaczy przeszłości 
tego grodu. Mówią oni na przykład, a dla mężczyzn jest 
to sprawa ważna, o dobrej jakości miejscowego piwa. 
Zupełnie innego zdania był wspomniany szlachcic, który 
w odróżnieniu od kronikarzy wspomniany trunek popijał 
w 1577 siedząc na Grodźcu i utyskiwał: Prosiłem, by 
zaufali Jego Książęcej Mości, a książę ich nie rozczaruje i 
namówiłem w końcu radę do tego, że przypieczętowali za 
te stare owce na pół roku. Zatem znów mieliśmy prowiant, 
a stare owce były przyrządzane na różne sposoby: z 
grzybami na trzy sposoby, z jagodami na dwa. Jego 
Książęca Mość i my wszyscy musieliśmy się tym zadowolić, 
a do tego piliśmy kiepskie piwo złotoryjskie.

Konieczność uciekania się do, jak się okazało, niezbyt 
lubianego piwa złotoryjskiego też miała swoją historię, 
albowiem na samym Grodźcu doszło do „zastoju w 
produkcji”, którego przyczynę kronikarz relacjonuje 
następująco: Ponieważ podczas wesela trudno było o 
miejsca do spania, choć było lato, młodzi znaleźli dla siebie 
schronienie w browarze i razem ze służkami księżnej zajęli 
miejsca w kadziach. Zarządziłem, że rano należy warzyć 
piwo, ale ponieważ spałem dłużej od księcia, Jego Książęca 
Mość jako pierwszy poszedł do browaru i zobaczył, 
że gospodarowano tam z chojnowskimi służkami, aż 
kadzie się poprzewracały, tak że już nie można było ich 
użyć. Jego Książęca Mość kazał zaraz wezwać mnie do 
siebie, zaprowadził do browaru i rzekł: „Zobacz, co tu 
nawyprawiali. Miałeś na te rzeczy mieć oko i pilnować, by 
służek nie traktowano źle”. Odpowiedziałem, że nic o tym 
nie wiem, ale sądzę, że służek nie traktowano źle, a raczej 
dobrze, a poza tym zastanawiam się, czy sam potrafiłbym 
robić to tak dobrze, żeby aż kadzie się poprzewracały. 
Zauważyłem też, że nocami radzono sobie dzielnie, 
albowiem w każdym kącie leżała służka ze sługą. Gdybym 

musiał wówczas zaprowadzić tam porządek, miałbym 
bardzo trudne zadanie. Stwierdziłem też, że kadzie można 
wnet zastąpić innymi, gorzej jednak z dziewictwem 
służek. Na co Jego Książęca Mość odrzekł: „Jesteś 
błaznem, zarządź, by przygotowano jedzenie i niech każda 
zatrzyma, co dostała”.

Ze względu na ograniczenia objętościowe niech 
powyższe dwa fragmenty świadczą, czego można się 
spodziewać po wspomnieniach ucznia słynnej szkoły 
złotoryjskiej. Dostarcza on czytelnikowi ciekawy obraz 
tej instytucji, gdyż przygody w czasie nauki w Złotoryi w 
opisał tak:

Anno 66, w czwartek po cantate, wysłał mnie mój 
pan ojciec do szkoły w Złotoryi, żebym tam studiował, a 
odwoził mnie proboszcz mierczycki Balthasar Thieme. 
W kolegium miałem pokój obok Christopha Kreckwitza 
na Wierzbicach w głogowskiem. Naszym pädagogus 
był Balthasar Tecke z Głogowa, człowiek uczony, a 
stołowałem się u Hansa Hellmericha; w szkole wyróżniano 
mnie pewnymi względami, bo wszyscy praeceptores z 
powodu mego ojca bardzo mnie szanowali i poważali. 
Uczono mnie solidnie, tak, że po ćwierci roku tyle nowego 
umiałem oprócz tego, z czym przyjechałem, że dla 
własnych potrzeb mogłem wypowiedzieć się po łacinie, 
wyprowadzić wywód na pół strony, a przez cały czas 
w Złotoryi nie dostałem ani jednego kuksańca. Tylko 
magister Barth, który szczególnie mnie kontrolował, 
uderzył mnie rózgą po ręce, ponieważ nie nauczyłem 
się na jego lekcji recytować Terencjusza, powiedział: na 
następny raz się nauczcie, albo spuszczę wam spodnie.

Ponieważ życie dworskie, które wcześniej 
prowadziłem, bardzo zawładnęło moją wyobraźnią, 
przejawiałem większe zainteresowanie jeździectwem 
niż książkami i do tegoż życia dworskiego moje serce 
bardziej się skłaniało, niż do pilnego studiowania. Stąd 
obmyślałem różne plany, jak by tu wydostać się ze 
Złotoryi, ale przy podejściu mego pana ojca nie zdały się 
one na nic. Każdorazowo przypominano mi o obowiązku 
studiowania, a w razie braku pilności, praeceptores 
mieli mi ją wbijać rózgami. W końcu zachorowałem na 
gorączkę i zabrano mnie do domu, ale nie byłem aż tak 
chory, jak starałem się to pokazywać. Jak tylko znalazłem 
się w domu, moja edukacja szkolna się zakończyła, 
albowiem także w Złotoryi czerwonka rozpoczęła swoje 
rządy. Z tego powodu ojciec zostawił mnie w domu i, 
jak się to mówi, ukręciłem szkole kark. W dwa tygodnie 
zapomniałem to, czego się nauczyłem przez 15 miesięcy.

Prócz tego cieszyłem się w Złotoryi przywilejem, 
którego innym odmawiano, a mianowicie mogłem 
chodzić na wszystkie wesela, na które mnie zapraszano. 
Ponieważ stary Albrecht Bock miał wówczas ładne 
córki, które często zapraszano do miasta na wesela 
mieszczańskie, musiałem zazwyczaj obok Hansa 
Schweinitza, wolnego pana na Gorzelinie, który wówczas 
studiował w Złotoryi, prowadzić jedną z panien. Myślałem 

sobie wówczas, że muszę być dzielnym jegomościem, skoro 
używa się mnie do takich spraw, pomimo, że było pod ręką 
wielu bardziej rosłych i dojrzałych młodzieńców, którym 
jednak nie dane było dostąpić tego zaszczytu. W szczególności 
podnosiło mnie na duchu to, że gdy córka pana Bocka, panna 
Käthlein, znająca kilka słów po łacinie, toastowała do mnie w 
tym języku, ja mogłem jej odpowiadać. Myślałem wówczas, że 
znam łacinę tak dobrze, jak doktorzy i jestem już wystarczająco 
wykształcony.

W Złotoryi miałem dobre towarzystwo młodych ludzi, gdyż 
wówczas przebywało tam ponad 140 studentów z domów 
pańskich i szlacheckich, nie licząc pozostałych, których było 
ponad 300. Był tam też młody Jorge Landeskron z Uszy, który 
ostatecznie wprowadził się do mojego pokoju. Ponieważ 
był prostym chłopcem i do nauki w ogóle się nie nadawał, 
urządziłem mu niejedną hecę. Bardzo lubił miód. Gdy miałem z 
jakimś chłopcem na pieńku, dawałem Landeskronowi kromkę 
chleba z miodem, a on bił się z nim tak długo, jak chciałem. 
Odnosił z tego podwójną szkodę, bywał fatalnie pobity i 
dostawał jeszcze cięgi za bójkę, ale Landeskron nic sobie z tego 
nie robił, co mi się podobało. ...

Mój pan ojciec dał mi do szkoły 2 talary na wyżywienie 
i uważałem się za bogacza. Item na książki wydałem 22 
grosze białe, sprawiłem więc sobie beret z aksamitu. Gdy go 
nakładałem, a zdarzało się to tylko w niedzielę i na weselach, 
uważałem się za niezłego chojraka. Kiedyś moja pani matka 
przysłała mi 2 floreny węgierskie i długie białe pióro, które 
skrzętnie chowałem w swojej skrzyni i dopinałem tylko na 
weselach. Ponieważ jednak często w ciągu dnia spoglądałem 
na tę skrzynię, student ze Złotoryi, który był akurat w moim 
pokoju, pomyślał, że jest tam znacznie więcej florenów 
węgierskich. Nocą zaczął udawać, że zwariował, włamał 
się nie tylko do mojej, lecz do wielu innych skrzyń i szalał tak 
długo, aż uciekliśmy z pokoju, a wówczas skradł te dwa floreny 
i około dwóch talarów, które miałem na bułki. Tak zostałem 
ograbiony z mojego skarbu, ale nie mogłem poskarżyć się ani 
praeceptorowi, ani matce. Hans Zedlitz na Dębowym Gaju 
pożyczył mi talara, abym znów miał jakieś pieniądze. Jegomość, 
który mnie okradł, uciekł ze Złotoryi.

Ojciec dawał mi na tygodniowe utrzymanie 14 groszy 
białych i dziennie nie wolno mi było wypić przy stole więcej 
piwa, niż za 6 halerzy, a jednak przeciągałem strunę tak, że 
kosztowałem ojca przez ten czas, kiedy byłem w Złotoryi na 
stancji, jak wykazuje jego rejestr, 64 talary. Przez ten czas 
chodziłem ubrany w barchany, miałem barchanową kamizelkę 
z rękawami z adamaszku, koller z kurdybanu, spodnie z małymi 
cięciami, podłożone brązową grubą tkaniną, stary płaszcz z 
grubego materiału obrzeżony aksamitem i beret aksamitny, 
więc uważałem, że wyglądam nie najgorzej. Życzyłbym sobie 
raczej, by wówczas nie udało mi się postawić na swoim, lecz 
abym zastosował się był do woli pana ojca i praeceptorów i 
kontynuował studia, co byłoby mi bardzo przydatne. Myślę 
jednak, że nie było to wolą Opatrzności, albowiem, mówiąc 
wprost, miałem na początku dobre warunki i duże środki u 
potentatów, książąt i panów, aby dalej studiować, gdyby Bóg 
tego chciał.

Kończąc w tym miejscu zapowiedź wydarzenia 
edytorskiego, mam nadzieję, że zachęciłem niejednego 
czytelnika do sięgnięcia po pamiętnik śląskiego szlachcica, 
który w sierpniu 1616 roku, czyli dokładnie czterysta lat temu, 
odszedł z tego świata, a miejsce ostatniego spoczynku znalazł w 
kościele św. Jana w Legnicy.

Rainer Sachs

 Przeoczona rocznica

Rainer Sachs urodził się w 1954 r. w Lipsku, jest Niemcem. 
W latach 1973-1980 studiował historię, historię sztuki i archeologię 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Bardzo dobrze opanował 
język polski i posługuje się nim z łatwością. W latach 1979-1983 
pracował jako historyk sztuki i tłumacz, a 1983-1988 był starszym 
asystentem naukowym Instytutu Historii Architektury, Sztuki 
i Techniki na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1988-1991 
przebywał jako stypendysta fundacji Alexandra v. Humboldta 
i fundacji Gerdy Henckel w Instytucie Historii Westfalii na 
Westfalskim Uniwersytecie im. Wilhelma w Monastyrze. Rainer 
Sachs od 1991 r. jest pełnomocnikiem ds. kultury w Konsulacie 
Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Główny 
nurt jego badań to udział w zespole badawczym opracowującym 
Leksykon Artystów Plastyków i Twórców Rzemiosła Artystycznego 
Śląska. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych.



KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Minerały – obiekt pożądania kobiet 
i mężczyzn. Mężczyźni lubują 

się w ich poszukiwaniu, obrabianiu, 
kolekcjonowaniu i opisywaniu. 
Kobiety zwykle ograniczają się do 
powiększania kolekcji minerałów w 
srebrnej oprawie, traktując je jako ważny 
element wizerunku. Oczywiście to 
podział z przymrużeniem oka, dlatego 
Czytelnikom obu płci polecam książkę 
„Ametysty z Sokołowca na Dolnym 
Śląsku. Przewodnik kolekcjonera 
minerałów”, autorstwa Mirosława 
Kuleby i Mirosława Kobieli. Znaczenie 
ametystów w historii, kulturze oraz 
sztuce świeckiej i sakralnej, dokładna 
lokalizacja występowania tych 
szlachetnych kamieni na terenie 
gminy Świerzawa i okolic Sokołowca – 
zainteresuje nie tylko kolekcjonerów. 
Przewodnik bogato zilustrowano 
zdjęciami ametystów, mapami 
topograficznymi i geologicznymi, 
uzupełniono wskazówkami dla 
początkujących poszukiwaczy tych 
uroczych, a występujących w wielu 
odcieniach fioletu (od purpury aż 
po kolor wrzosu) kwarców. Pozycję 
zawdzięczamy Fundacji Gloria Monte 
Verde. Miejsce i rok wydania – Zielona 
Góra, 2015.

Joanna Sosa-Misiak

Czasami w albumach 
złotoryjan zdarzają się 

takie oto fotograficzne 
perełki. Trzy pokolenia rodziny 
Krzywickich na tle bramy wejściowej 
kamienicy przy ul. Basztowej, w 
której rodzina zajmowała jedno z 
wielu mieszkań. Kamienica mieściła 
dwie odrębne klatki schodowe, 
do których prowadziły drewniane, 
duże i ciężkie – widoczne na zdjęciu 
- drzwi. Niestety, zły stan kamienicy, 
spowodował decyzję o przesiedleniu 
mieszkańców i rozbiórce kamienicy. 
W powstałej luce pojawiła się z 
czasem parterowa „plomba”, w 
której mieściła się znana lodziarnia 
„Zorba”. Dzisiaj budynek stoi pusty i 
także czeka na rozbiórkę.

Zdjęcie, prawdopodobnie ktoś 
z rodziny Krzywickich, podarował 
rodzicom pani Marii Gawlik.  
Ciekawi jesteśmy, gdzie zamieszkały 
osoby przedstawione na zdjęciu po 
opuszczeniu mieszkania i w którym 
roku kamienicę rozebrano. Może 
odezwie się do nas ktoś z rodziny? 
Może ktoś z Państwa posiada inne 
ujęcie nieistniejącej kamienicy?

Joanna Sosa-Misiak
Zdjęcie z archiwum Marii Gawlik
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W      
lipcu 1554 r. Złotoryję spustoszył 
jeden z największych pożarów 

w dziejach miasta. Naoczny świadek 
Martin Thabor - wtedy nauczyciel, 
opisał to wydarzenie: Roku 1554, 
17 lipca we wtorek po Margarecie, 
gdy był dzień Aleksego, w Złotoryi 
ogień domostwa pochłonął: niszcząc 
wiekowy Kościół oraz naszą umiłowaną 
szkołę, w politowania godnym pożarze 
wszystkie budowle spłonęły, w ciągu 
trzech godzin, aż do zajęcia straganów 
wzdłuż murów obok Bramy Wilczej. 
Ten pożar został zaprószony o godzinie 

10 [rano] przez kobietę, która 
nie osłoniła ognia w izbie i 
pozostawiła go bez dozoru, 
koło kowala Melchiora 
Landecka, przy Bramie 
Legnickiej. Kolejny świadek 
tragedii, Valentin Trozendorf 
– rektor szkoły, także podał 
nieco szczegółów: [...] 
Złotoryja poprzez straszliwy 
pożar do gruntu została 
zniszczona, Boże na Niebie 
bądź litościwy, i obecnie 
obrócona w popioły. Zostało 
także miejsce studiów 
młodzieży zrujnowane i 
uczynione niemożliwym do 
uczęszczania. [...] Podczas 
pożaru nauczycielom i 
pomocnikom szkolnym, jako 
i innym biednym poddanym, 
książki, sprzęty i dobytek w 
licznych częściach, niejedno 
przez ogień całkiem zostały 
zniszczone. [...] Ponieważ 
wybuch pożaru rozpoczął się 
niedaleko szkoły i rozszalał się 
potem straszliwie, musiałem 
wprzód zwrócić najwyższą 
uwagę na życie młodzieży i 
zadbać, aby rzetelni ludzie 
dzieci do mnie wyprowadzili, 

toteż o swoje własne rzeczy nie 
zadbałem. Dlatego, co przez długie 
czasy ciężką i wierną pracą pozyskałem 
i na stare lata przyoszczędziłem […], 
zostało zniszczone i zaginione, po części 
zaś przez złodziei uprowadzone.

Gdy wybuchł pożar, złotoryjanie 
pracowali przy żniwach. Na widok 
płomieni pośpieszyli na ratunek. 
Jednak nic nie mogli zrobić, gdyż 
bardzo silny wiatr podsycał ogień a 
długotrwała susza pozbawiła studnie 
miejskie wody. Dlatego z tej żałosnej 
pożogi ocalało zaledwie kilka domów. 

Po pożarze pomoc obiecał książę 
legnicki Fryderyk III oraz książę brzeski 
Jerzy II. Jednak były to tylko deklaracje. 
Złotoryjanie dobrze wiedzieli, że 
książętom będzie trudno udźwignąć 
ciężar odbudowy całego miasta. 
Dlatego, Rada rozpoczęła rozpaczliwe 
poszukiwania pomocy na własną 
rękę. Informacje o tragedii rozeszły się 
błyskawicznie. Wiele zaprzyjaźnionych 
ze Złotoryją miast oraz prywatnych 
osób zaczęło przekazywać pieniądze 
na odbudowę. W ten sposób do 
Złotoryi trafiło m.in. 200 talarów 
z Wrocławia, 50 talarów z Czech, 20 
talarów z Torunia, 5 talarów z Jawora 
oraz liczne prywatne darowizny, jak 
choćby 5 talarów od Jana Scholza 
czy 1 talar od Jerzego Hancowskiego.
     Jednak najbardziej niezwykłą 
prośbę skierowali rajcy i burmistrz 
Złotoryi do księcia pruskiego 
- Albrechta Hohenzollerna (1490-
1568). W historiografii polskiej 
znanego przede wszystkim jako 
ostatniego Krzyżaka, który złożył w 
1525 r. Hołd Pruski królowi Polski 
Zygmuntowi Staremu. Treść prośby 
- listu, świadczy o dużej śmiałości 
nadawców. Można to jednak łatwo 
wyjaśnić. Złotoryjanie mieli odwagę 
zwrócić się do Hohenzollerna o 
pieniądze, gdyż wiedzieli, że łączą 
go z księstwem legnickim związki 
rodzinne. Siostra Albrechta, Zofia 
Hohenzollern, była matką książąt 
legnickich: Fryderyka III i Jerzego II. 
Tak więc, Hohenzollern był wujem dla 
książąt legnickich - Panów Złotoryi. 
Ponadto, książę pruski znany był 
ze swojej hojności i rzadko kiedy 
odmawiał. Wielokrotnie finansował 
inicjatywy wydawnicze, kulturalne 
i naukowe. Fundował też stypendia 
oraz zapewniał darmowe wyżywienie 
studentom. W ten sposób wsparł m.in. 
złotoryjanina Krzysztofa Langnera 
- syna burmistrza Złotoryi, Erazma 
Glicznera - wychowanka Trozendorfa  
oraz największego poetę polskiego 
renesansu - Jana Kochanowskiego.
     Oryginał listu powstał w języku 
staroniemieckim, dokładniej w tzw. 

wczesno-nowo-wysoko-niemieckim 
(niem. Frühneuhochdeutsch). Co nie 
było niczym niezwykłym - w ten
właśnie sposób na co dzień 
porozumiewali się  złotoryjanie w 
XVI w. Styl jest typowy dla 
korespondencji z tego okresu. 
Ciężko się to teraz czyta. Tekst jest 
przepełniony do granic możliwości 
zwrotami grzecznościowymi, 
licznym odwołaniami do Boga 
oraz meczącym nawiązywaniem 
do tej samej kwestii na wiele 
różnych sposobów. List wysłano ze 
Złotoryi (zawiera miejsce nadania) i 
najprawdopodobniej trafił na zamek 
księcia Albrechta w Królewcu.
     Zobaczmy jak 462 lata temu 
burmistrz i rajcy miejscy prosili 
o pomoc dla spalonego miasta:

Książe pruski Albrecht Hohenzollern
ze swoim wojskiem w 1555 r.

Kriegsordnung -1555 r., Blatt. 5

Złotoryja, 2 sierpnia 1554 r.
     Najjaśniejszy, Wielmożny 

Książe i Panie, Panie Albrechcie, 
Margrabio w Brandenburgii i 
Prusiech, na Szczecinie, Pomeranii, 
Kaszubach oraz Powołany Książe, 
Burgrabio w Norymberdze, Książe w 
Rugii, nasz Łaskawy Panie.
      Najjaśniejszy Wielmożny Książe, 
Łaskawy Książe i Panie, Waszej 
Książęcej Łasce na zawsze oddając 
nasze uniżone służby pragniemy 
Waszej Książęcej Łaski zdrowia 
i pomyślności, życząc najdłuższego 
i wpierw szczęśliwego panowania.
     Wielmożny Książe i Panie, Wasza 
Książęca Łaska, my, biedota, 
zwracamy się w niedoli uniżenie i 
pokornie z naszą niedolą pogodzeni, 
co dnia 17 lipca roku pańskiego 
1554 karą Wszechmocnego spadła 
na całe nasze miasto i szkołę 
jako i, dzwonnice, wieże i ratusz 
uprzednią pożogą i przemocą wzięte, 
spustoszone ogniem, a młodzi i ich 
zasoby zostały zatracone. Z tą samą 
prośbą zwracamy się do Książęcej 
Łaski [Jerzego II] jako i łaskawego 
człeka, dobrego przyjaciela i 

protektora, tako i nie wątpimy, że 
w swej łaskawości Książęcej 

N
iedawno rozpoczął się rok szkolny i z tego 
powodu przypominamy budynki, które 

służyły oświacie w naszym mieście lub czynią to 
nadal. Już od XVIII wieku szkoła funkcjonowała 
w gmachu przy ul. Szkolnej 1 (jeszcze do 
niedawna nazywanym Domem Nauczyciela 
„Bacalarus”), widokówka pokazuje go, gdy 
działała tam (od 1907 r.) zimowa szkoła rolnicza. 
W tymże 1907 roku oddano do użytku miejską 
szkołę podstawową 
dla dzieci wyznania 
ewangelickiego przy pl. 
Trozendorfa (dziś SP 1 
przy pl. Niepodległości). 
W 1877 r. otwarto 
szkolny gmach 
przy ul. Kolejowej, 
fundacji Juliany 
Priesemuth i Christiana 
Gottlieba Schwabe. 
Przy ul. Basztowej 
funkcjonowała jakiś 
czas przed 1945 r. 
szkoła dla dziewcząt.

Roman Gorzkowski
Robert Goździk

1 grudnia 2015 r. minęło 
600 lat od urodzin 

Jana Długosza (1415-1480) 
- wybitnego polskiego 
historyka, geografa i 
dyplomaty, wychowawcy 
synów królewskich. Z tej 
okazji Sejm oddał hołd Jego 
pamięci, ustanawiając rok 2015 
Rokiem Jana Długosza.

Długosz jest autorem spisanych po 
łacinie w latach 1455-1480 Roczników, 
czyli kronik słynnego Królestwa 
Polskiego. W tym monumentalnym 
dziele, wspaniałym osiągnięciu 
dziejopisarskim późnego średniowiecza, 
możemy odnaleźć ciekawe wzmianki o 
Złotoryi. 

Przy opisie wojny między synami 
Henryka Brodatego pod 1214 r., Długosz 
podaje: Henryk [...] zebrawszy wojsko z 
Polaków i Niemców, zaszedł mu drogę 
między Lignicą i Goldbergiem w miejscu 
zwanem Studnica, czyli Czerwony Kościół.

Przy bitwie z Tatarami pod Legnicą 
w 1241 r. zanotował:  A skoro wyszedł 
za przedmieścia lignickiego, na szerokiej 
równinie, [...] rozwinął swoje hufce i na 
cztery zastępy podzielił. Pierwszy zastęp 
składali krzyżowce i ochotnicy, rozmaitego 
języka i z różnych narodów zebrani: 
na którego uzupełnienie, iżby gęstsze 
utworzyły się szyki [...], przyłączono 
doń górników z kopalni złotych w 
Goldbergów (tam bowiem były miny 
złote): dowództwo nad nimi objął syn 
morawskiego margrabi Bolesław.

Mamy też nieco spraw 
gospodarczych. W 1319 r. książę 
Bolesław począł miarę przechodzące 

czynić znowu wydatki, przez co 
w mnogie i lichwą obciążone 

zabrnąwszy długi [...], 
Chojnowę i Złotogórę 
(Aureusmons) mieszczanom 
wrocławskim, wierzycielom 
swoim, w wielu tysiącach 
grzywien zastawił.

W 1322 r. Jan król Czeski 
rozkazał mieszczanom 
Wrocławia [...], aby mu 

wydali Chojnów i Goldberg, 
trzymane a zastawione od 

Bolesława księcia brzeskiego, 
grożąc, że jeśli rozkazu tego nie 

usłuchają, odbierze je przemocą.
W 1364 r. książę Ludwik Chojnowski 

[...] układy, w które książe Wacław był 
powchodził, od razu unieważnił, a Żyda 
pewnego, któremu Goldberg w zastaw 
był puszczony w Lignicy schwytał i [...] 
zmusił do oddania wszystkiego [...].

W 1428 r. Husyci palą Złotoryję: 
W Piątek przed niedzielą Cantate 
[4 niedzielą po Wielkanocy], wojsko 
odszczepieńców Czechów, wkroczywszy 
zbrojnie do Szląska, zdobyło miasto 
Lubin, wymordowało okrutnie wiele 
osób duchownych i świeckich, a nazajutrz 
miasto Złotoryję (Goldberg) z dymem 
puściło.

W sumie w Rocznikach Jana Długosza 
(podzielonych na XII ksiąg), mamy 9 takich 
drobnych informacji o Złotoryi. Teksty te 
powstały w 2 poł. XV w. Stąd możemy je 
zaliczyć do jednych z najstarszych źródeł 
poświęconych naszemu miastu.

Dziękuję Romanowi Gorzkowskiemu 

za zwrócenie uwagi na przypadającą 
rocznicę urodzin Długosza i podsunięcie 
tematu do napisania.

Źródło cytatów: Jana Długosza, Dziejów 
polskich ksiąg dwanaście, przekład Karola 
Mecherzyńskiego, T. I-V, Kraków 1867-1870.

Damian Komada
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Zakończenie listu dowodzi, że jego 
treść musiała zostać wypracowana 
wspólnie przez burmistrza i radnych. 
Natomiast sam tekst mógł wyjść 
nawet spod ręki Willenborga, pisarza 
miejskiego - jednego z siedmiu 
legendarnych mieszczan, ocalałych 
po zarazie w 1553 r. Pod listem nie 
złożono żadnych imiennych podpisów. 
Wiemy jednak, że burmistrzem był 
wtedy Lorenz Cirkler (Starszy) - także 
jeden z siedmiu ocalałych. Gorzej jest z 
odtworzeniem składu Rady Miejskiej. 
Trudno ustalić, kto w niej zasiadał w 
1554 r.? Znamy na szczęście rajców 
z 1552 r. i 1555 r. Wykorzystując 
prawidłowość polegającą na obsadzie 
Rady tymi samymi osobami przez 
całe dziesięciolecia, można pokusić 
się o odtworzenie tych nazwisk. I tak, 
możemy przyjąć, że Radę Miasta 
tworzyli w 1554 r. i byli współautorami 
listu: Lorenz Cirkler (burmistrz), Georg 
Vechner, Christoph Schütztuch, 
Taddäus Ranzbach, Hans Talkwitz, 
Valtin Hillger i Andreas Kahle.

Niestety nic nie wiemy o efektach 
skierowanej prośby. Nie dysponujemy 
żadnymi materiałami, które mówią o 
przekazanej w tym czasie przez księcia 
Albrechta pomocy dla spalonej Złotoryi.

Damian Komada

Źródła-literatura: Breslauer Erzähler, 
Vgl. G. G. Fülleborn, Bd. 3, 1802, s. 275; 
Peschel, Die Geschichte der Stadt 
Goldberg, Bd. 1, Jauer 1821, s. 146-148; 
Th. Wotschke, Aus Herzog Albrechts von 
Preußen Briefwechsel mit Schlesien, [w:] 
Correspondenzblatt, T. XI, 1908/09, s.18

Rys. P. A. Beckera z 1911 r.

Siedmiu ocalałych z zarazy w 1553 r. 
mieszczan złotoryjskich. Przynajmniej 

jeden z nich: burmistrz Lorenz Cirkler i być może 
pisarz miejski Willenborg mieli swój udział 

w wysłaniu listu do księcia Albrechta

i dobroci nie poskąpi ratunku 
własnemu miastu dla jego 

odtworzenia, zlituje się nad nim i 
pomoże je podnieść, i będąc pod 
Książęcym panowaniem nie tracimy 
nadziei, że zostaniemy otoczeni 
opieką. Uniżenie kłaniamy się przed 
Waszą Książęcą Łaską i pokornie 
prosimy Waszą Książęcą Łaskę jako 
chrześcijańskiego Księcia nam w tym 
zmartwieniu i biedzie dla utrzymania, 
podniesienia i odbudowy wspomnianych
 ruin, szkół, wieży, dzwonnicy i ratusza 
w łaskawości pańskiej i dobroci  
byłby skłonnym poprzeć, abyśmy 
my, biedota, próżnie i w zatroskaniu 
nie wyczekiwali jeno nadziei ich 
podniesienia. Wpierw uniżenie 
kłaniamy się przed Waszą Książęcą 
Łaską jako z chrześcijańskich naszych 
wielmożnych Książąt i Panów z Bożej 
łaski powołanych, by nakłonił ucha do 
prośby o sute nagrodzenie. A zdrowie 
Waszej Książęcej Łaski polecamy Bogu 
Wszechmogącemu i prosimy o jak 
najdłuższe Jego łaskawe panowanie.
Dat. Złotoryja, dnia 2 sierpnia roku 54.
Waszej Książęcej Łasce uniżenie 
oddani burmistrz oraz radni 

miasta Złotoryja.
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