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M
ożna by zacząć cytatem z „Ziemi 
obiecanej”: „Ja nie mam nic, Ty nie 

masz nic, w sam raz mamy tyle, aby założyć 
fabrykę”, tylko nie o fabrykę, a o winnicę tu 
chodzi, a poza tym czy talent to nic?
Bo cała trójka go ma. Kasia umie robić meble 
i ma smykałkę do urządzania wnętrz, Ania 
gotuje i tu udowadnia swoją kreatywność, 
a Michał potrafi zarabiać pieniądze. Ziemię 
odziedziczyli po dziadkach. Nieduży, mało 
urodzajny i pagórkowaty kawałek gruntu 
oraz stary, poniemiecki dom w Jerzmanicach. 
Najpierw pojawił się pomysł na dom, 
jakkolwiek to brzmi, trzeba było postawić 
go na nogi. Tym bardziej, że Kasia zaczęła już 
wtedy swój biznes z meblami, więc była okazja 
gustownie go urządzić. Jednak nie dane im 
było szybko skorzystać z tej możliwości, bo 
prace budowlane ciągnęły się pięć lat. 
W tym czasie, Michał i Ania, doglądając tych 
prac, postanowili zagospodarować ziemię. 
Wykorzystali naturalne nachylenie terenu 
i wpadli na pomysł, by założyć winnicę.

Winnica
Choć brzmi to prosto, łatwe wcale 

nie było. Ziemia jałowa, praktycznie ugór, 
porośnięta krzewami, wymagała nie lada 
wysiłku od właścicieli. Splantowali teren, 
wykonali tarasy. Z pomocą ojca, który na 
winogronach zna się już od lat, wybrali 
najlepsze do tych warunków sadzonki. 
Wszystkie certyfikowane, z rodowodem. Na 
każdy z tarasów przeznaczona inna odmiana. 
Na dół najbardziej odporne na zimno, u 
góry delikatniejsze. Kiedy już można było je 
sadzić, przyszła ulewa i cały wysiłek poszedł 
na marne, bo ziemia spłynęła. To ich nie 
zniechęciło. Nikt przecież nie obiecywał, 
że bycie plantatorem jest łatwe. Winnica 
jak na razie to niekończąca się inwestycja. 
Najpierw plantacja, sadzonki, teraz sprzęt do 
przetwarzania winogron i robienia wina. 
A ten na razie mieści się w niedużej piwniczce 
w ogrodzie, ale pewnie niebawem, gdy 
przybędzie kadzi, gospodarze przygotują mu 
nowe miejsce, bo już planują rozbudowę 
pomieszczeń gospodarczych. Wierzą, że po 
okresie inwestowania przyjdzie czas czerpania 
zysków. Patrząc na doświadczenia innych 
winiarzy w okolicy, mają nadzieję, że uda 
im się zaistnieć na rynku. Tym bardziej, że 
stawiają na bio-uprawę, zupełnie ekologiczną, 

i tym chcą się wyróżniać. Będziemy robić 
najlepsze wino, jakie możemy – mówi Michał.
Plantatorom winorośli sen z oczu spędza 
nie tylko pogoda (wiadomo, czym może się 
skończyć zbyt zimne lato), ale też nieproszeni 
goście. Przed ptakami chronią krzewy, 
wieszając na nich fruwające na wietrze złotka, 
ale ochrony przed osami nie mają. A osy 
błyskawicznie wyczuwają, kiedy winogrona 
zaczynają nabierać cukru. To dla wprawionego 
winiarza też sygnał, że powinien przystąpić do 
zbiorów. 

W tym roku Michałowi udało się zebrać 
tyle winogron, że uzyskał 400 litrów soku. 
Obecnie czeka na efekt fermentacji. Jest 
bardzo ciekaw, co z tego wyniknie. Ania mówi, 
że pewnie pierwszym winem szczycić się nie 
będą, ale przecież od czegoś trzeba zacząć. 
I sprawdzić czy nabyta wiedza procentuje w 
praktyce. Na razie procentuje wino. W dużych 
kadziach pracuje już czerwone, w małej, białe. 
Nie wiadomo, jak smakuje, ale pachnie… 
winem. Kiedy skończy się proces fermentacji, 
zostanie przelane do dębowych beczek i sobie 
poleżakuje w piwnicy pod domem. A dom…

Cisza, wino i chleb, czyli 
Winnica u Kmitów

C
złowiek to jednak dziwna istota. Kilka pokoleń 
walczyło o skrócony czas pracy, by jak najwięcej 

spędzać go z rodziną, rozwijać pasje, udzielać się 
towarzysko. Rodziny rozpadają się, pasje kosztują, 
więc trzeba na nie zarobić, znajomi zapomnieli o 
sobie, bo obrośli w sprzęty, które jak zarzucone 
kotwice, nie pozwalają opuścić domu. Żeby było 
jeszcze łatwiej i przyjemniej rozwój cywilizacyjny 
sprzyja oszczędzaniu czasu, lepszemu gospodarowaniu 
nim w pracy i po pracy. A jednak jakaś dziwna siła 
spycha nas ku „społecznej bezdomności”. 

Na rynku czasu wolnego panuje duża konkurencja. 
Specjaliści od marketingu dwoją się i troją, by 
wmówić nam, że ich oferta dopasowana jest do 
indywidualnego klienta, a my nim właśnie jesteśmy. 
Próbują się przypodobać, chwalą nas albo przeciwnie 
– wyciągają jakieś smuteczki i kompleksy, obiecując, 
że ściągną nam ten ciężar z pleców. Kuszą galeriami 
(tymi bez dzieł sztuki), dziesiątkami programów 
telewizyjnych – można pocieszyć się, że inni mają 
gorzej (bo wciąż szukają żony), albo oceniać talenty 
ludzi oczekujących w kolejce na swoje pięć minut 
sławy. 

Złotoryjanie idą pod prąd tym tendencjom. 
Miasto tętni sportem, wydarzeniami, rozrywką. Nie 
brakuje zajęć edukacyjnych, choć akurat ta sfera, z 
niewiadomych powodów, cieszy się najmniejszym 
zainteresowaniem. Zdecydowanie chętniej nowe 
umiejętności zdobywać chcą seniorzy, oferta dla 
młodych jest, potem ledwo dyszy, aż w końcu znika 
z grafików. Warto zastanowić się, dlaczego tak jest 
– czy oferta źle dopasowana, czy też wymagania 
ponadprzeciętne?

Drugą grupą ukrywającą się gdzieś w czeluściach 
niebytu jest lokalna, szeroko rozumiana, inteligencja. 
Niby jest, ale jakoś jej nie widać... nie widać, by 
zdradzała zainteresowanie udziałem w życiu 
społecznym, jakby satysfakcjonowało wyłącznie życie 
w sferze mikro a nie makro. 

Tym spostrzeżeniem nie chcę urazić nikogo 
personalnie (broń Boże!), ale czasami zastanawiam 
się głośno, dlaczego te proporcje tak źle wypadają. 
Dlaczego jednym zawsze się chce, a innym zawsze 
– nie wypada, nie po drodze, ani aktywnie, ani 
biernie. Zachęcam do wzięcia tego byka za rogi, 
wszystkim obecnym w naszym skromnej, ale twórczej 
wspólnocie - często godzącym życie zawodowe z 
rodzinnym, swoją aktywność społeczną z bywaniem 
na wydarzeniach organizowanych przez innych, 
serdecznie dziękuję i patrzę z podziwem. Orientacja 
prospołeczna miewa różny smak, ale to karma, która 
uzależnia. A to bardzo pożyteczne uzależnienie. I 
dobrze by było, gdyby było nas zdecydowanie więcej!

Podobno inteligent to taki człowiek, który ma 
w domu telewizor, a mimo to sięga po książkę. 

Jeśli wieczory z lekturą są powodem nieobecności 
w aktywnym życiu naszej społeczności – 
usprawiedliwiam każdego. Czasami warto 
beletrystykę zamienić na „Echo Złotoryi” - polecamy 
się Państwu! 

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

GOŚCINNA WINNICAŻeby innym 
chciało się chcieć

Dom
W czasie, gdy tworzyli winnicę, budował się 

prawie od podstaw dom. W zamyśle całej trójki 
inwestorów miał być miejscem pod wynajem 
dla szukających ciszy turystów i dopełnieniem 
winnicy. Zmagania z urzeczywistnianiem 
wizji trwały długo, bo niełatwo remontować i 
adaptować poniemiecką, zabytkową chałupę. 
Ponad dwustuletnią. O wiele łatwiej zbudować 
nowy dom, ale przecież nie o taki efekt 
chodziło. Stare domy mają duszę i tej nie 
wolno było utracić. Dom potrzebował liftingu 
i paru przeszczepów J. Ze starej obory zrobili 
przestronny salon. Pięterko służyło kiedyś 
za magazyn słomy i siana. Stropy zostały 
podniesione, ale stare belki zachowano. Zresztą 
jak wiele innych elementów wyposażenia, na 
przykład drzwi. I ciekawą podłogę w sieni. 
Specjalistką od domu stała się Kasia. Ona zajęła 
się projektem, wyposażeniem, wkomponowała 
tu swoje meble wykonane z litego drewna. 
Co ciekawe – goście, jeśli spodoba im się 
wyposażenie domu, mogą zamówić takie 
elementy dla siebie. Kasia z chęcią wyprodukuje 
kolejny egzemplarz stołu czy szafki.
Od ubiegłego roku dom już przyjął wielu gości. 
Najczęściej takich, którzy uciekali przed gwarem 
dużych miast. Przybyli tu nawet z zagranicy, z 
Antypodów. I byli zadowoleni. A jeden z nich 
stwierdził: obudziłem się rano i zastanawiałem się 
czy jeszcze żyję. Tak było cicho. Gospodarze dają 
im dużo swobody. Zapewniają pakiet powitalny w 
postaci kosza z prowiantem (pieczywo, masło, ser, 
jajka – wszystko swojskie), a następnie pozwalają 

gościom czuć się jak u siebie, z tą różnicą, że w 
zupełniej ciszy i bliskości natury, czego zazwyczaj 
na co dzień przyjezdnym brakuje. Dom może 
być bazą wypadową. Stąd przecież niedaleko do 
miejsc, które są atrakcyjne turystycznie. Ale jak 
ktoś nie lubi gwaru i potrzebuje resetu, to nie musi 
stąd nigdzie wyruszać. Wystarczy tu być. W domu 
na wzgórzu. A dom choć niewielki, to pomieści 
nawet do 8 osób w dwóch sypialniach i salonie. 

Gospodarze planują, by w przyszłości 
do swojej oferty dodać jeszcze całodniowe 
wyżywienie. Na razie dają miejsce i komfort 
wypoczynku w domu, gdzie natura jest na 
wyciągnięcie ręki, bo nawet w sypialni stoją 
brzozy :D

Kuchnia
Wszyscy są pasjonatami natury. Starają się 

być niej jak najbliżej. Widać to również w kuchni, 
a konkretnie w potrawach, jakie przyrządza 
Ania. Kiedy wchodzę do domu, wita mnie zapach 
pieczonych jabłek z kruszonką z migdałów 
polanych czekoladą. To tylko skromna próbka 
tego, co robi Ania, która ma duże doświadczenie 
w gastronomii. Daniem popisowym Ani jest 
kaczka, którą uwielbia Michał. Młoda kucharka 
z powołania i pasji prowadzi blog kulinarny. 
Uwielbia dania aromatyczne, jak sama mówi – 
ciepłe, takie jak w kuchni orientalnej. Nie kopiuje 
przepisów, ale sama je wymyśla, nawet ze 
składników, które wcześniej nie były jej znane. 
I wszystko, jak na razie, wychodzi. 
Gospodarze również w kuchni stawiają na 
samowystarczalność. Mają w planach uprawę 

warzyw i hodowlę kur. Na razie na potrzeby 
gospodarstwa zamawiają u sąsiadów jaja, sery, 
miody.

Planują też w tym roku uruchomić duży piec 
do wypieku chleba. Opalany drewnem. Chleb 
ma być tradycyjny, na zakwasie. Co ciekawe – 
piekarnia ma być zbudowana równie tradycyjnie 
– ze słomy i gliny. 

Cisza, chleb i wino – czego więcej gościom 
potrzeba?

Kasia, Ania, Michał są samoukami, do 
wszystkiego doszli sami. Znają smak pracy. Cenią 
to, co robią. Każde z nich wnosi tu swoją pasję. W 
pojedynkę trudno byłoby dokonać tego, co zrobili. 
I jak sami mówią: w kupie siła! Cała trójka czuje 
się silna rodziną i ogromnym wsparciem Andrzeja 
– ojca. Od niego uczyliśmy się wszystkiego, 
szczególnie ciężkiej pracy i tak naprawdę on włożył 
i wkłada w nasze projekty wiele serca. Angażuje 
się, ile mu sił starcza. Gdyby nie nasz tato, nie 
osiągnęlibyśmy tego wszystkiego – mówią. Nawet 
z szacunku do niego nie wyobrażają sobie, że 
to, co wznieśli, miałoby się nie udać. Ale gdyby? 
Najwyżej wszyscy zamieszkamy w jednym 
domu i będziemy robić wino, a wino to świetny 
środek płatniczy        - mówią z optymizmem. 
Nie wyobrażamy sobie, byśmy to kiedyś mogli 
sprzedać – zarzeka się Michał. Co jest w rodzinie, 
to ma w niej zostać. A kiedy łączy się pasję z pracą 
i cierpliwością, nie sposób nie odnieść sukcesu – 
dodaje na koniec Kasia. A sukces to nie miliony, 
tylko spokojne, normalne życie.

Z rodziną Kmitów w ich winnicy spotkała się 
Iwona Pawłowska

środek płatniczy        
Nie wyobrażamy sobie, byśmy to kiedyś mogli 

Październik 2016  ●  Nr 10 (128) 3



W czerwcu ubiegłego roku umówiliśmy się na 
następne spotkanie kresowe. A ponieważ 

będzie to piąte biesiadowanie, koniecznie musi 
się odbyć, tak wówczas uważaliśmy. Wielu 
mieszkańców ziemi złotoryjskiej będzie czekać 
na sygnał, że nadszedł czas spotkania. Czerwiec 
okazał się dobrym miesiącem, bo nawet przy 
niepogodzie jest ciepło, choć ostatnio dopadł nas 
rzęsisty deszcz, przechodzący falami w ulewę. No 
niestety, nasilające się dolegliwości mojego wzroku 
nie pozwoliły snuć planów czerwcowych. Ci i owi 
nieśmiało podpytywali mnie: co z Biesiadą? Będzie – 
odpowiadałam. Ostatecznie wszystko zamknęło się 
w sierpniu. Zasadnicze umowy z wykonawcami, a 
potem - to już „poszło z górki”. Trwało liczenie stanu 
kasy, wydatków, wciąż poszukiwanie sponsorów. 

V Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej 
ustalono na 6 października. Czas przyspieszył, 
było coraz bliżej magicznej daty. Wszystko 
przygotowane, można spokojnie udać się na 
spoczynek. Jutro czas świętowania. Od rana 
rozdzwoniły się telefony i pogrążyliśmy się w 
smutku, bowiem dotarła do nas wiadomość o 
śmierci naszego Przyjaciela – kasztelana na Zamku 
Grodziec, ŚP. Zenka Bernackiego. Targały nami 
mieszane uczucia. Co robić: realizować, odwołać? 
Jak się zachować? A jak chciałby Zenek? Wiadomo 
powszechnie, że Zenek był gorącym propagatorem 
Kresów i ich byłych mieszkańców. Miał pod 
opieką pozostałych tam rodaków, którzy trwają 
na warcie, niczym strażnicy polskości. A Zenek? 
Przed każdą imprezą obchodził zamek, doglądał 
przygotowań, szykował bazę, bo już zjeżdżali się 
uczestnicy Międzynarodowej Biesiady Kresowej. 
Przecież dopiero co, w sierpniowy weekend, 
zaprosił szerokie grono miłośników kultury 
kresowej. Jako animator zjazdów, spotkań, biesiad 
i zlotów umiejętnie łączył stare z nowym. Był 
niezrównanym wodzirejem – regionalistą, jedynym 
w swoim rodzaju.

Po konsultacjach podjęłam decyzję: Przegląd 
realizujemy, koncert zespołów i solistów 
dedykujemy Zenkowi. Nastał  dzień chłodny, 
mokry, nostalgiczny. Zebraliśmy się licznie w 
sali kinowej ZOKiR. Jako organizatorzy, razem 
z prezesem TMZZ – Aleksandrem Borysem, 
powitaliśmy wszystkich przybyłych i zaprosiliśmy 
na film prezentujący historię i dzień dzisiejszy 
zamku w gawędzie jego gospodarza - kasztelana 
Zenka Bernackiego. Odczytałam fragmenty 

szerszego opisu dziejów rodziny Bernackich, 
zamieszczonego w gminnej publikacji „Zachowane 
wartości”, które autorom powierzył sam Zenek. 
Widok  Kasztelana z filmu: mocnego, zdrowego i 
uśmiechniętego pokrzepił nas, wzmocnił, więc na 
scenę zaprosiliśmy wykonawców. 

Jako pierwszy wystąpił zespół Sokolik z 
Karpnik, dedykując Nieobecnemu nostalgiczną 
pieśń o górach. Zespół w Złotoryi wystąpił 

pierwszy raz, spodobał się i pewnie jeszcze kiedyś 
odwiedzi nas śpiewnie i muzycznie. Wokalistów: 
Alicję Wilczyńską (kierownika zespołu), Zofię 
Kuty, Krystynę i Zbigniewa Uchmanów, Joannę 
Olejniczak, Beatę Sosuńską-Baran, Beatę 
Niechwiej i Augustyna Wilczyńskiego   wspierali 
instrumentaliści: Anna Bodnar – akordeon, Józef 
Karbowski – akordeon, Jacek Starak – saksofon, 
Franciszek Szaciłło-Kulikowski – instrumenty 
perkusyjne.

Zespół tworzą pracujący zawodowo i emeryci. Są 
to: nauczyciele, funkcjonariusze policji, spawacz, 
lakiernik, elektryk, tokarz, analityk chemiczny i 
urzędnicy.

Z przyjemnością oklaskiwaliśmy nowo 
powstały zespół przy Kole Gospodyń Wiejskich 
w Pielgrzymce Kresowy Płomień, który przed 
publicznością wystąpił dopiero trzeci raz. Już  
pierwszym utworem wokaliści podbili publiczność. w swoim rodzaju.
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Pani Olga ŻejcKresowy Płomień

Burmistrz Robert Pawłowski

Sokolik z KarpnikKadr z filmu o Grodźcu

Fot. Jan Borawski
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SPOTKANIE KRESOWE
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V Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej
(Sycenie duszy i ciała)
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Zespół tworzą: Sebastian Dębicki, Renata Gralak, 
Danuta Chrupajło, Ryszarda Niklewicz, Genowefa 
Niklewicz, Zenobia Pyszny, Ewelina Niklewicz-
Dębicka oraz Michał Machowski (12 lat), Łukasz 
Dębicki (10 lat) i Adrian Urbańczyk (5 lat). Obecność 
dzieci w zespole daje nadzieję, że tradycje kresowe 
szybko nie zaginą.

W tym roku ponownie zaproszenie przyjął 
prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja (znany 
złotoryjanom z Uniwersytetu Opolskiego), 
który zabrał nas w podróż do Łucka. A zaraz 
niedaleko: Kiwerce, Przebraże, Kołki, Hołoby, 
Zofiówka, Wygadanka. Opowiedział o ciekawych 
mieszkańcach Kresów: aktorach, muzykach, 
pisarzach. Silnie akcentował obecność i rolę Kresów 

w  historii Polski. Podkreślił rolę literatury i filmu 
w kształtowaniu postaw patriotycznych Polaków, 
zachęcał do obejrzenia filmu „Wołyń”. Profesor 
opowiedział o przebiegu swojej pracy badawczej - 
spotkaniach, wywiadach,  korzystaniu z pamiątek 
rodzinnych różnych osób. Pan Profesor zachęcał 
do dbania o pamiątki rodzinne, ich podpisywanie 
i udostępnianie dokumentalistom. Wykład został 
wsparty krótkim filmem z wyprawy Profesora 

do Łucka. Słuchacze dowiedzieli się o tematach 
wiodących ośmiu tomów Kresowej Atlantydy.

Kilka pieśni okolicznościowych zaśpiewał 
a capella Józef Lachowski z Pielgrzymki, dawny 
członek zespołu Polanki, któremu wreszcie udało 
się „chwycić za rogi” szwankujące zdrowie i 
przyjechać do nas. Bywalcom „Zenkowych biesiad” 
znana jest dewiza pana Józefa: „bez śpiewu żyć 
nie mogę”. Tuż za nim na scenę wkroczył lwowski 
baciar, w którego wcielił się Łukasz Dębicki. 
Zarzuciwszy nonszalancko nogę na walizkę,  
wykonał kolejno: Tylko we Lwowie, Gdybym 
miał gitarę i Pognała wołki. Łukasza nagrodzono 
gorącymi brawami w uznaniu za melodyczną 
zgodność z oryginałem i swobodę sceniczną. 

A kiedy nadeszła pora na przypomnienie 
fragmentów prac konkursowych na wspomnienia 
kresowe, na scenę wkroczyli uczniowie Zespołu 
Szkół Zawodowych w Złotoryi: Marcin Petters, 
Norbert Dąbrowski, Zuzanna Orzechowska i 
Paweł Bartuzel. Równocześnie na dużym ekranie 
wyświetlano zdjęcia ze spotkań Kresowiaków i 
uroczystych podsumowań trzech edycji konkursu. 

Niejedna osoba na widowni odnalazła siebie w 
zatrzymanym kadrze dawno przeżytej sytuacji. 
Ten pełen wrażeń dzień zakończył występem 
proboszczowicki zespół Fudżijamki, który 
zaprezentował się w nowej odsłonie; w pięknych 
strojach i z dziecięcymi członkami zespołu. Przed 
publicznością wystąpili: Cecylia Stolarczyk, 
Krystyna Kamińska, Janina Szymczyk, Anna 
Matoga, Teresa Zapolska, Teresa Brogowska oraz 
jedenastolatkowie: Julia Szklarz, Anna Gębala, 
Sebastian Rogalski. Zespołowi towarzyszyli muzycy: 
Czesław Brogowski – akordeon, Jan Bagiński – 
trąbka, Zbigniew Krupiński – trąbka, bęben, Henryk 
Filipczuk – akordeon. Zespół prowadzi Beata Gralak 
(wokal, instrumenty klawiszowe). 

Warto dodać, iż najmłodszy uczestnik 
uroczystości miał pięć lat i śpiewał w zespole 
– Adrian Urbańczyk, a najstarszą uczestniczką 
okazała się pani Olga Żejc, która skończyła 
dziewięćdziesiąt lat, a w związku małżeńskim z 
panem Rajmundem wytrwali 65 lat. Jubilatów 
reprezentowała pani Olga. Wspaniałej Seniorce 
(Kresowiaczce, Sybiraczce i emerytowanej 
nauczycielce SP 1) bukiet kwiatów z najlepszymi 
życzeniami miałam przyjemność przekazać z 
prezesem TMZZ - Aleksandrem Borysem.

Głos podsumowujący zabrał patron 
honorowy V ZPKK – burmistrz Robert Pawłowski, 
który nawiązał do powojennego osadnictwa 
Kresowiaków na ziemi złotoryjskiej i podziękował 
za pielęgnowanie kresowych zwyczajów i tradycji. 
Przypomniał, że największą  grupą osadników na 
całym Dolnym Śląsku są Kresowiacy, zatem tego 
typu spotkania pielęgnują i upowszechniają kulturę 
wniesioną przez jedną z grup społecznych, dobrze 
służąc integracji z przybyszami i ich potomkami z 
innych regionów Polski.

W ostatnim wejściu prowadzący pokłonili 
się wszystkim sprzymierzeńcom, sponsorom i 
gospodarzom ZOKiR. Podziękowali za udział w 
uroczystości i zaprosili wszystkich do holu na 
kresowy poczęstunek, przygotowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymce. Było w czym 
wybierać: kulebiaki, pachnące gołąbki podolskie i 
ukraińskie, pierogi ruskie, z kaszą gryczaną, serem 
i grzybami oraz pieczone, paszteciki z kapustą 
i grzybami. Pieczywo reprezentowały chleby z 
ziołami, cebulowe i ze słonecznikiem oraz bułka 
pszenna. A ciasta… serniki, kokosanki, przekładańce 
(kto to spamięta) - palce lizać. Po pajdy wiejskiego 
chleba ze smalczykiem swojskiej roboty i kiszonym 
ogórkiem ustawiła się kolejka. Smakosze znają 
smaki i rytuały. Takie łasowanie „do czysta” to miód 
na serca gospodyń - świadectwo, że dobre i że 
smakowało (ciekawe, ilu następnego dnia usiłowało 
stracić kalorie na siłowni?). Kiedy jedni wzmacniali 
ciało, inni cierpliwie ustawiali się w kolejce po 
autograf do autora „Kresowej Atlantydy”, a potem 
wracali do stołów na przepyszny piernik Heleny, 
kawę i ostatnie gadu-gadu. 

Powoli budynek wyludniał się, cichły głosy, 
gasły światła. Po paru godzinach odwróciliśmy 
kartkę kalendarza.                                                                                                                        

Danuta Sosa       
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Rok rocznie jesienią w Szkole Podstawowej nr 3 
 im. H. Brodatego odbywa się festyn rodzinny 

organizowany przez nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej i stanowi niejako jeden z 
elementów tradycji szkoły. Koordynatorem 
wszystkich działań jest pani Elżbieta Struś. Dzięki 
jej kreatywności i zaangażowaniu impreza zawsze 
udaje się „na medal”.

24 września, w sobotę, odbył się kolejny, 
dawno oczekiwany, piknik tym razem pod 
hasłem „Szkoła stawia na rodzinę”. Patronat nad 
imprezą objął Burmistrz Miasta Złotoryja. Wzięli 
w nim udział: nauczyciele, rodzice i dzieci z klas 
I-III. Głównym celem imprezy było zachęcanie 
do zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej, 
popularyzowanie rekreacyjnych form ruchowych 
oraz integracja rodziny ze szkołą.

Impreza zgromadziła na boisku Orlik około 
300 osób: dzieci, rodziców oraz zaproszonych 
gości. W programie było wiele atrakcji: gry 
drużynowe dzieci – dzieci, rodzice-rodzice, 

dwie dmuchane zjeżdżalnie, plac zabaw, 
malowanie twarzy, kącik plastyczny, a także 
grillowane kiełbaski i pyszne ciasta upieczone 
przez wspaniałych - zawsze wspierających nasze 
działania - rodziców.

W programie była również rozgrzewka 
prowadzona przez panią Żanetę Szaratę, w 
której uczestniczyły maluchy i ich opiekunowie. 
Podsumowaniem festynu było wręczenie przez 
panią Dyrektor i Burmistrza Miasta: sprzętu 
sportowego, słodyczy oraz pamiątkowych 
dyplomów za udział w pikniku.

Festyn pokazał, że istnieje prawdziwa 
integracja rodziców i nauczycieli. Wielu z 
nich przyszło z samego rana, aby pomóc w 
przygotowaniach. Upiekli ciasta, rozkładali sprzęt 
i własnymi samochodami przewozili wyposażenie 
piknikowe ze szkoły i z powrotem.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do przygotowania i organizacji pikniku rodzinnego 
2016 i mamy nadzieję, że wesprą nas również w 
przyszłym roku.

Tekst i zdjęcia: Beata Siudak
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Festyn rodzinny

Złoty konkurs tuż, tuż...
W Zespole Szkół Miejskich w Złotoryi trwają 

intensywne przygotowania do powiatowego 
konkursu historycznego. Impreza odbędzie się 10 
listopada 2016 r. w ZSM przy ul. Wilczej 41. Swoją 
wiedzę z historii Polski (od 966 r. do 1918 r.) będą 
mogli sprawdzić uczniowie oraz dorośli mieszkańcy 
powiatu złotoryjskiego.

Konkurs dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych:
1. Konkurs odbędzie się 10 listopada (czwartek) 
2016 r. o godz. 12.00
2. Zgłoszenia zespołów należy dokonać do dnia 
7 listopada 2016 r. (e-mail: sp3@zlotoryja.pl 
lub tel. 768788260)
3. Uczestnicy konkursu występują w zespołach  
2 - osobowych reprezentujących swoją szkołę
4. Każdy zespół zobowiązany jest do przygotowania 
prezentacji multimedialnej na wybrany temat, 
jej przedstawienia oraz rozwiązania zadań 
przygotowanych przez organizatorów
5. Tematyka prezentacji do wyboru:
• 1050 - lecie Chrztu Polski.
• 170. rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza
• 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 
3 - maja (1791)
• 98. rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości(1918)
6. Prezentacje powinny zawierać  informacje na dany 
temat i ograniczać się do 10 minut. Za przedstawienie 
tematu można uzyskać do 5 punktów
7. Zadania przygotowane przez organizatorów 

sprawdzać będą wiedzę i umiejętności uczniów 
w zakresie od chrztu Polski (966) do odzyskania 
przez Polskę niepodległości (1918). Każde pytanie 
oceniane będzie za 1 punkt. 
8. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwać będzie 3 - osobowa komisja powołana 
przed rozpoczęciem konkursu, w skład której 
wejdą opiekunowie przybyłych grup
9. Wygrywa ten zespól, który uzyska największą 
liczbę punktów za test + punkty za prezentację
10. Trzy najlepsze drużyny zostaną nagrodzone 
i uzyskają tytuł „Aureus rerum scriptor” (Złoty 
specjalista w dziedzinie historii)
11. Rozdanie nagród odbędzie się podczas 
Gali Piosenki Patriotycznej 11 listopada 2016 r. 
w Złotoryjskim Ośrodku Kultury

Konkurs dla dorosłych (nie mogą 
startować historycy):
1. Konkurs odbędzie się 10 listopada (czwartek) 
2016 r. o godz. 17.00 w ZSM w Złotoryi
2. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 7 listopada 
2016 r. (e-mail: sp3@zlotoryja.pl lub tel. 768788260)
3. Uczestnicy rozwiążą indywidualnie test
4. Wygrywa ten, który uzyska największą liczbę 
punktów na teście

ZAPRASZAMY SZANOWNYCH 
CZYTELNIKÓW ECHA ZŁOTORYI DO 

UDZIAŁU W KONKURSIE
Organizatorzy konkursu 

- dyrekcja i nauczyciele ZSM

W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH W ZŁOTORYI
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GOLD-DOG TREKKING

Tym razem zawodnicy wyruszyli na spacer 
ze swoimi pupilami w Niedźwiedzicach, 

klimatycznej wsi niedaleko Chojnowa, wsi 
słynącej między innymi ze spacerujących 
bocianich rodzin, zabytkowego kościoła z 
wmurowanymi pięcioma krzyżami pokutnymi, 
w którego pobliżu znajduje się 13 pomników 
przyrody. 

Organizator, Mariusz Wota, zawsze na kolejne 
edycje GDT zamawia pogodę, ale tym razem 
matka natura chyba nie do końca zrozumiała 
jego intencje i polała żarem z nieba. Wrześniowe 
trzydzieści stopni mocno dopiekło zawodnikom. 
Zrezygnowano nawet z przedostatniego punktu 
na trasie MID, czym skrócono ją z 30 do 25-26 km. 
Sytuację ratowała duża ilość stawów na trasie, w 
których mogły poczuć ulgę rozgrzane zwierzęta. 
Dla tych, którzy startowali na 30 km czekały 
najlepsze widoki, gdyż zaliczali 4 kompleksy 
stawów. Na uczestnikach robił wrażenie ostatni 
punkt kontrolny, znajdujący się na środku 
rzeczki, więc trzeba było się trochę zamoczyć. Na 
punktach kontrolnych tym razem nie czekały na 
uczestników zadania, tylko dziurkacze robiące 

otworki o różnych kształtach. Oto relacje 
uczestników: 
Alina Brzezicka: Fajne było to, że była możliwość 
wejścia do wody. Jednak temperatura i mało 
cienia dały popalić. Ale skoro trasa łatwa, bo 
płaska, to musiała być „śrubka”. Końcówka 
świetna. To mój pierwszy GDT. 
Janusz Statkowski: Trasa bardzo fajna, 
widowiskowa, przebiegająca brzegami i groblami 
stawów hodowlanych. Bardzo fajnie ulokowane 
punkty kontrolne, chociaż niektóre ciężko było 
znaleźć, jak osławiony punkt numer 4. Mimo 
wszystko trasa była dość szybka, choć doskwierał 
nam upał, ale na mecie czekały na nas pierogi 
ruskie i ze szpinakiem, jednym słowem kolejna 
udana edycja imprezy.
Diana Michalewicz: Trasa piękna, proste 
nawigacje, mapa dokładna, taka, że jak się 
pilnowało gdzie się jest, to nie szło zabłądzić. 
Chociaż, przy najcięższym punkcie czwartym 
zgubiłam się i musiałam posłużyć się inną mapą, 
aby odnaleźć drogę, no i najfajniejsze, że trzeba 
było się cofnąć, żeby go odnaleźć. 

Zwycięzcy:
Trasa 15 km 
1. Alina Brzezicka i AKSA – 1:54
2. Janusz Statkowski i RUBI – 1:56
3. Lena Waćkowska i KIRA – 2:04
Trasa 30 km - kobiety
1. Teresa Bakalarz-Wójcik i SHASTA – 4:46
2. Magdalena Łazarska i KRAKSA, ŻUBER – 4:47
3. Katarzyna Prus, Daniel Mormul, Jarosław Prus i 
BOHUN – 4:54
Trasa 30 km - mężczyźni
1. Sebastian Smoleń i KIARA – 2:30
2. Damian Piekarczyk i ITA – 4:24
3. Krzysztof Ogórek i NELA – 4:46

A oto jak na portalu społecznościowym 
organizator podsumowuje owe wydarzenie: 
Chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom 
za przybycie na VIII edycję GDT. Mam nadzieję że 
przygotowane trasy przypadły Wam do gustu, 
jak również znaczniki punktów kontrolnych. 
Niestety, tym razem przetestowała Was pogoda. 
Podziękowania należą się też wolontariuszom 
„Nasze Rio” - Alicji Munzger, Oli Mróz, Wojtkowi 
Radjusz i szefowej Magdzie Krzanowskiej za 
pomoc przy obsłudze zawodów, a także pani 
dyrektor szkoły Violetcie Urban za udostępnienie 
terenu oraz UG Chojnów, UG Miłkowice, Kolejom 
Dolnośląskim, firmom „Delcom” i „Kuba” za 
gadżety i drobne nagrody. Słowa uznania 
należą się Edycie Urbańskiej i Kajetanowi Kukli 
za fotorelację, zawodnicy to lubią. Jednocześnie 
uchylamy rąbka tajemnicy odnośnie edycji na rok 
2017. W maju będziecie potrzebować dobrych 
latarek i opanowania w ciemnościach. A we 
wrześniu wracamy do kolebki zawodów GDT, czyli 
do Złotoryi. I zmieni się regulamin zawodów.

Pomimo, iż upał chciał wykończyć 
uczestników, wszyscy wrócili w dobrych 
nastrojach, ochoczo rozprawiając o urokach 
okolicznych terenów. Na mecie czekały nagrody 
oraz posiłek regeneracyjny w postaci pierogów. 
Tym razem była możliwość wyboru pomiędzy 
ruskimi ze skwarkami, a wegetariańskimi ze 
szpinakiem, więc było pysznie dla wszystkich. 
Podsumowując: na 2017 r. IX edycja zapowiada 
się w ciemnościach, będzie również i wspinaczka 
po stoku o pochyleniu ok. 70 stopni. Natomiast 
X edycja odbędzie się w Złotoryi. Pomimo, iż 
nadal ma być kameralnie (czyli nie więcej niż 50 
numerów startowych), liczy się na niezapomniane 
emocje, a co za tym idzie - na duże wsparcie 
miasta w tej jubileuszowej imprezie. 

Tekst i zdjęcia: Edyta Urbańska

Gorąca i mokra VIII edycja 
Gold-Dog Trekking - 10 września 2016 r.

7



Zanim przejdziemy do konkretów, najpierw 
chciałbym pochwalić Redakcję „Echa” za pamięć, 

także o społeczności żydowskiej w Złotoryi. Artykuły 
na ten temat ukazywały się parokrotnie. Warto 
wspomnieć także o artykule Tamary Włodarczyk w 
„Słowie Żydowskim” z października 2015 r. „O śladach 
Żydów w Złotoryi”, który przedstawia syntetycznie 
najważniejsze wydarzenia w powojennej, paroletniej 
historii społeczności żydowskiej w Złotoryi. Ważne 
miejsce zajmuje tu także informacja o szkole żydowskiej.

Jednak prawdziwą kopalnią wiedzy na interesujący 
nas temat jest archiwum Centralnego Komitetu Żydów 
w Polsce, Wydział Oświaty, znajdujące się w Żydowskim 
Instytucie Historycznym w Warszawie. Parodniowa 
wizyta w Instytucie była wspaniałym przeżyciem, a 
szczególnie przeglądanie kolejnych dokumentów z 
pierwszych lat od osiedlenia się w Złotoryi po II wojnie 
światowej. A zasoby te są całkiem spore i dotyczą 
różnych aspektów życia. Ale my w tym artykule skupimy 
się na szkolnictwie. Ufam także, że tak szacowne 
grono regionalistów Złotoryi wkrótce przystąpi do 
opracowywania kompleksowej historii społeczności 
żydowskiej zamieszkałej w Złotoryi jako kolejny tom serii 
„Biblioteczki Miłośników Ziemi Złotoryjskiej”.

Społeczna Żydowska Szkoła Powszechna im. 
Szolema Alejchema mieściła się przy ul. Basztowej nr 
15 i działała przy Powiatowym Komitecie Żydów w 
Polsce. Rozpoczęła swoje funkcjonowanie w czerwcu 

1946 r.  Z braku programów, materiałów i nauczycieli 
nauczano na początku tylko żydowskiego, polskiego i 
śpiewu. Stan klasy liczył 40 dzieci i często się zmieniał. 
Dane z 31 lipca 1946 r. podają stan szkoły: na 36 dzieci 
zorganizowanych w dwóch grupach (kl. I-12, II-IV-24, VI-
VII-2) z dwoma nauczycielami –  Cyla Ajchenbaum miała 
pensum godzin 104, przydział klasy I i płacę 4.000 zł a 
Izaak Wolkowicz także 104 godz., nauczał kl. II-V i płacę 
6.000 zł. P. Cyla miała skromne kwalifikacje – 3 kursy 
semestralne j. żydowskiego w Wilnie. Dalej kształciła 
się i wkrótce uczestniczyła w kursie nauczycielskim w 
Łodzi. P. Izaak nie posiadał żadnych kwalifikacji i został 
nauczycielem w szkole warunkowo. To trochę dziwne 
stwierdzenie, wszak posiadał wykształcenie wyższe. 
Pracował jednak tu bardzo krótko. Oboje odbywali 
praktyki nauczycielskie w ZSSR w latach 1940-42. Wiek 
dzieci wynosił od 7 do 14 lat, wszyscy pochodzili z terenu 
ZSSR. Szkoła dysponowała 3 izbami, a  biblioteka była 
w stadium organizacji. Prowadzono dożywianie dzieci. 
Nie było świetlicy. Wśród uczniów byli: Raja Pomeranc, 
Ila Berkowicz, Luba Fridlich, Leon Golowner, Ruta i 
Jakob Wajswasser, Michal Richter, Icek Erhaus, Sasza 
Lewkowicz, Jasza Szwarcberg, Maksim Meckier, Józef 
Grinberg, Sara Melman, Golda Tiszler, Lusia Rojzman, 
Fela i Anna Wajzer, Ruda Drob, Marusia Fajerszten, Lida 
Jablonkiewicz, Zoja Gajer, Witek Kramarski, Jankiel i 
Sonia Hak, Dudik Drob, Kola Pisarek, Anna Prusakowna, 
Nela Dauerman, Misza Kalmus, Misza Sznajder, Dolik 
Bronsztein, Jakob Wajcman, Natan Puchalski, Wita 
Roclaw, Jakob Szczupak, Lusia Biterman. Warto je 
podać dla pamięci potomnych. W 2014 r. Sara Melman 
odwiedziła Złotoryję – zachęcamy do przeczytania 
„Opowieści odnalezionych” w „Echu Złotoryi”, 
nr 3/2015. 

Od września 1946 r. szkoła funkcjonowała 
w odremontowanym lokalu. Zajmowała 4 izby o 
kubaturze 100 m2. Miejscowa spółdzielnia żydowska 
wykonała 15 ławek szkolnych i inne sprzęty szkolne. 
Stan uczniów wynosił  23 osoby podzielone na trzy 
klasy: I, II i III zorganizowane w ramach dwóch grup: 
kl. I i II – grupa „A” liczyła 11 uczniów a kl. III – gr. „B” 
liczyła 12 uczniów. Zgodnie z przydziałem godzin 
Wojewódzkiego Wydziału Szkolnego ich liczba wynosiła 

w I półroczu (do 23 grudnia 1946 r.) i w II półroczu (od 
13 stycznia 1947 r.): j. żydowski 13/13, j. polski 13/13, 
rachunki 11/11, hebrajski 4/8, roboty ręczne 4/8, 
rysunki 4/8, śpiew 4/4, geografia 0/4. Od początku 
II-go półrocza roboty ręczne i rysunki prowadziło 
się już w każdej klasie. Język żydowski obejmował 
w kl. I naukę od sylab i liter do czytania pięknego i 
drukowanego tekstu oraz pogadanki. Książką posiłkową 
była „Majn bichl”. W kl. II od czytania łatwego tekstu 
do samodzielnego streszczenia łatwych opowiadań, 
klasa III to od łatwych czytanek do opowiadań i 
ustnych streszczeń, układania zdań oraz zapoznanie 
się z twórczością m. in. Szolema Alejchema, Rajzena, 
Pereca, Fefera i innych. Język polski obejmował w kl. II 
naukę od liter i sylab do zdania. Materiał posiłkowy to 
„Wśród dzieci”, „Piszmy poprawnie” i „Iskierki”. Klasa III 
to najpierw łatwe czytanki, a później układanie zdań, 
opisywanie obrazków, streszczenia czytanek, ćwiczenia 
gramatyczne, rzeczownik, czasownik, przymiotnik. 
Materiałem posiłkowym były: „Wspólnymi siłami”, 
„Nauka pisania”, „Płomyczek” i „Płomyk”. Języka 
hebrajskiego zaczęto nauczać od kl. II – wprowadzano 
litery specyficzne dla abecadła hebrajskiego, 
samogłoski, pisanie łatwych wyrazów i krótkich zdań. 
Klasa III to abecadło, czytanie i przepisywanie z książki, 
układanie łatwych zdań.

Rachunki w kl. I obejmowały pojęcia o liczbach, 
dodawanie i odejmowanie przekraczające dziesiątkę, 
rozwiązywanie zadań. W kl. II było odejmowanie 
i dodawanie, dzielenie na dziesiątki, banknoty, 
mnożenie i dzielenie, rozwiązywanie zadań o dwóch 
pytaniach. Klasa III to dodawanie i odejmowanie liczb 
dwucyfrowych, zegar, zadania z nawiasami, dzielenie 
z resztą, przykłady na złoty i grosze, mnożenie przez 
dziesiątki i setki, dzielenie przez liczbę dwucyfrową, 
tuzin, gros, mendel, kopa. Były także początki geometrii: 
linie proste, krzywe, równoległe, prostopadłe, koło, 
promień, średnica. Geografia rozpoczynała się w kl. III 
od II półrocza i obejmowała pogadanki o otaczającej 
przyrodzie. Nauczano o widnokręgu, stronach świata, 
dziejach drogi polskiej, szosie, kolei żelaznej, jak 
pielęgnować drzewa i przechować owoce zimą. Naukę 
kończono opisem swojego podwórka z nieodłącznym 
wróblem, kotem i psem. Korzystano z podręcznika 
„Poznaj swój kraj”. Roboty ręczne w kl. I i II obejmowały 
robienie zabawek z kasztanów i szyszek, wykonywano 
wzór „metra” przydatnego w nauce arytmetyki oraz 
robiono tektury ramki na fotografie. Klasa III to robienie 
zegara, obrabianie chustek, mereżki (dla dziewcząt). 
To także nauka cerowania, łatania, przyszywania 
pętelek, wieszaków i guzików – to było głównie domeną 
chłopców. Na śpiewie uczono się Rajzeny i innych 
piosenek ludowych, piosenek o jesieni i zimie.
Na początku roku szkolnego wszyscy uczniowie zostali 
zaopatrzeni w bezpłatne podręczniki do rachunków, j. 
polskiego i geografii. Za potwierdzeniem otrzymali także 
zeszyty, ołówki, gumki, kredki i stalówki. Mieli także 
możliwość korzystania ze szkolnej biblioteki, ale były tam 
tylko książki w j. polskim w liczbie 50 sztuk. Brak lektur w 
języku żydowskim bardzo utrudniał proces nauczania. 
W czasie krótkiego funkcjonowania szkoły uczniowie 
dali kilka występów artystycznych, systematycznie 
przygotowywali gazetkę ścienną. Czas pozaszkolny 
uczniowie spędzali w świetlicy, gdzie wychowawcy 
klas prowadzili pogadanki na tematy aktualne czy o 
przeczytanej książce. Uczęszczano także do kina.

W żydowskiej szkole

Patron szkoły  
- Szolem Alejchem (1859-1916)

Fot.: www.pl.wikipedia.org

Na pierwszym planie - budynek dawnej szkoły 
żydowskiej przy ul. Basztowej 15

Fot. Sylwia Dudek-Kokot

Wykaz dzieci w szkolePieczęć
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Na zakończenie roku szkolnego, zgodnie 
z rozporządzeniem Wojewódzkiego Wydziału 
Szkolnego, rozdano uczniom świadectwa dostarczone 
przez ten Wydział. Motywowano także oceny 
celujące i niedostateczne otrzymane przez uczniów. 
W klasie I były trzy oceny niedostateczne: dwie z j. 
żydowskiego i jedna z rachunków.

Dzieci chętnie uczestniczyły w różnych 
uroczystościach. Pielęgnowano bohaterów powstania 
w getcie warszawskim. W pierwszej połowie kwietnia 
1947 r. przeprowadzono kilka pogadanek o przebiegu 
i celach powstania. Wykorzystany został materiał 
przysłany z Centralnego Komitetu Żydów w Polsce 
(CKŻP) i fragment „Der foter fun fremde Kinder”, 
„Kwiecień 1943 r. w Warszawie” „Zychrojnes fun 
kemfer”. Na tę okoliczność wykonano portret  Janusza 
Korczaka. Uczniowie wykonali rysunki o powstaniu 
w getcie. Uczono się wierszy i pieśni o partyzantce 
żydowskiej i zemście bohaterów żydowskich. Dnia 
18 kwietnia, po zakończeniu zajęć szkolnych, cała 
szkoła zebrała się w jednej sali klasowej, gdzie 
odbyła się uroczysta akademia. Na początek chór 
odśpiewał „Zoganist kejnmel, az du lectem weg”. 
Następnie kierownicy szkoły i półinternatu wygłosili 
przemówienia w j. żydowskim i polskim o historii, 
przebiegu i znaczeniu powstania. Odczytano także 
rozkaz naczelnego dowództwa o nadaniu odznaczeń 
pośmiertnie bohaterom powstania. Dzieci uczciły 
ich pamięć wierszami „N’kome”, „Heldn” i „Cum 
folk”. Następnego dnia dzieci wraz z nauczycielami 
uczestniczyły w akademii ogólnomiejskiej oraz 
zwiedziły wystawę przygotowaną przez Wydział 
Kultury i Propagandy przy Komitecie Żydowskim.

Uroczyście obchodzono także święto 
pierwszomajowe. Już w drugiej połowie kwietnia 
1947 r. nauczyciele przeprowadzili pogadanki 
o 1 Maja w dawnej i powojennej Polsce, gdzie 
podkreślano zasługi bohaterów, którzy zginęli o 
wolność narodu. Dzieci zrobiły ścienną gazetkę, 
pisały artykuły, rysowały do nich ilustracje, robiły 
chorągiewki, dekorowały szkołę. Układano bogatą 
część artystyczną i ćwiczono marsz ze śpiewem. 
W dniu pochodu dzieci zebrały się o 8. godzinie 
na dziedzińcu szkolnym. Przednie szeregi niosły 
transparent z hasłem: „BĘDZIEMY SIĘ PILNIE I 
STARANNIE UCZYĆ NA CHWAŁĘ NASZEJ OJCZYZNY”. 
Reszta dzieci niosła czerwone i biało-czerwone 
chorągiewki. W pochodzie szkoła szła razem z inną 
młodzieżą. Po manifestacji wrócono do szkoły, 
gdzie dzieci otrzymały ciepły posiłek. Po krótkim 
odpoczynku rozpoczęła się część artystyczna z 
udziałem gości, rodziców oraz członków Komitetu 
Żydowskiego. Sala była udekorowana w barwy 
narodowe oraz odpowiednie hasła. Po przemówieniu 
kierownika szkoły chór odśpiewał hymn narodowy 
a następnie rozległa się chóralna pieśń „Ojsgesztelt 
in glajche rejen”. Następnym punktem był montaż 
pieśni rzemieślników: murarza, szewca, krawca, 
stolarza i tokarza z odpowiednią dekoracją, 
kostiumami i muzyką. Odśpiewano także ulubioną 
pieśń szkolną „Pieśń żydowskiego górnika” i inne 
pieśni. Były także tańce góralskie. Po przedstawieniu 
przewodniczący Komitetu Żydowskiego, Laufer, 
wyraził podziękowanie nauczycielom szkoły. Na 
zakończenie dzieci otrzymały tradycyjne świąteczne 
podarunki.

W szkole pracowały 4 osoby. Kierownikiem była 
Cyla  Ajchenbaum zatrudniona od 1 czerwca 1946 r. 
i nauczała j. żydowskiego i hebrajskiego, śpiewu, 
geografii, robót ręcznych i rysunku. Miała pobory 
w wysokości 10.140 zł. Adela Feldman zaczęła 
pracę 1 października 1946 r. i nauczała j. polskiego, 
rachunków, robót ręcznych i rysunku, zarabiając 6.820 
zł. Eugenja Szpigel pracowała od 1 listopada 1946 r., 
ucząc j. polskiego, robót ręcznych i rysunku. Przestała 
pracować 13 lutego 1947 r. i za ten miesiąc zarobiła 
1.053 zł. Z kolei Hendla Fridlich zaczęła pracę 1 sierpnia 
1946 r. i była sprzątaczką z poborami 2.900 zł.
Problemem, zresztą nie tylko tej szkoły, był zazwyczaj 
słaby poziom kadry nauczającej. W związku z tym 
postanowiono zorganizować tygodniowy kurs 
wakacyjny dla nauczycieli. Dyrektorka Ajchenbaum 
skierowała na ten kurs latem 1947 r.  dwoje nauczycieli: 
siebie i A. Feldman. Nie zachował się protokół z 
tego kursu. Natomiast mamy taki dokument z kursu 
odbytego na pocz. 1947 r., jednak na nim nie było 
nikogo ze Złotoryi. Należy przypuszczać, że zakres 
tematyczny był zbliżony. Tak więc zajęcia trwały od 
8.45 do 2.30 a po południu odbywały się ćwiczenia 
praktyczne i konsultacje. Uczestnicy zapoznali się z 
takimi zagadnieniami, jak: język żydowski, metodyka 
języka żydowskiego, metodyka nauczania wszystkich 
przedmiotów w klasach niższych, tańce, śpiew, historia 
Żydów.

Pod koniec czerwca 1947 r. w szkole było 30 
uczniów: w kl. I  – 10, II – 6, III – 3, IV – 8, V – 3. Następny 
rok szkolny (1947/48) niestety, był ostatnim w krótkiej 
historii samodzielnego żydowskiego szkolnictwa 
w Złotoryi. Dotyczyło to także większości szkół 
żydowskich w Polsce, główną przyczyną były masowe 
wyjazdy Żydów z Polski i w konsekwencji spadek 
liczby dzieci. Naukę rozpoczęto z dużymi problemami 
z racji opuszczenia szkoły przez dotychczasowych 
nauczycieli. Sytuację ratował Wojewódzki Komitet 
Żydów, który na petycję rodziców przysłał nowych 
nauczycieli. W październiku 1947 r. szkoła liczyła już 
tylko ok.15 uczniów: w klasie I – 6, klasa II – 3 i klasa III – 
6. Nie wiemy, ilu było uczniów klasy IV. Źródła z grudnia 
1947 r. wymieniają następujących uczniów: Dolek 
Bronsztejn (kl. I), Blima Klein (I), Maksym Meckier (III), 
Nila Pankowska (I), Jasza Praszkier (II), Natan Puchalski 
(III), Michał Richte (IV), Lusia Rojzman (IV), Władek 
Stankiewicz (I), Jasza Szczupak (IV), Samson Szczupak 
(I), Szewach Szteren (I), Beniek Tajerszmit (III), Genia 
Tyszler (III), Jasza Wajswaser (III), Kuba Wajcman (III).

W piśmie do CKŻP w Warszawie kierownik 
szkoły informował o problemach kadrowych. Dwoje 
nauczycieli zaznaczyło, że w każdej chwili mogą 
odejść z pracy. Występowały także problemy z 
podręcznikami, szczególnie do nauki historii Żydów. 
Uwzględniając prośbę kierownika szkoły, CKŻP w 
lutym 1948 r. przysłała książki, jednak nie było wśród 
nich historii Żydów. Powtórne pismo do Wydziału 
Oświaty w Warszawie sugeruje, że może taka książka 
jest na stanie szkoły w Chojnowie, gdzie ten przedmiot 
nie jest nauczany. Proces edukacyjny prowadziło 
trzech nauczycieli: kierownikiem placówki był 
urodzony w 1910 r. w Czortkowie Wiktor Szenkelbach. 
Miał wykształcenie wyższe, nauczał w klasie I-IV, 
łącznie w tygodniu miał 43 godz. Jadwiga Blumenfeld, 
urodzona w 1912 r. w Częstochowie, legitymowała 
się średnim wykształceniem i nauczała łącznie przez 

21 godzin w kl. I – IV. Był 
to jej pierwszy rok pracy 
w tej szkole, podobnie 
jak Zelmana Rozenberga. 
Urodzony w 1914 r. w 

Warszawie zdobył wykształcenie wyższe, nauczał w kl. 
II-IV z pensum 16 godzin. Buchalterią szkoły zajmował 
się urodzony w 1911 r. we Lwowie Chaskiel Osterman,  
woźnym był  urodzony w 1924 r. w Rypinie Chuna 
Faber zaś sprzątaczką była urodzona w 1914 r. 
w Kaliszu Fajga Sznajer. Przeprowadzona 26 lutego 
1948 r. lustracja szkoły wykazała, że w placówce 
panują higieniczne warunki. Klasy i kancelaria 
zostały starannie odremontowane. Rozpoczęto 
przygotowywania do otwarcia  sali gimnastycznej. 
Do czteroklasowej szkoły uczęszczało 16 uczniów. 
Z racji niskich stanów w poszczególnych klasach 
zostały one połączone: I z II i III z IV. Dodatkowo 
sześcioro uczniów uczęszczało do szkół polskich, a na 
przedmioty judaistyczne dołączały do szkoły. Językiem 
wykładowym był polski. Dzieci dobrze radziły sobie 
z językiem żydowskim, natomiast słabiej z językiem 
polskim, gdzie powszechnie występowały naleciałości 
obce, przeważnie rusycyzmy.  Frekwencja na zajęciach 
wynosiła wówczas 94%. 

Dwa miesiące później stan klasy wynosił w dwóch 
kompletach (I-II, III-IV) 15 uczniów: 12 chłopców 
i 3 dziewczęta. Kadra nauczycielska nie zmieniła 
się. Szenkelbach miał łącznie 29 godzin lekcyjnych 
tygodniowo, Rozenberg i Blumenfeld po 15 godzin. 
Nauczano następujących przedmiotów: j. żydowski, 
j. hebrajski, j. polski, historia Żydów, historia Polski, 
przyroda, matematyka, śpiew, rysunek, wychowanie 
fizyczne i prace ręczne. Zobaczmy jeszcze, jakie 
tematy poruszano na niektórych lekcjach. Na historii 
Polski: czyny Jadwigi i jej wpływ na Jagiełłę, geografia 
ziem Litwy, chrzest Litwy, Unia Horodelska, śmierć 
Władysława Jagiełły. Na języku polskim dzieci ćwiczyły 
mowę, opowiadając o Warszawie, opracowywały 
czytankę o zburzonej  Warszawie, czytały z 
podręcznika, ćwiczyły się w pisaniu. Jak wspomniano, 
miały z tym duże problemy, słabo i niepewnie się 
wyrażały, również słabo czytały. Nowa uczennica w 
wieku 12 lat w ogóle nie radziła sobie na tej lekcji. 
W bibliotece znajdowało się około 90 książek w języku 
polskim. Książki w języku żydowskim nie nadawały się 
do użytku ze względu na liczne błędy. Nie było także 
pomocy naukowych. Na koniec czerwca 1948 r. stan 
szkoły wynosił 30 uczniów uczęszczających do pięciu 
klas.

Na odbytej 13 maja 1948 r. w Kłodzku  konferencji 
kierowników szkół omawiano m.in. organizację 
roku szkolnego 1948/49. Odczytano nawet okólnik 
Ministerstwa Szkolnictwa w tej sprawie. Rozjechano 
się w dobrych nastrojach. Prowadzono już zapisy na 
następny rok szkolny.

Niestety, do tego już nie doszło. Różne 
wydarzenia, także polityczne rangi ogólnoświatowej 
spowodowały zmianę polityki komunistów wobec 
istniejącej samodzielności szkolnictwa żydowskiego, 
a szerzej wobec społeczności żydowskiej. Duża grupa 
wyemigrowała do powstałego państwa Izrael, a ci co 
pozostali, posyłali już swoje dzieci do polskich szkół.

Warto upamiętnić fakt istnienia w Złotoryi przy 
ul. Basztowej 15 szkoły żydowskiej, aby pamięć 
potomnych trwała o tym już chyba zapomnianym, 
krótkim epizodzie złotoryjskiego szkolnictwa. 
A może TMZZ doprowadzi do wmurowania tablicy w 
przecież istniejący wciąż budynek, gdzie mieściła się 
„SPOŁECZNA ŻYDOWSKA SZKOŁA POWSZECHNA 
IM. SZALOMA ALEJCHEMA”.

Marek Rabski, Legnica
Proszę o wszelkie informacje 
o społeczności żydowskiej w Złotoryi 
– marekrabski@wp.pl, tel. 697 493 291.
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Nie spodziewałem się, a raczej byłem 
zdumiony, że tak łatwo (ta opinia 

to akurat kwestia „siedzenia”) można 
zorganizować regionalną imprezę 
kulturalną na bardzo wysokim, bo 
ogólnopolskim, poziomie.  „Nagle w 
naszej malutkiej Złotoryi mamy okazję 
zobaczyć mały festiwal z prawdziwego 
zdarzenia, takie „mini Cannes”. Wiadomo, 
że jest to pierwsza edycja i wiele rzeczy 
jest jeszcze do poprawienia, ale za pięć, 
sześć lat pewnie się okaże, że ciężko 
się będzie tutaj (w holu ZOKiR – red.) 
przecisnąć. Wszyscy mieszkamy na 
Dolnym Śląsku, znamy się choćby z portali 
społecznościowych, ale czy my się kiedyś 
spotykamy? Rzadko kiedy, gdzieś tam na 
ulicy jakieś przelotne „cześć!”, uśmiech, 
a tu widzimy niby zwykłych ludzi, ale w 
sumie to są ludzie niezwykli w swoich 
marzeniach, w swoich dążeniach, w 
swojej pasji realizacji czegoś” – mówi 
Jarosław Nowak jeden z widzów I 
Festiwalu Filmów Dolnośląskich – „Złoty 
Samorodek 2016 r”. 

Robert Pawłowski, burmistrz 
Złotoryi, wyjawił mi, że: „Pomysł na 
festiwal powstał przy okazji Opowieści 
Złotoryjskiej, mieliśmy film i chcieliśmy, 
żeby do niego powstał festiwal, który przy 
okazji promowałby i pokazywałby filmy 
kręcone na Dolnym Śląsku, opowiadające 
o Dolnym Śląsku, twórców dolnośląskich. 
Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby 
za kilka lat Złotoryja stała się „Mekką” 
dolnośląskiego filmu amatorskiego 
i nie tylko. Filmu, który opowiadałby 
o problemach naszego regionu, ale i 
pokazywałby jego piękno. Nie ma czegoś 
takiego, więc dlaczego nie w Złotoryi.”

 „Do działań związanych z 
Festiwalem przystępowaliśmy już pod 
koniec ubiegłego roku, a wszystkie ścisłe 
prace techniczno-organizacyjne, czyli 
projekty, rozmowy, spotkania, ogłoszenia, 
nabór i oglądanie filmów, rozpoczęły się w 
styczniu tego roku.” - informuje Zbigniew 
Gruszczyński, dyrektor Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji, który był 

jednym z organizatorów Festiwalu. 
Partnerami byli także Burmistrz Miasta 
Złotoryja oraz Polski Instytut Sztuki 
Filmowej.

 Imprezy festiwalowe zaczęły 
się już w ostatni czwartek września o 
godz. 15.00 warsztatami filmowymi, 
które poprowadził Wojciech Tomczak, 
absolwent reżyserii w Wyższej Szkole 
Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej 
w Łodzi i laureat nagród na licznych 
festiwalach m.in. „Barejada”, „Solanin 
Film Festiwal”, „Filmowe Zwierciadła” 
czy „Offeliada”. Sam byłem także jednym 
z uczestników tych warsztatów. Celem 
było zrobienie krótkiej relacji z pierwszych 
dni Festiwalu, stąd naukę rozpoczęliśmy 
już dwie godziny przed jego oficjalnym 
otwarciem. Nasza warsztatowa kamera 
i mikrofony obecne były już cały czas w 
trakcie dwóch pierwszych dni, filmując 
wszystko to, co nie uciekło z kadru i 
nagrywając każdą wartą tego wypowiedź. 
W sumie materiału było tak dużo, że 
jego obrobienie i wybór fragmentów 
zajęło znacznie więcej czasu niż trwał sam 
Festiwal. Powstał 10 minutowy filmik, w 
którym w rolach głównych obok Roberta 
Gonery, zagrało kilku świetnych obywateli 
naszego miasta oraz gości festiwalu.

Przez dwa dni pokazano 14 obrazów 
o zróżnicowanej tematyce, dotyczącej 
Dolnego Śląska. Kategorie były trzy: film 
fabularny, reklamowy i dokumentalny. 
Prezentacje były tak świetnie dobrane 
tematyką i długością trwania filmów, że 
nie powodowały znużenia widzów. Przez 
pierwsze półtorej godziny obejrzeliśmy, aż 
7 filmów dokumentalnych i reklamowych, 
z których tylko jeden, moim zdaniem nie 
należał do wybitnych, a wszystkie inne po 
prostu, chętnie obejrzałbym jeszcze raz. 
Moją uwagę zwróciły przede wszystkim 
dwa filmy opowiadające krok po kroku 
historię powstawania rzeźb plenerowych. 
Kamera cały czas towarzyszyła artyście 
rzeźbiarzowi, który odsłaniał tajniki 
swojego warsztatu. Ich twórczyni, 
wrocławska artystka Aleksandra 

Trojanowska, tłumaczy: „Obydwa moje 
filmy „Stado” i „Granica” przedstawiają 

sylwetki twórców i pokazują proces 
powstawania dzieł rzeźbiarzy na konkurs 
o zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w Görlitz. Wystawa Görlitzer 
ART trwa od 01.04.2016 do 09.04.2017.” 
Artystka zwróciła natomiast uwagę 

na świetne zdjęcia w filmie „Przystań”, 
opowiadającym o życiu pracowników 
ostatniego dolnośląskiego promu, w 
trakcie jego likwidacji. „Ten film nie 
wyjedzie bez nagrody.” – powiedziała.  

Mieszane uczucia wzbudził we 
mnie tytuł „Fontanna w Choczu” w 
reżyserii Arkadiusza Krzemińskiego, w 
którym bohater montuje na skwerze 
w środku miasta nie fontannę, lecz 
instalację budowlaną wykorzystującą 
energię geotermalną do chłodzenia 
urządzeń miejskich. W trakcie montażu, 
brodząc w gumiakach w błocie wykopu, 
opowiada o swoim urządzeniu z taką 
miłością i uwielbieniem, jakby mówił 
o dziewczynie i planował z nią swoją 
przyszłość. Kilka razy każe swojemu 
asystentowi włączać pompy, aby z 
wyrazem rozanielenia na twarzy słuchać 
mruczenia rozpoczynającego pracę 
silnika. Nie mniej fascynujący był dla 
mnie „Charon” Mateusza Żeglińskiego, 
czyli jeden dzień z życia grabarza. Dość 
młody bohater, filmowany jakby od 

zaplecza uroczystości pogrzebowej, z 
doświadczeniem organizuje pracę i ze 
znawstwem tłumaczy kolegom, w jaki 
technicznie sposób włożyć do grobu dość 
ciężką trumnę, żeby było godnie. 

W pierwszym dniu pokazano także 
dwa filmy fabularne: pięciominutowy 
„Green” Macieja Kotowicza oraz 
naszą rodzimą produkcję „Opowieść 
Złotoryjską”, której twórcami są młodzi 
ludzie ze Stowarzyszenia „Nasze Rio”.  

Aktor Robert Gonera – 
przewodniczący Jury - tłumaczył: „Mamy 
tu do czynienia z trzema kategoriami 
filmu i każda z tych kategorii kieruje 

nas na inne tory oceny. W przypadku 
filmu fabularnego powinna to być 
ocena historii opowiedzianej w filmie, 
poziomu realizacyjnego, aktorstwa, itp. 
W przypadku filmu dokumentalnego 
oceniana jest także historia, ale liczą się 
też zdjęcia, sposób realizacji, estetyka. W 
filmie reklamowym ważny jest najprostszy 
możliwy do osiągnięcia skutek, czy chcemy 
kupić dany produkt, czy nie.”

Oprócz znanego aktora, członkami 
tego SUPER Jury byli pisarz i scenarzysta 
Krzysztof Kopka (współscenarzysta 
kilku filmów reżyserowanych przez 
Waldemara Krzystka w tym „80 
milionów” i „Fotograf”), dokumentalistka 
Kamila Józefowicz (producentka, 
reżyserka, scenarzystka, operatorka 
i montażystka, autorka filmów 
dokumentalnych i krótkometrażowych 
m.in. „Radosny dzień”) oraz kompozytor 
Szymon Padoł (znany jako dj 5cet m.in. 
autor muzyki do filmu „Jesteś Bogiem”). 

Drugi dzień festiwalu zaczął się od 
spotkań autorskich Roberta Gonery 
oraz dwie godziny później Krzysztofa 
Kopki. Znany aktor opowiedział m. in. 
swoje przeżycia związane z kręceniem 
takich filmów, jak „Dług”, „Samowolka”. 
Przedstawił realia lat dziewięćdziesiątych. 
Dowiedzieliśmy się także, jakich scen 
drugi raz by nie zagrał i jaki, jego zdaniem, 
może mieć wpływ na widzów przemoc w 

filmach. Na koniec dodał, kierując te słowa 
głównie do młodzieży: „Nie należy bać 
się marzeń, bycie młodym to posiadanie 
tej siły młodości, siły wiary i nadziei, że 
wszystko się uda. I w tym trzeba po prostu 
szukać źródeł swojego własnego sukcesu.”  

W trakcie drugiego spotkania 
nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonego 
przez ZOKiR, jeszcze przed Festiwalem, 
konkursu „Złoty pociąg” i wręczenie 
nagród – najnowszej powieści Krzysztofa 
Kopki „Komisja morderstw. Złoty pociąg”, 
oczywiście z dedykacją autora. Pisarz 
i scenarzysta, wykładowca reżyserii 
w PWST we Wrocławiu, uraczył nas 
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kilkoma anegdotami ze swojego życia 
oraz wyraźnie wskazał na szkodliwy 
wpływ zjawiska „nieczytania książek” 
na przykładzie własnych studentów. 
Sam zaczął czytać w młodości niejako 
przypadkiem. Odkrył, że kiedy jest w 
swoim pokoju i ma otwartą książkę, 
rodzice wchodzący do niego z pretensjami 
za jakieś jego złe zachowanie, widząc 
książkę wycofywali się, pozostawiając 
awanturę na później. Tak się stało, że tę 
otwartą książkę zaczął w końcu czytać i to 
go wciągnęło. 

W tym dniu odbyły się także 
pokazy pozakonkursowe filmów, 

których twórcami byli pozostali jurorzy: 
„Galumphing” (reż. Kamila Józefowicz) 
i „THX God” reż. Michał Kopaniszyn i 
Szymon Padoł.

„THX GOD” to jeden wielki 41- 
minutowy teledysk zmontowanych 
w rytm transowej muzyki migawek z 
całego świata: od slumsów w Indiach, 
przez Ścianę Płaczu, po blokowiska 
w Stanach Zjednoczonych. Muzyka 
grana i miksowana na żywo wraz z 
synchronicznymi obrazami, również 
miksowanymi na żywo. Twórcy, 
obserwując różne religie i zachowania, 
szukają wspólnych punktów światowych 

religii. Kilka lat podróży po Azji, 
Peru, Meksyku, Nowym Jorku, Los 
Angeles, Tokio, Etiopii, Egipcie, Izraelu 
zaowocowało nieoczywistymi wnioskami, 
dotyczącymi duchowości mieszkańców 
świata. Szymon zwierzył się, że 
pierwotnie film miał mieć tytuł „Outside 
of God” i pokazywać biedę, kalectwo, 
konsumpcjonizm oraz nieszczęścia świata, 
które świadczą o życiu „poza Bogiem”, 
ale w trakcie podróży, obserwując 
te zjawiska, zauważyli, że każdy tzw. 
nieszczęśnik (kaleka, bezdomny czy ubogi) 
miał na ustach tylko dwa słowa „thanks 
God” – dzięki Bogu.

„GALUMPHING” to opowieść o 
argentyńskiej artystce, która porzuciwszy 
cywilizację, zamieszkała w spektakularnie 
pięknym miejscu na wybrzeżu Atlantyku 
w Brazylii. Można powiedzieć: życie 
w „Raju” w zgodzie z naturą. Kamila 
towarzyszyła jej przez sześć miesięcy, 
dokumentując życie malarki. Jedyny 
kontakt z cywilizacją to pobliska wioska 
Indian, którzy traktują bohaterkę filmu 
trochę jak wariatkę. Życie wśród zieleni 
bez elektryczności, Internetu nie jest 
okazuje się wolne od kłopotów, a 
drapieżna cywilizacja ciągle wyciąga 
swoje pazury, żeby zagarnąć ten ostatni 

dziewiczy teren. Na filmie zobaczyłem 
tarantulę swobodnie biegającą po 
podłodze domu bohaterki. Sam pająków 
się boję, zapytałem więc Jurorki, jak sobie 
radziła z nimi przez te pół roku? „Można 
się przyzwyczaić” – powiedziała – „Poza 
tym, gdy nie ma pająków, przychodzą 
skorpiony, a te są znacznie gorsze. Pająk, 
który mieszkał z nam, miał swoje imię 
Maria, kiedy zdechł, przyszły właśnie 
skorpiony i wtedy dopiero trzeba było 
uważać.” To tyle o życiu w Raju!

Urszula Jaworska, kierownik 
złotoryjskiego kina „Aurum”, która 
czuwała nad sprawami technicznymi 
pokazów, miała także pieczę 
nad imprezami towarzyszącymi 
festiwalowi: „Jest to m.in. wystawa 
plakatu filmowego. To są plakaty z 
lat osiemdziesiątych. Nie wiem, czy 
gdziekolwiek w jakiejś instytucji w Polsce 
znajduje się takie archiwum plakatów 
filmowych z tamtych lat, jak tu. Mamy 
zgromadzonych około 500 plakatów. Z 
każdego filmu, który grany był w Złotoryi 
zostawialiśmy sobie po kilka i w ten 
sposób zgromadziliśmy to bogactwo. 
Oprócz tego towarzyszy nam również 
wystawa sprzętu  kinematograficznego 
– aparaty, które działały w Złotoryi w 
latach sześćdziesiątych.”. 
„Takie plakaty są teraz bardzo drogie.” 
– zobaczyłem błysk w oku mojego 

warsztatowego Guru, Wojciecha 
Tomczaka – „Tylko niedobrze, że są 
przypięte pinezkami…” – dodał.

To nie były wszystkie dodatkowe 
festiwalowe atrakcje. Dla mieszkańców 
zorganizowano specjalną projekcję 
„niespodziankę”. Najnowsza produkcja, 
film „Matka” (reż. Piotr Gołębiowski) 
wraz z komentarzem złotoryjskiego 
aktora, Łukasza Mateckiego, pokazana 
została w sobotę tuż przed ogłoszeniem 
werdyktu Jury. 

Najpierw jednak w piątkowy 
wieczór obejrzeliśmy jeszcze dwa filmy 
dokumentalne, w tym „Zatrzymane 
chwile” w reżyserii Małgorzaty 
Semeniuk z Pielgrzymki. W dwie godziny 
potem sensacyjną „Super Story” 
w reżyserii Kamila Brade z Legnicy, 
„Don Kichota” w reżyserii Małgorzaty 
Gruszczyńskiej, gdzie aktorami byli 
mieszkańcy Wojcieszyna oraz „Bogdan 
idzie na randkę” w reżyserii Piotra Zelke, 
krótką komedię pomyłek o rozstaniu i 
pojednaniu.

„Super Story” niedawno miała już 
swoją premierę w złotoryjskim kinie. 
Dzięki determinacji jej twórców film był 
pokazywany w lokalnych kinach, a swoją 
premierę miał w legnickim „Heliosie”. 
Scenarzysta, reżyser, główny aktor i 
„Bóg wie, co jeszcze” Kamil Brade tak 
o niej opowiada – „Ten film to bajka 

o wybaczeniu, czyli raczej poważnym 
temacie, aczkolwiek realizuję ten temat 
lekko, w takim stylu kina nowej przygody, 
pastiszowym, zabawnym, z dużą dawką 
autoironii.”. Dodam, że w filmie trup 
ściele się gęsto, koła aut piszczą w 
scenach pościgu, efekty pirotechniczne 
poprawnie efektowne, nie zawodzą też 
sceny walki wręcz oraz pojedynku na 
samurajskie miecze, no i aktorzy jak spod 
igły – piękni i przystojni (średnia wieku to 
19 lat). Obecny na Festiwalu producent 
„Super Story” Karol Węglewski ujawnia 
kulisy produkcji „Zwykle przy kręceniu 
scen pościgów samochodowych 
filmowcy mają do dyspozycji kilka aut, w 
tym parę do kasacji. Myśmy mieli dwa, 
w tym żadnego nie mogliśmy nawet 
zarysować.” 

Tak, przez trzy dni można było nie 
wychodzić z kina „Aurum” i nie nudzić 
się (zadbano także o pożywienie, w tym 
doskonałe ciasta i ciasteczka). Przez 
cały czas od początku działał punkt 
informacyjny (imprezę obsługiwali 
wolontariusze z „Naszego Rio”) oraz 
„działała” specjalna ścianka i czerwony 
dywan, gdzie jurorzy i autorzy 
filmów chętnie pozowali do zdjęć z 
mieszkańcami, a nawet sami mieszkańcy 
pozowali sobie samym. 

Na rozdaniu nagród pierwszą 
specjalną od burmistrza otrzymał film 
„Bogdan idzie na randkę” autorstwa 
niewątpliwie zaskoczonego Piotra 
Zelke. Wręczył mu ją sam burmistrz, 
zaznaczając, że kieruje się tu swoim 
gustem. Resztę nagród ogłosił 
przewodniczący Jury Robert Gonera. 
Jak już wiemy, nie mogła obyć się bez 
nagrody „Przystań” Marcina Lesisza 
z lubińskiego studia Uisel za, jak to 
uzasadnił Krzysztof Kopka, refleks 
w uchwyceniu ginącego krajobrazu 
Dolnego Śląska. W kategorii reklama 
„Fontanna w Choczu” Arkadiusza 
Krzemińskiego. Film fabularny to 
SUPER STORY Kamila Brade. Tu obecny 
jest mały złotoryjski akcent, jedną z 
epizodycznych ról zagrała złotoryjanka 
Malwina Jańta, która swoim śpiewem 
uświetniła także czwartkową ceremonię 
otwarcia Festiwalu. Drugą specjalną 
nagrodę, tym razem od Jury, otrzymała 
nasza stara, poczciwa „Opowieść 
Złotoryjska”. Nie można było nie 
zauważyć wrażenia, jakie ten film 
wywarł na jurorach, już na drugi dzień po 
projekcji. Co i rusz ktoś z nich nawiązywał 
do tego projektu, a dedykacja, jaką 
dostałem od Krzysztofa Kopki w swojej 
książce „Złoty Pociąg”, należy się 
wszystkim twórcom tego filmu. Brzmi 
ona: „Dla Jarka w podziękowaniu także 
za ,Opowieść Złotoryjską’.” Wręczył mi ją 
wyraźnie wzruszony.

Robert Gonera powiedział mi 
też – „Ja jestem w ogóle wielkim 
fanem działań lokalnych, bo one się 
przekładają na rzeczy, o których nam się 
nie śniło. Na jakiś kontakt ze światem, 
ale przede wszystkim ze sobą, co jest 
niezwykle istotne w przypadku małych 
społeczności. W trakcie takich działań, 
np.: kręcenia wspólnego filmu, możemy 
czegoś nowego się dowiedzieć o nas 
samych, może o historii tego miasteczka, 
ale też rozbroić pewne waśnie. Ja też 
jestem z małego miasteczka i wiem, 
jak to płynie. Teoretycznie w każdej 
takiej zastałej społeczności można 
powiedzieć, że nic się nie zmieni, a jednak 
każdorazowo w przypadku jakiejkolwiek 
inicjatywy, aktywności rodzi się jakaś 
siła, która delikatnie zmianę tę, pcha 
do przodu. Jedną z takich inicjatyw jest 
zrobienie tego Festiwalu”. 

Tekst i zdjęcia: Jarosław Jańta
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Złotoryjska Biblioteka Miejska to 
miejsce, w którym od czasu do czasu 

mamy okazję zetknąć się z literaturą przez 
duże L. Tak też było 19 września br. , gdy 
Filip Springer w drodze z Wałbrzycha 
do Warszawy i Gdyni, zechciał pojechać 
okrężną drogą przez Złotoryję.

Chyba nie ma nikogo, kto nie znałby 
Filipa Springera i jego debiutanckiej książki 
o znikającym miasteczku – Miedziance 
(w pierwszym zamyśle bajce, ostatecznie 
– reportażu literackim). Dzisiaj autora już 
kilku poczytnych książek („Źle urodzone”, 
„Zaczyn”, „Wanna z kolumnadą”, „13 
pięter”, „Księga zachwytów”), reportaży, 
fotoreportaży i bloga. Z wykształcenia 
archeolog, z zamiłowania wnikliwy 
obserwator życia miejskiego, łowca 
architektonicznych perełek i wybryków, 
nieudanych prób estetyzowania przestrzeni 
miejskiej, „tłumacz architektury i 
kolekcjoner wizualnych absurdów” - jak 
przedstawia go jeden z portali poświęconych 
współczesnej literaturze (www.culture.pl). 
W poszukiwaniu miejskich dziwadeł zjeździł 
Polskę wzdłuż i wszerz, przy okazji dzieląc się 
wrażeniami z podróży Koleją Polską. Swoje 
teksty okrasza anegdotami, zasłyszanymi 
dialogami, wyraźnie lubi dowcip sytuacyjny 
i wszelkie, bo nie tylko architektoniczne, 
absurdy. Wrażliwość i emocjonalność 
flanera, przeczesującego betonowe osiedla, 
zaułki, podwórka, ślepe uliczki - a nie główne 
miejskie trakty - przelewa na kadry, tworząc 
fotograficzne relacje pełne społecznych 
kontekstów. Nie jest zwykłym turystą, 
poluje na PRL-wskie relikty w kapitalistycznej 
otoczce, ale także samowolki, przeróbki, 
prowizorki, które szpecą od lat. „Polska 

brzydota” inspiruje go, ale powodów 
jej nadmiaru upatruje w braku edukacji 
plastycznej, niskiej zamożności rodaków i 
zwyczajnej obojętności wobec przestrzeni 
sięgającej dalej niż własna wycieraczka. 
Szukając związków człowiek-architektura-
miasto, tworzy teksty z pogranicza socjologii 
i antropologii miasta – zaangażowane 
społecznie jak chociażby „13 pięter”, książki 
poświęconej zmieniającej się na przestrzeni 
kilkunastu dekad sytuacji mieszkaniowej, aż 
do współczesnych problemów jakie rodzi 
polityka reprywatyzacyjna i konieczność 
kupowania mieszkań na kredyt.
Autor chętnie opowiadał o swoim 
„pierwszym dziecku” - opowieści o znikającej 
Miedziance, której poświęcił kilka lat życia, 
niemal dzień w dzień wertując starą prasę 
oraz niemieckie i polskie dokumenty, 
podróżując w poszukiwaniu dawnych 
mieszkańców, to jeszcze otworzyła drzwi 
w postaci licznych nominacji do nagród 
literackich i na stałe wprowadziła do 
czołówki reportażystów polskich. 

Zebrana publiczność miała okazję 
wysłuchać także jak zrodził się pomysł 
na książkę „Miasto Archipelag. Polska 
mniejszych miast” i jakie poruszenie 
spowodował wśród lokalnych aktywistów 
w trzynastu opisywanych byłych miastach 
wojewódzkich, w tym bliskiej nam Legnicy.

Filip Springer to zawodowy gawędziarz, 
chętnie opowiadający o sobie, o 
wewnętrznej dyscyplinie, szukaniu tematu 
„na ulicy”, tam, gdzie inni widzą zwyczajność, 
o warsztacie pracy reportera i dylematach 
związanych ze zmianami na rynku 
prasowym. 

Joanna Sosa-Misiak

Złota polska jesień oferuje wiele smakowitych darów 
natury. Bogactwo smaków i zapachów zbieranych do koszy 
warzyw i owoców, staje się inspiracją dla kulinarnych 
eksperymentów. Wszak jak mawiał Honore de Balzac:

,,Życie jest jak kuchnia, 
żeby coś w niej zrobić, musisz pobrudzić ręce”.

Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w

VI ZŁOTYM DYKTANDZIE
Temat: KULINARIA 

Mamy nadzieję, że zarówno ,,smakowity temat” dyktanda jak 
i możliwość sprawdzenia swoich umiejętności ortograficznych w 
szlachetnej rywalizacji o tytuł Mistrza Złotego Dyktanda zachęcą 
Państwa do licznego przybycia na naszą miejską imprezę. 

        
Konkurs odbędzie się 5 listopada 2016r. w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Złotoryi.
Godz. 9:00 uczniowie w kategoriach:
-  Pacholęta klasy III  SP
- Sztubacy klasy IV-VI SP 
- Żacy: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
Godz. 11:00 dorośli w kategoriach: 
- Magisters do 45 roku życia
- Profesores powyżej 45 roku życia
Zachęcamy do ortograficznej zabawy całe rodziny. Dyktando 
mogą pisać: rodzice, dzieci, dziadkowie, ciocie, wujkowie, 
kuzyni. Konkurs wyłoni również  zwycięską złotoryjską rodzinę.
Teksty dyktand obejmują różne zasady pisowni polskiej 
związane z kulinariami (nazwy potraw, warzyw, owoców) oraz 
złotoryjskie ortogramy.
Uroczysta Gala Złotego Dyktanda odbędzie się  19 listopada 
2016r. o godz.11:00 w  sali widowiskowej ZOKiR.
Dodatkowych informacji udziela telefonicznie p. Renata 
Fuchs (tel. 603563611). Zapytania można nadsyłać na adres: 
renfuchs@op.pl. 
                                                                        
Mała ściąga 
Kulinarne ortogramy: papryczki chili, żabie udka, kumys, mule, 
żurawina, borówka brusznica, aperitif, jarzębina z jabłkami,  
orzeszki arachidowe, rosół z kluseczkami, grill, kasza kuskus, 
surówki, bakłażan, brandy.  
Złotoryjskie ortogramy: Złotoryja, Dolny Śląsk, Pogórze 
Kaczawskie, Wilcza Góra, Góra Mikołaja, województwo 
dolnośląskie, złotoryjanin, Dolnoślązak, ziemia złotoryjska, 
Baszta Kowalska, aleja Miła, pl. Niepodległości, fontanna 
Górników, fontanna Delfina, pomnik Władysława Reymonta, 
pomnik Wojska Polskiego, pomnik Niepodległości, kościół  św. 
Jadwigi, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 
Kopalnia Złota „Aurelia”, Katownia, klasztor pofranciszkański, 
Muzeum Złota, prawo magdeburskie, mury obronne, 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.     

Organizatorzy: 

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski                                                                              

Renata Fuchs
Anna Markiewicz                                                                 

Brzydota ciekawsza niż piękno

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Kajetan Kukla

SPOTKANIE Z FILIPEM SPRINGEREM
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ODESZLI OD NAS

Smuteczku mój, cichutki domowniku, od 
dawna już przyjaźnię z tobą się - śpiewa 

Stanisława Celińska w jednej ze swoich 
piosenek. Często ,,rozmawiamy” z  smutkiem 
i to on staje się powiernikiem najskrytszych 
myśli, kłębiących się w zakamarkach duszy. 
Wdziera się w życie wraz z listopadową 
nostalgią i szarością krajobrazu, kapiącego 
deszczem i otulającego mgłą, która rozlewa się 
w mokrym powietrzu. Listopadowe smuteczki 
dopadają myśli człowiecze i skłaniają do 
refleksji. 

Lubimy wtedy usiąść na ławeczce przy 
grobach zmarłych i w ciszy szeptać do Nich 
słowa o troskach codzienności. Wierzymy, że 
te ,,ziemskie wiadomości ze znakami zapytania 
” są zanoszone do Nieba przez chłodny 
listopadowy wiatr. Zazwyczaj z niepokojem 
czekamy na odpowiedź, która nie zawsze 
nadchodzi... Patrzymy jak wirujące liście, 
oderwane od gałęzi, unoszą się, by po chwili 
przykryć cmentarną  alejkę miękkim kobiercem. 
Smutek nie znosi rozgłosu i fajerwerków, on 
najczęściej gości w zaciszu naszych domów i w 
skrytości wyciska z oczu łzy. Tęsknota za tymi, 
którzy odeszli, powoduje, że przywołujemy 
o Nich najpiękniejsze wspomnienia i wtedy 
jeszcze trudniej godzić  się z myślą, że nie ma 
Ich wśród nas. Cieszymy się, gdy dotykają 
ziemskiego życia choćby duchową obecnością. 
To Oni jak bezszelestne i niewidzialne anioły 
prosto z nieba przynoszą nam najpiękniejsze 
dary pocieszenia, by listopadowy świat nie był 
dotkliwie ponury. Wówczas domowe smuteczki 
nie uwierają tak mocno i łatwiej się z nimi 
oswoić.

Lubimy, gdy szarość deszczowych, 
chłodnych dni ubarwia radosny płomień ognia 
trzaskającego w domowym kominku. Gorąca 
herbata zaparzona w babcinym imbryku 
i ciche mruczenie kota zasiadającego na 
naszych kolanach, to najlepsze antidotum 
na jesienną pluchę. Czekamy wtedy na 
powrót domowników, by podzielić się z nimi 
codziennymi sprawami. Rozmowa z kimś 
bliskim, jak dobry letni wiatr, rozprasza mgłę 
samotności i napełnia myśli nadzieją na 
radośniejsze chwile.

Listopadowa nostalgia nie trwa wiecznie 
i kiedyś przecież się kończy. Wówczas radość, 
jak powracająca na brzeg morza fala, rozlewa 
się wokół nas. Bo jak mawiał poeta w naszym 
życiu radość się z troską plecie i tak być musi 
i tak się wciąż staje. Kto w to nie wierzy, niech 
choć od czasu do czasu spojrzy na świat przez 
różowe okulary, bo z pewnością warto, gdy za 
oknem listopadowa szaruga. 

Markosia 

L ist opad owe 
smut e c zk i

Zenka Bernackiego poznałem na początku 
lat dziewięćdziesiątych na biesiadzie kresowej 
organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Pielgrzymce. On był organizatorem. Przez 
25 lat współpracy, przyjaźni, wzajemnego 
podpowiadania – Zenek szukał miejsca dla siebie; 
miał wiele zainteresowań, pomysłów, był bardzo 
kreatywny. Szukał miejsca dla siebie na niwie 
kultury, spraw społecznych w Gminie, Powiecie i 
na Dolnym Śląsku. Szukał tego miejsca w tamtym 
okresie, kiedy nie było tak, jak jest teraz, kiedy 
trzeba było to wszystko stworzyć. Spotykał na 
swojej drodze różnych ludzi: takich którzy mu 
pomagali i takich, którzy chcieli przeszkodzić – 
jak to w życiu. I znalazł swoje miejsce na Zamku 

Grodziec. Gdy z czasem został kasztelanem, 
życie na zamku zaczęło nabierać rumieńców. 
Patrzyliśmy na jego pomysły z niepokojem: 
jak sobie poradzi? 

Dzięki znajomości rzeczy, dzięki skromności 
i umiejętności zjednywania, i przekonywania 
do swoich pomysłów, dzięki wielkiej intuicji i 
szczęściu zyskał wielu sojuszników z szeroko 
pojętego świata kultury. Po latach na efekty jego 
pracy patrzyliśmy tylko z uznaniem. Poradził 
sobie!

Był społecznikiem. Przez wiele kadencji był 
członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej oraz członkiem zarządu 
Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego we Wrocławiu. Gdy we wtorek 
zapraszaliśmy Go na posiedzenie Zarządu TMZZ, 
które miało się odbyć w środę, powiedział: jeśli 
mi nic nie stanie na przeszkodzie to przyjdę. 
Nie przyszedł w środę. Śmierć stanęła mu na 
przeszkodzie. 

Dzisiaj do Czapli przyszliśmy bez Twojego 
zaproszenia. Setki razy nas zapraszałeś na swoje 
organizacje: turnieje, biesiady, wina, tańców, 
walk, kultury, wspomnień, śpiewów, filmów 
i konkursów. Zapraszałeś nas, by pokazać, 
co właśnie zrobiłeś na zamku, a co zrobisz 
w najbliższym czasie. Dzisiaj przyszliśmy bez 
zaproszenia. Przyszliśmy, aby zaświadczyć o 
Tobie, aby wystawić Ci certyfikat o tym, co 
zrobiłeś; aby we wzajemnych niepewnych 
spojrzeniach znaleźć trochę pociechy i zapytać z 
niepokojem: co będzie dalej? 

Zapewne w tym nowym świecie, do którego 
zepchnęło Cię życie, też nie będziesz siedział na 
spokojnej ławce, tylko będziesz działał, tworzył, 
kreował, przeszkadzał; zapewne też będziesz 
kasztelanem. Byliśmy dzisiaj wszyscy: rycerze, 
chórzyści, tancerze, rekonstruktorzy, politycy. 
A najwięcej było nas, zwykłych ludzi. 

Kiedyś wszyscy spotkamy się z Tobą ponownie. 
Cześć Twojej pamięci. 

                                                  Aleksander Borys
       Prezes TMZZ 

Zenon Bernacki

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...”

Ks. J. Twardowski

10 października „cicho odeszła” od nas 
Pani Bożena Pecyna, doskonały nauczyciel 
i wychowawca dzieci, wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej 
w Złotoryi, profesjonalista we wszystkich 

działaniach, które podejmowała, serdeczna 
koleżanka, po prostu wspaniały, dobry człowiek.

Żyła zaledwie 51 lat, ale śmierć jest: 
„Niezapowiedziana, nieproszona. Nigdy nie ma 
na nią odpowiedniej chwili, jest zawsze gościem 
nie na czas…”  

Całe Jej życie było związane z oświatą. Po 
ukończeniu własnej edukacji, zaraz po studiach 
rozpoczęła pracę w zawodzie nauczycielki 
nauczania początkowego w złotoryjskiej 
„Jedynce”, w szkole, w której w latach 
siedemdziesiątych sama była uczennicą. Zawsze 
powierzone obowiązki wykonywała sumiennie, 
z wielkim oddaniem, uzyskując wysokie wyniki 
nauczania, potwierdzane osiągnięciami uczniów 
w licznych konkursach. 

Jako wicedyrektor szkoły przyjęła na siebie 
dodatkowe zadania, które wykonywała z nie 
mniejszym zaangażowaniem. 

Miała niezwykłe podejście do uczniów;  
kochała dzieci, a dzieci kochały Ją. Zresztą za 
profesjonalizm i zaangażowanie cenili Ją wszyscy: 
i uczniowie, i rodzice, i koleżanki oraz koledzy 
z pracy. Na pewno w wielu sercach i umysłach 
na długo pozostanie Jej obraz, Jej głos, radosny 
śmiech, którym zarażała innych, pogoda i spokój 
ducha, które roztaczała wokół siebie.

Wielu z nas zapamięta Ją też jako osobę pełną 
pomysłów, z którą spędzaliśmy wspaniałe chwile, 
ale … nieubłagana śmierć przerwała nić Jej życia. 
Pozostała po Niej pustka i smutek

Pożegnaliśmy Ciebie, Bożenko, wierząc, że 
tak jak pisała poetka, Wisława Szymborska:  
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd 
pamięcią im się płaci”. Nie ma Ciebie już wśród 
żywych, ale jesteś i pozostaniesz w naszych 
sercach i pamięci. 

Bożena Kraska - dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Złotoryi, im. Marii Konopnickiej

Bożena Pecyna



W FOLWARKU RODZINY LAENGNERÓW
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Jeden z domów w Złotoryi ma 200 lat i ten 
jubileusz mógłby zostać prawie zupełnie 

zapomniany. Znajduje się na peryferiach i 
funkcjonuje jak gdyby niepostrzeżenie, chociaż jest 
okazały a wewnątrz ma wspaniałą klatkę schodową, 
zachowaną w pierwotnym kształcie. Stoi skromnie, 
szary i zapomniany przy ul. Piastowej 6.

Jest to dom mieszkalny byłego folwarku rodziny 
Laengner. Za jego dzień urodzin należy uznać 20 
października  1816 r. Jego wiek pozwala zaliczyć go do 
najstarszych jeszcze istniejących domów mieszkalnych 
Złotoryi. Z tego względu informacje o budowie 
domu i przynależnego do niego folwarku mogą 
być interesujące. Mówi o tym dziennik Abrahama 
Laengnera (1735-1828), jednego z pierwszych 
właścicieli tego folwarku.

Przenieśmy się do roku 1813, w którym szalała na 
Śląsku wojna. Także Złotoryja została przez nią mocno 
dotknięta. Francuskie wojska Napoleona walczyły 
przeciw sojuszowi Prus i Rosji o przywództwo w 
Europie. Dowódcy wydawali rozkazy, ale cierpienia 
ponosili żołnierze obu armii, a także ludność cywilna. 
Oni płacili za zwycięstwo i porażki w ogromnej mierze 
życiem lub utratą swojego dorobku. 23 sierpnia 
1813 r., po ciężkich walkach Francuzi zajmują Złotoryję. 
Ale już poprzedniego wieczoru (22 sierpnia) trwały o 
miasto zaciekłe boje, w trakcie których wiele domów, 

gospodarstw i folwarków zostało strawionych przez 
pożary. Tego własnie wieczoru francuscy żołnierze 
wtargnęli do folwarków, położonych przy ówczesnym 
Renneweg – to teren w kierunku Nowej Wsi 
Złotoryjskiej. Podłożyli ogień. Trzy sąsiadujące ze sobą 
folwarki oraz leżące w pobliżu budynki spaliły się do 
fundamentów. 

Taki sam los spotkał folwark Laengnerów. Żył 
tam blisko 78-letni Abraham Laengner ze swoją żoną 
Marią, synem Carlem Baltazarem, którego przed laty 
uczynił spadkobiercą, ze swoją synową Marią Rosiną 
z domu Haeckel oraz sześciorgiem wnucząt; do nich 
doliczyć można służące i pachołków. Zwierzęta, 
potwornie rycząc, zginęły w płomieniach w stajniach. 
Świeżo zebrane ziarno także padło ofiarą ognia, 
podobnie jak urządzenia gospodarskie, domowe, 
odzież, rzeczy osobiste – po prostu wszystko. Tylko 
mieszkańcy uszli z życiem. Dziwięcioosobowa 
rodzina pozostała z niczym. Tej samej nocy udała się 
do krewnych w dolinie Kaczawy lub do przyjaciół 
w mieście. W kolejnych traumatycznych dniach 
dochodzi do znanej bitwy nad Kaczawą (26 sierpnia 
1813), której następstwem było opuszczenie Śląska 
przez Francuzów. Pozostawiali teren, na którym 
zniszczono lub spalono bardzo dużo gospodarstw. 
Pola i pastwiska, wręcz całe wioski uległy wskutek 
działań wojennych dewastacji i degradacji.

Ci mieszkańcy, którzy byli w stanie, rozpoczęli 
dzieło odbudowy. Tak uczynił też Carl Baltazar 
Laengner, syn Abrahama. Pewien oficer podarował 
mu krótko po pożarze „dwa liche konie, które 
jeszcze mogą być przydatne“ – tak zapisano w 
dzienniku. Krewni i przyjaciele z mniej zniszczonych 
rejonów Śląska przysłali trochę pieniędzy i mąki.

Na jesieni 1813 r. Carl był zmuszony uznać, 
że z tymi resztkami, które mu pozostały, dalej 
gospodarstwa prowadzić nie będzie w stanie. 
Brakowało ziarna, które należało jesienią wysiać, 
aby w następnym roku móc liczyć na zbiory. Carl 
postanowił ogłosić niewypłacalność. Szybko 
zgłosili się gospodarze z Zagrodna, krewni jego 
żony Marii Rosiny z domu Haeckel. W tajemnicy 
położyli 20 worków pszenicy i żyta na jego polu. 
Carl postanowił więc zacząć od nowa. Siewów 
dokończono dopiero w okresie Bożego Narodzenia, 
ponieważ wcześniej trzeba było przygotować 
pod siewy zdewastowane walkami pola. Rodzina 
mogła mieszkać w parterowym pomieszczeniu 
zniszczonego małego domu; leżące naprzeciwko 
pomieszczenie piętrowe runęło w czasie pożaru. 
Pozostawione przez Francuzów baraki służyły jako 
stajnia i stodoła.

Wiosną 1814 r. rozpoczęła się odbudowa 
zabudowań gospodarczych – najpierw stodoły i 
stajni. Dom mieszkalny musił poczekać, ale można 
było liczyć na nowe zbiory. Carl Laengner musiał 
uzyskać pewnie znaczną pomoc finansową ze 
strony rodziny, chociażby od swojej szwagierki, 
Reginy Haeckel, która posiadała dużą bielarnię 
płótna koło Jeleniej Góry. Rodzina Haeckel była 
zamożna. Mimo wszelakiej pomocy nowy początek 
okazał się szczególnie uciążliwy. 19 maja 1814 r. 
Abraham Laengner w swoim dzienniku zanotował: 
„Jakież zmartwienie ma mój syn z powodu 
budowy od podstaw nowego gospodarstwa oraz 
dwóch studni i uprawy zdewastowanych pól, gdyż 
żadnych koni nie można dostać. Niech dobry Bóg 
pobłogosławi jego uciążliwe starania“.

Do żniw 1814 r. trzeba było postawić stodoły; 
także stajnie musiały stanąć w tym roku. 
W połowie czerwca 1814 r. Carl Laengner posiadał 
50 krów i 50 owiec, które przed zimą musiały się 
gdzieś schronić. W tym samym czasie pozyskał 
dalszych 150 sztuk owiec, które kosztowały 360 
talarów. Pod datą 21 czerwca 1814 r. czytamy: 
„Jest tu za dużo niepokoju z powodu mnóstwa 
ludzi, murarzy, stolarzy, budujących studnie, 
przygotowujących gonty. Drewna na dużą stodołę 
– 70 furmanek – wystarczy. Dzisiaj rozpoczną 
budowę w górę; trzeba wyżywić 50 osób. Mój 
kochany syn jest całkowicie zabiegany. Boże nie 
opuszczaj go.“ Budowa posuwała sie jednak powoli, 
ponieważ brakowało odpowiednich rzemieślników 
z powodu szalejącej jeszcze na zachodzie wojny.

Dwustuletni dom w Złotoryi

Ulica Piastowa 6 - 2012 r.

Ulica Piastowa 6 - lata 60. XX w. Fragment klatki schodowej
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23.09-30.12.2016 r. w Muzeum Złota 
w Złotoryi trwa wystawa Jolanty 
Kłapouszczak „Linoryt i rysunek”.
27.09-28.09.2016 r. Biblioteka 
Pedagogiczna w Złotoryi zorganizowała 
Dni Otwarte. Bibliotekę odwiedziło 
około 200 uczniów ze złotoryjskich szkół 
podstawowych i gimnazjum oraz 
z placówek szkolnych w Sokołowcu 
i Jerzmanicach Zdroju.
01.10.2016 r. w Złotoryi odbyły się 
imprezy z okazji Narodowego Dnia 
Sportu.
01-02.10.2016 r. na Zamku Grodziec 
odbyło się „X Agroturystyczne Święto 
Wina i Miodu Pitnego”. 
02.10.2016 r. 16 złotoryjan 
wystartowało w 29. Biegu Lwa 
Legnickiego – półmaratonie legnickim. 
05.10.2016 r. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Złotoryi gościła Artura 
Zygmuntowicza, autora książki „Ziemia 
o ludzkiej twarzy. Szlakiem romantyków 
i pozytywistów”.
06.10.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji TMZZ zorganizowało 
„V Złotoryjski Przegląd Kultury 
Kresowej”.
06.10.2016 r. W Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Złotoryi odbyło 
się spotkanie terapeutyczne pn. „Reaguj 
na przemoc” połączone z piknikiem 
integracyjnym, w którym udział wzięło 
27 rodzin.
07.10.2016 r. Szkoła Podstawowa w 
Sokołowcu obchodziła swoje 70-lecie.
14.10.2016 r. w Domu Spotkań i 
Integracji Społecznej przy SP nr 1 w 
Złotoryi odbyły się oficjalne obchody 
Dnia Edukacji Narodowej.
19.10.2016 r. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Złotoryi poetycko 
świętowała Dzień Seniora.
20.10.2016 r. w ramach 
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, 
w Zespole Szkół Zawodowych 
w Złotoryi, Urząd Pracy zorganizował 
Targi Edukacyjne dla młodzieży szkolnej 
ze Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego.
20.10.2016 r. Stowarzyszenie Nasze Rio 
zorganizowało zbiórkę publiczną dla 
pogorzelców z Nowej Ziemi. W jej 
wyniku zebrano około 30 tysięcy 
złotych.
20.10.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbyły się „Senioralia 
2016”.
21-23.10.2016 r. Teatr Trzech Pokoleń 
działający przy Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji wziął udział w „VII 
Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym” 
w Krakowie.
23.10.2016 r. w warszawskim 
Centrum Nauki Kopernik odbyła się 
ceremonia wręczenia nagród Klubu 
Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 
prowadzonego przez Narodowy Bank 
Polski w Warszawie. Szkolny Klub 
Przedsiębiorczości działające przy 
Gimnazjum w Świerzawie zajął II miejsce 
w Polsce oraz I miejsce w województwie 
dolnośląskim, uzyskując tytuł 
Najlepszej Szkoły Przedsiębiorczości w 
województwie dolnośląskim.
27.10.2016 r. Stowarzyszenie Nasze Rio, 
w ramach programu „Równać szanse”, 
zorganizowało lokalne forum pod 
hasłem „Młodzież w małym mieście – 
szanse i wyzwania”.
29.10.2016 r. na Zamku Grodziec odbyła 
się impreza „Zakończenie sezonu 
klasyków”

Opracował: Jarosław Jańta
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Pobudowano go z kamienia naturalnego i pokryto 
wypalaną dachówką, w przeciwieństwie do budynków 
gospodarczych.

20 października 1816 r. Abraham opisał pierwszą 
noc w nowym budynku: „Dzieci przygotowały mi 
piękną izbę. Niech dobry Bóg zachowa nas razem w 
zdrowiu i użyczy  z góry swojego błogosławieństwa 
do pełnego zakończenia budowy i uchroni od szkód 
i nieszczęść“. Dzień 20 października 1816 r. oznacza 
więc urodziny, które w tym roku obchodzimy po raz 
dwusetny. Od tego czasu w tym budynku, do 
1945 r. żyło jeszcze siedem generacji rodziny Laengner. 
Trzy córki Wilhelma Laengnera, urodzone w latach 
1931, 1937 i 1941, żyją dziś w Saksonii i Turyngii. 
Najstarsza z nich, Gudrun Nowak, z domu Laengner, 
ma z lat dzieciństwa, które tu spędziła, nadal żywe i 
dobre wspomnienia.

Błogosławieństwo Abrahama Laengnera zachowało 
swoją moc także wobec dzisiejszych mieszkańców 
tego domu: „Niech dobry Bóg chroni od szkód i 
nieszczęścia“.

Za każdym razem, kiedy autor tego tekstu przybywa 
do Złotoryi, udaje się do domu swoich przodków 
i zawsze zastanawia się, ile trudności i wyrzeczeń 
kosztowała jego odbudowa. Niechaj ten dom, który 
prawdopodobnie jest jednym z najstarszych w 
mieście, jeszcze długo trwa. I niech dzisiejsi mieszkańcy 
szczęśliwie w nim żyją.

Andreas Laengner
Tłumaczenie: Alfred Michler

Fot. Andreas Laengner

Dotąd liczono na środki z ubezpieczenia 
przeciwpożarowego, lecz 18 sierpnia 1814 r. 
nadeszła informacja odmowna. Dla wielu 
gospodarzy oznaczało to, „że swoich pięknych 
gospodarstw nie odbudują“. Zimowe siewy 1814 r. 
ukończono 29 października. Abraham Laengner 
odnotował to następująco: „Ziemniaki zebrano 
i są one wielkim błogosławieństwem, łącznie 
450 korców (około 24 m3 – AL).“ Można więc 
powiedzieć, że mimo trudności, rok 1814 był dla 
Carla błogosławionym i owocnym. Nowy początek 
przyniósł efekty.

O postępie prac na folwarku w roku 1815 
dziennik milczy; osiągnęły one wysokość piętra, 
ale prawdopodobnie skończyły się już pieniądze. 
Sytuację można chyba wyjaśnić wydarzeniami 
wojennymi.

Tak trwało do wiosny 1816 r., do rozpoczęcia 
budowy budynku mieszkalnego. Bezpośrednio po 
Wielkiej Nocy rozpoczęto prace przygotowawcze. 
Resztki budowli ocalałe po pożarze w 1813 r. 
wyburzono, aby przygotować teren pod nowy 
dom. Rodzina, która dotą tam mieszkała, przeniosła 
się do pomieszczeń spichrza. Tylko 80-letni 
Abraham wyjechał (do jesieni 1816 r.) do krewnych 
we Wleniu i przebywał tam 7 miesięcy, tylko z 
oddali „obserwując“ postęp prac budowlanych. Do 
Złotoryi powrócił konno 19 października 1816 r. 
Wyruszył w towarzystwie wnuczki i jej męża o 
12.00, aby o 17.00 przybyć do Złotoryi. Budynek 
mieszkalny zobaczył po raz pierwszy. Zobaczył 
go takim, jak zasadniczo prezentuje się dzisiaj. 

Ulica Piastowa 6 - 2012 r.

Folwark Laengnerów na mapie z 1823 r.



Prawie wszystkie krzesła były już zajęte, oczekujący 
na wieczór autorski patrzyli wyczekująco na drzwi. 

Wtedy do biblioteki wbiegł nieco spóźniony autor i zaczął 
od przeprosin:

– Ja przepraszam za poślizg czasowy, ale dzisiaj jeszcze 
jadłem obiad na Malcie. To gdzie mogę się zainstalować? 

Po czym zrzucił buty i z werwą zabrał się do 
przygotowania prezentacji, miotając się wśród 
niezliczonych zwojów przewodów sprzętu 
komputerowego.

–  Mam nadzieję, że moje bose stopy nie będą 
państwu przeszkadzać? Bo ja tak mam, lubię chodzić 
boso.

Już po zapoznaniu się z zaproszeniem można było 
mieć pewność, że tym razem spotkanie autorskie będzie 
inne niż zwykle. Dnia 5 października w bibliotece miejskiej 
Artur Zygmuntowicz prezentował swoją książkę Ziemia 
o ludzkiej twarzy. Publikacja to trochę jakby przewodnik, 
ale po większej części zbiór reportaży o ludziach, których 
autor spotykał podczas wyprawy rowerowej tzw. ścianą 
wschodnią. W maju 2015 roku Artur Zygmuntowicz 
wsiadł na rower we wsi Zatwarnica w Bieszczadach i po 
przejechaniu kilkuset kilometrów na północ zakończył 

wyprawę w Gabowych Grądach pod Augustowem.
 Jak pisze w recenzji wydawca Piotr Pogorzelski, 

książka Artura Zygmuntowicza jest napisana 
zupełnie nowym stylem, w którym nie ma żadnego 
naśladownictwa znanych podróżników i reporterów. Ma 
własny, całkowicie odrębny, świeży styl. Podczas czytania 
ma się ochotę natychmiast pakować się i jechać w 
podróż na spotkanie z bohaterami pana Zygmuntowicza. 

Na spotkaniu w bibliotece autor prezentował zdjęcia 
i filmy ze swojej wyprawy, opowiadając po trosze 
o niektórych swoich bohaterach i ich niezwykłych 
dokonaniach. Co zadziwiło zebranych słuchaczy, autor 
nie miał nawet cienia typowego akcentu wschodniego, 
tzw. zaśpiewu. Zapytany o to, odpowiedział:

– Bo ja się wychowałem w zasadzie w środkowej 
Polsce, ale potem dorosłe życie już spędziłem w 
Białymstoku. Obecnie jestem przesiedleńcem 
ze Wschodu, bo od jakiegoś czasu mieszkam we 
Wrocławiu.   

Autor przed wyruszeniem w podróż najpierw 
umawiał się z ludźmi, których pragnął poznać. Lecz 
na swojej drodze spotkał wielu innych, z którymi nie 
umawiał się i nie wiedział o ich istnieniu. Spotkanie z nimi 
to był tak zwany spontan. 

Bohaterowie jego książki są niezwykli, jak w zasadzie 
wszędzie. Lecz w tym przypadku tę niezwykłość 
podkreśla miejsce – ściana wschodnia, zwana kiedyś 
Polską „B”. Z książki wynika, że to już nie jest Polska „B”, 
lecz w wielu przypadkach jawi się jako nowoczesny 
region, z mieszkańcami myślącymi i działającymi bardzo 
europejsko. 

W rozmowach z ludźmi, bohaterami książki, ujawnia 
się charakter autora. Spontaniczność, optymizm, 
krytyczne podejście do naszej polskiej rzeczywistości 
i przyjazne podejście do rozmówców. I nieważne 
czy to był tzw. bieszczadnik, albo prosty człowiek z 
ogromnym talentem w rękach, czy wykształcony wójt 
gminy. Wszystkich autor traktuje bardzo poważnie i z 
ogromnym szacunkiem. 

Rozmowy z ludźmi w książce przeplatane są 
osobistymi wypowiedziami autora na różne tematy: 
czasem krytyka urzędników gminnych, czasem systemu 
podatkowego, czasem studium psychologiczne, a kiedy 
indziej jest to uczucie do córeczki. W jednej z rozmów tak 
o tym mówi:

 Ja się z początku obawiałem, czy się sprawdzę, ale 
ojcostwo moje osobiste od strony emocjonalnej daleko 
przewyższyło wszystko, czego się po nim spodziewałem. 
Można mówić godzinami o relacjach, miłości, o tym, jak 
się tęskni za dzieckiem po kilku dniach poza domem, ale to 
bez sensu – nie ma słów. 

Ludzie ze Wschodu według Artura Zygmuntowicza 
są wyjątkowi, prezentując bezinteresowność, chęć do 
pomocy i ogromną gościnność:

Proszę sobie wyobrazić wizytę w popularnej 
miejscowości pełnej hoteli i pensjonatów. Nie udało 
się wam znaleźć żadnego noclegu, bo sezon w pełni, a 
godzina dość późna. W najlepszym przypadku skierują 
was na dworzec kolejowy, podając dane GPS. A w innym 
miejscu, poza głównym szlakiem turystycznym czy 
biznesowym, gdzie jest jeden hotel i jeden pensjonat na 
krzyż, z miejsca zaczną dzwonić, dopytywać, szukać. A jak 
już się nie znajdzie naprawdę nic, to wcisną do jakiegoś 
internatu, do siebie do letniej kuchni czy w najgorszej 
wersji na strych do wuja Stefana. Sprawdziłem to 
wielokrotnie.

I jeszcze jeden aspekt książki - przewodnika Ziemia 
o ludzkiej twarzy. Otóż autor zwiedza Polskę wschodnią 
na rowerze, bo jak sam mówi na początku, rower skraca 
dystans do człowieka. Poza tym wyprawa rowerowa 
daje możliwość sprawdzenia siebie i pokonywania 
własnych słabości. 

 Jak się jest zapuszczonym spaślakiem, to przejechanie 
rowerem kilkuset kilometrów jest wyzwaniem – pisze 
we wstępie Artur Zygmuntowicz o sobie. Nie ukrywa, 
że podczas wyprawy musiał naprawiać rower, który 
odmawiał mu posłuszeństwa, musiał też zmagać się z 
deszczem, którego nienawidzą rowerzyści:

Padało i było zimno. Założyłem żółtą plastikową 
pelerynę, która przy niskiej temperaturze traciła swoją 
elastyczność i usztywniała się niemiłosiernie, zamieniając 
rowerzystę w sztywny żagiel. Wiatr wiał albo z boku, albo 
centralnie w twarz, miałem trudność w pokonywaniu 
oporów powietrza lub kłopoty z utrzymaniem 
równowagi, szczególnie gdy mijały nas ciężarówki. Trasa 
mimo że krótka, bo to niecałe 40 kilometrów, miała sporą 
liczbę podjazdów. Już słyszę rechot tych, co pokonują 
rocznie tysiące kilometrów – dla nich to byłoby nic, ale 
my po dojechaniu w końcu do Ustrzyk byliśmy na serio z 
siebie dumni.  

Nieraz też – nie chcąc odmawiać nadzwyczaj 
gościnnym ludziom ze Wschodu – był zmuszony jechać 
polnymi drogami, gdyż wypił zbyt dużo napojów 
rozweselających. Uważny czytelnik dowie się również, w 
jaki sposób pakować bagaż do sakw rowerowych, aby 
zajął jak najmniej miejsca.

Książkę czyta się jednym tchem. A gdy już jest 
ostatnia strona, trzeba wrócić i jeszcze raz przeczytać co 
ciekawsze fragmenty. 

I pamiętajcie, nie pakujcie się od razu! Zaplanujcie 
spokojnie przez zimę wyprawę rowerową na Wschód, 
a na wiosnę ruszajcie szlakiem dobrych ludzi Artura 
Zygmuntowicza. 

tekst: Agnieszka Młyńczak
zdjęcia: Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi

Szlakiem dobrych ludzi
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Ludzie ze Wschodu według Artura Zygmuntowicza 

Mam nadzieję, że moje bose stopy nie 
będą państwu przeszkadzać? Bo ja tak 
mam, lubię chodzić boso Autor czyta fragment wstępu swojej książki
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O Franciszkańskim 
Zakonie Świeckich, 

czyli trzecim zakonie 
franciszkańskim, którego 
członków powszechnie 
nazywa się tercjarzami, 
pisaliśmy już w „Echu” 
z lipca-sierpnia 2014 r. 
Podkreśliliśmy wielką 
radość z jaką zaledwie 
kilkoro działających 
tutaj tercjarzy powitało 
powrót braci mniejszych 
do parafii św. Jadwigi w 
lipcu 2014 r. i nadzieje, 
jakie wiążą z tym 
faktem.

Wyjaśnijmy teraz 
tytuł artykułu. Pierwsze 
życie to działalność 
trzeciego zakonu św. 
Franciszka co najmniej w XVIII-XIX wieku – 
zachowane kroniki informują, że istniał w Złotoryi 
od 1714 r. do 1810 r. Bardzo możliwe, że tercjarze 
modlili się tutaj jeszcze wcześniej, czyli od XIII do 
XVI wieku. 

Drugim życiem nazwaliśmy okres od 1948 do 
2014 r., gdy aktywności tercjarzy nie towarzyszyła 
stała obecność franciszkanów i gdy mogli tylko 
liczyć na wizyty i opiekę zakonników z Legnicy. 
Nie żyją już m.in. należące w tym czasie do III 
zakonu Cecylia Ligocka, Salomea Piwowarska, 

Tekla Bończuk, Antonina Tokarska, Stanisława 
Kopestyńska, Maria Zgółka, Maria Juzak, Maria 
Dusińska, Katarzyna Baranowska i Maria Bojczuk. 
Ostatnia z wymienionych osób była jakiś czas 
przełożoną złotoryjskich tercjarzy. Gdy zmarła w 
1964 r., została pochowana we franciszkańskim 
habicie (patrz fot.). Tuż przed powrotem 
franciszkanów spotykało się tutaj 6 osób pod 
kierunkiem brata Zbigniewa Bierwieńskiego.

Trzecie życie 
tercjarskiej wspólnoty 

trwa od lipca 2014 r. Na jej czele stoi nadal br. 
Zbigniew, który do postulatu, czyli pierwszego 
stopnia formacji, wstąpił w 1991 r., nowicjat 
rozpoczął rok później a profesję wieczystą złożył 
w 1993 r. W 1985 r. do postulatu przystąpiła 
Anastazja Skucha, która profesję ślubowała w 
1986 r. Od 1986 r. należy do tercjarzy Weronika 
Lis (profesja 1987), od 1990 r. Adela Polańska 
(profesja 1992), od 1991 r. Katarzyna Sikora i 
Edmund Maćkowski (profesje w 1992 i 1993 r.). 
Tuż przed powrotem braci mniejszych do 
wspólnoty przystąpił Krzysztof Wagel (postulat 
– kwiecień 2016, nowicjat – październik 2016). 
We wrześniu 2014 r. rozpoczęła postulat Maria 
Parkasiewicz, która rok później zainaugurowała 
nowicjat, a w grudniu 2014 r. postulantem stał 
się Henryk Marczak (nowicjat od października 
2015 r.). W ciągu dwóch lat złotoryjski III zakon 
powiększył się o trzy osoby – cała 9-osobowa 
wspólnota wierzy, że nie jest to koniec odradzania 
się ich „trzeciego życia”. Zarząd tercjarzy, oprócz 
Zbigniewa Bierwieńskiego, tworzą jeszcze Adela 
Polańska i Edmund Maćkowski. Asystentem 
zakonnym, dbającym o należytą formację 
duchową, był najpierw o. Norbert Kiwus OFM a 
obecnie o. Samuel Cegłowski OFM. 

W czerwcu 2015 r. przedstawiciele wspólnoty 
uczestniczyli w Częstochowie w spotkaniu 
członków zakonów świeckich z całej Polski. 
W październiku odbyła się msza za zmarłych 
członków wspólnoty oraz o nowe powołania 
a także ślubowania nowicjackie. Na co dzień 

nasi tercjarze zapraszają w każdą drugą 
niedzielę miesiąca po mszy o godz. 12.00. do 
salki parafialnej klasztoru. Niezmiennie, bo od 
1953 r., towarzyszy im sztandar franciszkański, 
wszystkie najważniejsze wydarzenia zachowuje 
prowadzona kronika. Patronką polskich tercjarzy 
jest błogosławiona Aniela Salawa.

Roman Gorzkowski

Trzecie życie tercjarzy

Tekla Bończuk, Antonina Tokarska, Stanisława 

franciszkańskim, którego 

Tekla Bończuk, Antonina Tokarska, Stanisława nasi tercjarze zapraszają w każdą drugą 

kierunkiem brata Zbigniewa Bierwieńskiego.

Rok 2000. Od lewej: Katarzyna Sikora, 
Przełożona Rady Regionalnej III zakonu 
Bożena Oleksów, Anastazja Skucha, 
sekretarz Rady z Wrocławia, Edmund 
Maćkowski, Weronika Lis, Zbigniew 
Bierwieński, Adela Polańska

P. Maria Bojczuk w habicie franciszkańskim (1964 r.)

Spotkanie opłatkowe III zakonu w Legnicy, 2010 r.

Od lewej: Adela Polańska, Zbigniew Bierwieński, 
Anastazja Skucha, Edmund Maćkowski, o. Norbert 
Kiwus, Henryk Marczak, Maria Parkasiewicz, 
Krzysztof Wagel – 2016

Sztandar franciszkański z 1953 r. O. Norbert Kiwus OFM.

Fot. Jolanta Podolecka
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KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Kilka lat żmudnych badań złotoryjanki, 
Agaty Gradzińskiej, zaowocowało 

obszerną publikacją poświęconą urzędnikom 
miejskim Złotoryi do 1740 r. Ukazała się jako 

część projektu „Urzędnicy miejscy z ziem dawnej 
Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza w XIII-XVIII wieku” w 
ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 
Na Śląsku podobnymi monografiami chlubić się mogą 
do tej pory jeszcze tylko Legnica, Nysa i Świdnica. 

Nie sposób wymienić wszystkich niesłychanie 
ważnych źródeł do dziejów naszego miasta, 
przechowywanych w polskich i zagranicznych 
archiwach i bibliotekach, z których – przeważnie jako 
pierwsza – czerpała autorka. Mogła tego dokonać 
dzięki żmudnej pracy oraz opanowaniu szalenie trudnej 
umiejętności odczytania i tłumaczenia tekstów sprzed 
kilku stuleci.

Poznajemy historię, kompetencje i skład osobowy 
rady i ławy miejskiej od XIII do XVIII wieku, dzieje 
wójtostwa, nazwiska wójtów oraz burmistrzów, 
ich prawa i obowiązki, składy personelu kancelarii 
miejskich, honoraria urzędników, historyczne już 
określenia ich funkcji. Np. w XVII w. z kasy miejskiej 
wynagradzani byli nie tylko m.in. strażnicy na bramach, 
miejska straż porządkowa, leśniczowie, sygnaliści 
czy nadzorcy więzienia, ale także pastorzy, organiści, 
dzwonnicy, personel gimnazjum i akuszerki. Niektórzy 
z rajców, wójtów i burmistrzów sprawowali swe 
funkcje przez kilkanaście lat z rzędu (czego jednak nie 
pochwalamy). Pojawiają się nazwiska przedstawicieli 
znanych tutejszych rodów Helmrich i Feige.

Książka dostępna jest w bibliotece TMZZ, można 
ją również zamawiać w księgarni internetowej pod 
adresem www.marszalek.com.pl.

Roman Gorzkowski

Ryc. Inančicki Kancjonał, 1564 r.
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Rozpoczął się długo 
oczekiwany remont ul. 

Wojska Polskiego… . Dawniej 
ta ulica nie znajdowała się w 
zainteresowaniu wydawców 
widokówek – nie było 
przy niej np. restauracji, 
sklepów czy zabytków, 
ale były ciekawe domy 
prywatne. Widokówka 
prezentuje jeden z nich, 
zwany Villa Anna. Oprócz 
prywatnego mieszkania, 
wewnątrz znajdowały się 
także najprawdopodobniej 
pokoje gościnne. Ten okazały 
budynek stał mniej więcej 
w tym miejscu, gdzie rosną 
kasztany na styku ulic Wojska 
Polskiego i Różanej. Na 
fotografii (od strony dzisiejszej 
ul. Wojska Polskiego) 
widać postacie – być może 
mieszkańców willi. Pocztówkę 
wysłano w grudniu 1929 r. ze 
Złotoryi do Hamburga. 
Po 1945 r. budynek zniknął.

Piotr Klimaszewski
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Laurentius Circler (ur. 1534 r. w Złotoryi – 
zm. w 1598 r. w Špýru), syn Laurentiusa 

Cirklera Starszego (1498-1561) – burmistrza 
i rajcy Złotoryi, legendarnego ocalałego 
z zarazy, który zapoczątkował w 1554 r. 
śpiewy bożonarodzeniowe. Wybitny śląski 
humanista, filolog, mówca, podróżnik, 
nauczyciel i rektor. Naukę rozpoczął pod 
opieką Valentina Trozendorfa w Gimnazjum 
Humanistycznego w Złotoryi (1548-1554). 
Potem studiował na Uniwersytecie w 
Wittenberdze (1555-1558) - wpisany 
11 lutego 1555 r. jako Laurentius Cirkler 
Goldbergensis. W latach 60. XVI w. prywatny 
nauczyciel książąt legnicko-brzeskich: 
Joachima Fryderyka i Jana Jerzego. Opiekun 
i domowy nauczyciel synów szlacheckich ze 
Śląska, Czech i Moraw. Nauczyciel w szkole 
w Ivančicach na Morawach (1564-1567). 
Prywatny nauczyciel wielkiego możnowładcy 
morawskiego Karola Starszego z Žerotína 
(1575-1580). Rektor Gimnazjum w Złotoryi 
(1580-1582) oraz rektor Gimnazjum w Brzegu 
(1582-1584). Po oskarżeniu o głoszenie 
kalwińskiej nauki o Eucharystii musiał opuścić 
Śląsk i ostatnie lata życia spędził podróżując 
pomiędzy Morawami, Niemcami i Złotoryją.

Chyba najciekawszym motywem 
w biografii Wawrzyńca Cirklera są jego 
przyjaźnie utrzymywane z byłymi uczniami. 
Szczególna zażyłość połączyła go z potężnym 
i bajecznie bogatym Karolem z Žerotína 
(1564-1636) - mecenasem i krzewicielem 
kultury umysłowej na ziemi czeskiej. Gdy 
ten miał kilkanaście lat, Cirkler został jego 
guwernerem w szkole w Brnie i Ivančicach 
(1577-1579) a potem towarzyszył mu 
podczas studiów w Strasburgu (1579) 
i Bazylei (1580). Žerotína darzył Cirklera 
ogromnym szacunkiem i przyjaźnią. 
W swoich listach do niego podpisywał się: 
Twój i ciebie miłujący Karol lub Umiłowany i 
oddany uczeń. Pisał też: wszystko co potrafię 
zawdzięczam Tobie, Jestem cały twój i 
będzie tak długo, jak żyję. Natomiast Cirkler 
nazywał Žerotína swoim opiekunem. Ta 
zażyłość miała też swój wymiar materialny 
- nauczyciel otrzymywał do końca życia od 
swojego wychowanka wysoką rentę.

Pod koniec 1579 r. w szkole 
złotoryjskiej zaczęło brakować kadry. 
Zmarł rektor Martin Thabor a inni 
nauczyciele wyjechali. Wtedy spokojne 
i dostatnie życie Cirklera zaczęło się 
komplikować. Zachariasz Barth i rajcy 
miejscy wysłali do niego ciepłe listy 
z ofertą objęcia stanowiska rektora 
w Złotoryi. Cirkler (przebywający w 
Strasburgu) odpisał, że nie może przybyć, 
gdyż jest na służbie u Žerotína. Jednak 
władze miejskie nie odpuściły i rozpoczął 
się bardzo ciekawy proces zmuszania 
swojego poddanego do powrotu.

Najpierw burmistrz Jerzy Vechner i 
radni Złotoryi wysłali w tej sprawie 
17.10.1579 r. list do Jana z Žerotína 
- ojca Karola z Žerotína: [...] Łaskawy 
Panie, Waszej Mości zostało wszem 
ogłoszonym, że Jaśnie Oświecony i 
Wielmożny Książę i Pan, Pan Fryderyk, 
Książę na Śląsku [...], znakomicie 
uczonego Wawrzyńca Cirklera, jako 
Jego Książęcej Łaski prawowitego 
poddanego wybrał do tej Szkoły Książęcej  
i tutaj zawezwał. Ale ponieważ Cirkler u 
Wielmożnego Pana jest na służbie, nam 
zostało doniesione, że go Wasza Mość 
jeszcze obecnie nie zwolni. [...] jednak 
wielce jest potrzebne, tej światowej sławy 
Szkole znowu solidnego męża ustanowić, 
ponieważ nie tylko krainie Śląskiej i 
innym wielu przyległym krajom i wielu 
dzielnym znacznym ludziom ich dzieci 
przy tej szkole licznie przebywały, Circkler, 
Waszej Mości Sługa, w tej samej był 
wychowywany i ma lepsze możliwości niż 
inni, Cirkler także swoją Osobą, zarówno 
wielu tym uczciwym ludziom dobrze 
służył, tak aby na miłującą Chwałę Boga, 
Kościoły i Szkoły przybywały, Tak więc 
nie ulega wątpliwości Wasza Mość, 
jako chrześcijański i wielce uczony Pan 
będziecie łaskaw jeszcze pomyśleć na 
ten temat i szczerze zaofiaruje Cirklerowi 
[...] Łaskawego Księcia i Pana, [...] jego 
poddanemu, zwolnienie.

Ponieważ jednak Wasza Mość  
również tego samego ukochanego  

syna, młodego pana [Karola], u tego 
mężczyzny [Cirklera] chętnie chciałby 
widzieć, to Wasza Mość mógłby go 
wysłać tu [do Złotoryi] wraz z nim [...] .
Chcieliśmy również, łaskawy Panie [..], 
aby młodemu Panu zapewnić porządne i 
dobre schronienie, również zamówić jaki 
stół, żeby Wasza Mość łaskawie był 
z niego zadowolony [...].

Cirkler nie zamierzał jednak wracać.
Wówczas burmistrz i rajcy przystąpili do 
bardziej radykalnych działań. Zagrozili mu 
konfiskatą majątku oraz postawieniem 
przed sądem.

W takim tonie wysłali do niego 
26.02.1580 r. list: Czcigodny, Dostojny 
i Wielmożny Panie Cirklerze [...]. Chcąc 
nas zupełnie zadowolić i zaopatrzyć, 
zostaliście Wy przez Pana Fryderyka, 
księcia na Śląsku [...] łaskawie wezwani, 
zarówno na nasz przyjazny list oraz 
prośbę o potrzebnego rektora dla tej 
książęcej szkoły. Jakoż nie sądzimy, 
aby Jego Łaska Pan Jan z Žerotína [...] 
przeszkody chciał czynić. [...] w naszej 
prostocie Jego Książęcej Mości nikogo 
innego nie moglibyśmy doradzić, taka 
jest do Was nasza uprzejma prośba, 
by również ojcowskie upomnienie, 
chcąc Bożym wezwaniem, Waszym 
przed Bogiem ustanowionym 
zwierzchnictwem, wielu postawnych 
ludzi, a szczególnie Waszą kochaną 
ojczyznę mieć w poważaniu i nie bronić 
się dobremu Bogu a przyjąć taki urząd 
i posadę w szkole. [...] Gdyż, gdy pan 
wzywa poddanego, a on się nie stawia, 
to nie tylko wszystkie swoje dobra, które 
ma przed swoim panem, lecz raczej 
jeszcze więcej straci. Dlatego my nie 
wątpimy, że Jego Łaska Was obdarzy 
łaskawie urlopem przy uwzględnieniu 
wszelkich okoliczności. W przypadku, 
gdyby to się nie stało, zostaniecie Wy 
bez wątpliwości na Jego Książęcej 
Łaski wniosek posłusznie wezwani do 
sądu, co Was spotka i nastąpi. Zatem 
jesteście nam i pospolitej jurysdykcji 
miejskiej poddani, więc chcemy Wam 
niniejszym przy stracie tegoż, co macie 
w prawach miejskich, procedować 
i wreszcie wyłożyć, że macie się jak 
najszybciej stawić, taki urząd i służbę 

posłusznie przyjąć [...]. W co my zupełnie 
nie wątpimy, że nie wniesiecie dalszych 
własnych sprzeciwów lub tanich Waszych 
pretekstów. Książęca Mość ułoży Wam 
taką pensję, żebyście byli całkowicie 
zadowoleni. Chcemy Was również 
wszędzie tutaj w mieście utrzymać w 
ochronie i tak się w stosunku do Was 
zaprezentować, w czym znajdziecie miłe i 
dobre upodobanie [...]. 

Po tym liście zastraszony Cirkler odszedł 
ze służby u Žerotína i 6 grudnia 1580 r. 
objął stanowisko rektora Gimnazjum 
w Złotoryi (1580-1582). Jednak praca 
przydzielone w takich okolicznościach 
zupełnie mu nie odpowiadała. Już po 
dwóch latach załatwił sobie przeniesienie 
na stanowisko rektora Gimnazjum w 
Brzegu (1582-1584). Tam jednak też się 
nie odnalazł i w końcu został odwołany. 
Znowu był wolny. Natychmiast powrócił 
na Morawy i zajął się prywatnym 
nauczaniem w domach Diviša Slavaty 
oraz Jiriha z Valdštejna.

Kolejnym niemiłym dla Cirklera 
skutkiem zażyłości z rodziną z Žerotínów 
było przybycie do Złotoryi Albrechta 
z Valdštejna. Karol z Žerotína był 
przyjacielem Henryka Slavaty - wuja i 

Mężowie wspólnoty w Ivančicach, pośrodku stoi z batutą wychowanek 
Trozendorfa, uczeń gimnazjum złotoryjskiego (1543-44) - biskup Jan Blahoslav. 

W latach 1564-1567 i 1577 w Ivančicach przebywał Lorenz Cirkler 

aurentius Circler (ur. 1534 r. w Złotoryi – Pod koniec 1579 r. w szkole 

Pracownicy M.P.G.K. w 1957 r., w środku kierownik Tadeusz Zapłata

Tę pamiątkową fotografię wykonano w 1957 r. Przedstawia pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej. Nie wszystkie osoby rozpoznano. Od lewej-dół: Zofia Isat, Janina Chmielowska, 

kierownik - Tadeusz Zapłata, Urszula Ćmikiewicz, Helena Węgrzyn, Janina Noworyta. Od lewej-góra: 
? Ćmikiewicz, NN, Zdzisława Michalska, ? Chmielewski, ? Zapłata, Jan Węgrzyn, stróż NN, NN, NN, ? Noworyta.

Joanna Sosa-Misiak
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opiekuna Wallensteina. Właśnie przez tę 
znajomość, niespełna 15-letni Albrecht 
Wallenstein trafił w l. 1597-1599 na studia 
do Złotoryi i zatrzymał się na kwaterze u 
Jana Cirklera, bratanka Lorenza Cirklera. 
Zresztą sam podał swój powód przybycia 
w liście. Gdy po kilku burdach pijackich 
powybijano mu w Złotoryi szyby w 
oknach, przerażony napisał do starosty 
legnickiego Wacława Zedlitza: 

[...] proszę Waszą Miłościwość, ze względu 
na urząd i znajomość, która łączy Waszmość 
z uczonym Najprzewielebniejszym 
Laurencjuszem Circlerem, dzięki któremu 
przybyłem do tej szkoły książęcej, byś 
Waszmość zechciał mnie chronić [...].

Pobyt Wallensteina w Złotoryi był 
bardzo kłopotliwy. Cirkler na stare lata 
musiał użerać się z nieletnim pijakiem i 
łobuzem. Już po dziesięciu dniach od jego 
przybycia, napisał na niego skargę do 
superintendenta (biskupa) legnickiego. 
Ten wezwał prywatnego guwernera 
Wallensteina Walthera do opamiętania: 
Mówi się, że wraz ze swoim wytwornym 
uczniem Wallensteinem oddałeś się tak 
dzielnie piciu w Złotoryi, że raczyliście się, 
aż Ty stałeś się pijany jak bela, Twój baron 
zaś aż do wymiotów. Zastanów się, co 

to ma oznaczać ! [...] postaraj się, żeby o 
Tobie nie dało się już czegoś podobnego 
powiedzieć. [...] Znam Cirklera, od którego 
mam te informacje i który zostanie 
udobruchany przez nas w każdy możliwy 
sposób, gdyż nie chcemy, żeby on powziął 
coś nazbyt surowego przeciwko Tobie.

Jednak te wszystkie utrapienia 
rekompensowała z nadwyżką dozgonna 
przyjaźń i szacunek rodziny Žerotínów i 
Slavatów. Jak wielką troskę wykazywali, 
najlepiej świadczy ich zachowanie 
po śmierci Cirklera. Karol z Žerotína 
napisał 11.10.1598 r. do Henryka i 
Albrechta Slavatów: Waszmościów 
pismo, dostarczone przez Jana Cirklera, 
mieszczanina złotoryjskiego, który o 
śmierci swojego wuja, Pana Cirklera, w 
istocie dowiedział się ode mnie. Gdybym 
więc miał przy sobie jakieś rzeczy zmarłego 
[...], to nie tyle na Waszmościów prośbę, 
ile ze zwykłego poczucia sprawiedliwości 
jemu z chęcią nakazałbym takie rzeczy 
wydać; niniejszym jednak Waszmościom 
oświadczam, że ani ja, ani moi pracownicy 
niczego takiego nie posiadamy. Słyszałem 
tylko w Niemczech o jakichś pieniądzach 
zmarłego, o których mu wszystko 
powiedziałem i zostawiłem do jego decyzji, 
czy będzie chciał je pozyskać, po tym jak 
sam Waszmościom na ten temat zda 
obszerną ustną relację.

Kolejne szczegóły o śmierci swojego 
przyjaciela otrzymał Žerotína w grudniu. 
Qurino Reuter podał, że Cirkler zmarł 
28 lipca 1598 r. w  jego domu w Špýru 
(Speyer). Gdy przed śmiercią został 
zapytany, czy potrzebuje pomocy od 
przyjaciół? Powiedział: Najwierniejszego 
przyjaciela mam w niebie, Zbawiciela 
naszego Jezusa Chrystusa, dlatego 
bardziej mi pomoże, jak gdyby był na 
ziemi, gdyż u niebieskiego Ojca wstawi się 
za mną i przygotuje mi wieczne miejsce 
zamieszkania [...]. O Jezu Chryste, któryś 
cierpiał za nas, miej litość dla mnie. 
W Twoje ręce powierzam ducha mojego...  
- po tych słowach zmarł. Žerotína odpisał 
Reuterowi: [...] ogromnie mi przykro, że 
najbliższego przyjaciela teraz pozbawiony 
zostałem, potem poprosił o przysłanie 
portretu zmarłego oraz przekazał 150 
talarów na pokrycie kosztów pogrzebu. 
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Kolejny uczeń Krzysztof Hedwiger, 
zamówił Cirklerowi w Špýru epitafium:

WDZIĘCZNEJ PAMIĘCI
LAURENTIO CIRCLERO

ZŁOTORYJANIN ZE ŚLĄSKA
PRZESŁAWNY JAKO TEŻ WYŚMIENITY

KSZTAŁCICIEL SZLACHTY ŚLĄSKA, 
CZECH I MORAW, NIEGDYŚ GORLIWY 

UCZONY, POTEM W ZŁOTORYI 
I BRZEGU REKTOR DOBRZE 

ZASŁUŻONY, FILOLOG A NADTO 
MÓWCA ZNAKOMITY, SZCZERY 

WYZNAWCA WIARY, DZIELNY I WIELCE 
WYTRWAŁY CZŁOWIEK PO WIELU 

ROZMAITYCH TRUDACH UKOŃCZYŁ 
PODRÓŻ W WIEKU 63 LAT, 

W POBOŻNOŚCI ZJEDNOCZONY 
UMIERA ROKU 1598 , 28 LIPCA 

CHRISTOPHORUS HEDWIGERUS  
ZE ŚLĄSKA NAUCZYCIELOWI 

SWOJEMU UWIECZNIENIE ODDAJĄC
L. M. G. P. C. 
ROKU 1599

Pod kamiennym grobowcem
TEN ZMARŁY

LAURENTIO CIRKLERO
TU  ZOSTAŁ POCHOWANY

ROKU 1598
DOPÓKI ŻYŁ POMAGAŁ

NIGDY SZKODY NIE CZYNIĄC
To epitafium było jednym z wielu 

przykładów upamiętnienia wybitnego 
złotoryjanina. W sumie po śmierci 
Wawrzyńca Cirklera uczniowie i 
przyjaciele napisali na jego cześć 
piętnaście pochwalnych dedykacji, 
biogramów, epitafiów, mów i wierszy. 
W każdym z tych utworów podkreślono 
jego ogromną wiedzę, pracowitość oraz 
wspaniałe cechy charakteru.

Na przykładzie tylko jednego aspektu 
życia Cirklera  - przyjaźni z Karolem z 
Žerotína, można znakomicie uchwycić 
niezwykłe zjawisko odziaływania 
kultury umysłowej Złotoryi na inne 
kraje europejskie. Tym razem odbyło 
się to nie za sprawą znakomitej szkoły, 
lecz jej wychowanka Laurentiusa 
Cirklera. Ten wybitny humanista stał 
się swego rodzaju zamiejscową filią 

Gimnazjum Humanistycznego w Złotoryi - 
przedstawicielem złotoryjskiej republiki ludzi 
uczonych, wychowawcą synów szlacheckich z 
Czech, Moraw i Śląska, pośrednikiem pomiędzy 
czeskim a zachodnioeuropejskim światem. 
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Damian Komada

Korol Starszy z Žerotína, potężny magnat 
morawski, wychowanek, przyjaciel  

i opiekun złotoryjanina Lorenza Cirklera
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Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok
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Niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez TMZZ w 2015 roku: 
Gala Człowieka Ziemi Złotoryjskiej, publikacje: W modelarskiej miniaturze 
oraz Franciszkanie w Złotoryi, IV Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej, 
konkurs i konferencja: Złotoryja moich dziadków i rodziców, wernisaż 
kolekcjonera kalendarzyków listkowych, XIV Powiatowy Dzień Regionalisty, 
XVIII Rajd Jadwiżański, wystawa z okazji 110 lat ZNP.
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