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K
iedy umawiam się na spotkanie z Anną 
Wiśniewską, wiem o niej tylko tyle, że 

jeździ quadem i robi to już po mistrzowsku. 
Nie sądziłam, że na spotkanie przyjdzie 
kobieta tak atrakcyjna i elegancka. Nie 
wiem, dlaczego, ale spodziewałam się kogoś 
bardziej…androgenicznego, przynajmniej 
muskularnego. 

Anna wie, że budzi zaskoczenie. Zazwyczaj 
każdy tak reaguje, kiedy konfrontuje jej 
wizerunek z tym, co jest jej pasją. A pasja to 
zupełnie nowa. Jeździ na quadzie trzeci rok. 
Zawsze była aktywna i uwielbiała ruch. Już 
jako dziecko wolała naukę w złotoryjskiej 
SP nr 2 czyli szkole sportowej i mieszkanie 
w internacie niż podstawówkę w rodzinnym 
Lubiatowie. Lubiła bieganie i trenowała pod 
skrzydłami Tadusza Pietroszka.

Ze sportu nie wyrosła. Ma w sobie 
potrzebę działania. Nie potrafi usiedzieć 
na miejscu. Nudzą ją spotkania przy stole 
czy grillu. Szuka sposobności, by pojeździć 

rowerem, zagrać w piłkę. Kiedy nie 
jeździ quadem, szlifuje formę na ściance 
wspinaczkowej bądź na siłowni. Ostatnio ręce 
ćwiczyła, ucząc się pole dance.

Do sportu ekstremalnego przekonała się 
stosunkowo niedawno i przez przypadek. Jej 
dorosły syn jeździł quadem. Nie bardzo jej 
się to podobało. Z wielu powodów, miedzy 
innymi dlatego, że to drogi sport. Kosztuje 
sprzęt, kosztuje paliwo, naprawa… Potem 
bakcyla połknął mąż. Annę coraz bardziej 
to irytowało, bo obaj przepadali na długie 
godziny, a ona siedziała w domu. Przyjeżdżali 
pod koniec dnia cali w błocie, a ona wściekała 
się, patrząc na ciuchy do prania. Jedna z 
takich wypraw skończyła się niefortunnie dla 
syna Anny. Połamał się i na jakiś czas musiał 
sobie odpuścić jazdę.

I to był ten moment, który zadecydował 
o kolejnych latach w jej życiu. Wtedy, gdy 
quad syna stał bezczynnie, ona postanowiła 
wypróbować maszynę. Pierwszy raz 
pojechała w towarzystwie męża. Po powrocie 
była zachwycona, mówi, że aż trzęsła się 
z wrażenia i wiedziała, że to miłość od 
pierwszego wejrzenia. Tym razem syn kręcił 
nosem. Nie podobało mu się, że mama 
kradnie mu pasję. Poza tym inne mamy nie 
jeżdżą quadem.

Faktycznie, niewiele kobiet garnie się do 
tego sportu. Nie kojarzy się z kobiecością, 
estetyką, wdziękiem. To nie gimnastyka 
sportowa. Na pewno jest to brudny sport. 
Anna niedawno startowała w rajdzie i mówi, 
że kiedy dojechała do końca, była oblepiona 
błotem, miała otartą skórę na czole, splatane 
i mokre włosy, połamane paznokcie, ale… ale 
skończyła rajd. I to się liczy.
Anna się śmieje, że błoto wciąga. Jak raz się 
zacznie w to bawić, to już – jak mówią młodzi 
- pozamiatane. W ciągu roku zrobiła quadem 
7 tys. kilometrów. To więcej niż niejeden z nas 
autem.

W klubie, do którego należy, jest tylko 
jeszcze jedną dziewczyną, ale ona 
dopiero próbuje jeździć. Anna jest już 
prawie weteranką. Ma nawet za sobą 
24-godzinny rajd. Przypomina to trochę 
bieg na orientację, tylko zamiast nóg są 
cztery kółka i większe odległości, no i 
oczywiście więcej błota. Podczas tych 24 
godzin trzeba zdobyć 200 pieczątek na 
trasie i zrobić to szybko, a co więcej - w 
uczciwy sposób. Zdobycie pieczątki polega 
na precyzyjnym podjechaniu do punktu. 
Czasem trzeba dosłownie wjeżdżać na 
drzewo.

Anna startowała też na najbardziej 
prestiżowym rajdzie w Polsce Baja 
Inter Cars w Szprotawie, ale jak mówi 
– to nie jej bajka. To jest cross-country, 
czyli jazda na czas. Rajd rozpoczyna się 
od preselekcji, czyli ustalania pozycji 
startowej w zależności od czasu przejazdu 
odcinka testowego. Kto szybciej pokona 
trasę, ten ma lepszą pozycję na starcie 
rajdu głównego. Anna zdecydowała się 
na udział, bo – to dość paradoksalne - boi 
się prędkości. Jednak chciała się zmierzyć 
z lękiem. Pojechała tam sama. Inni wraz 
z ekipami, serwisantami, obsługą… ona 
ze śrubokrętem i kombinerkami. Pech 
chciał, że quad jej się zbuntował na trasie. 
Zaczął prychać, dusić się, a do mety 
jeszcze 50 km. Dalsza jazda wyglądała 
tak, że co chwilę gasiła silnik, włączała, 
jechała kilkaset metrów, gasiła, włączała, 
jechała… Nie poddała się. Dotarła do mety. 
Rozpłakała się i ze szczęścia i ze wściekłości 
jednocześnie. Ale nauczyła się, że kończąc 
rajd, jest się zwycięzcą. Nieważne, na jakiej 
pozycji. I dopóki możesz jechać, to jedziesz 
– to jedna z prawd, których się trzyma.
Ten rajd umożliwił jej zdobycie licencji 
kierowcy rajdowego. Ale nie przełamał 
do końca lęku przed prędkością. Anna 

raz pod quadem

Raz na quadzie,
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grupie innych quadowców bawi 
się świetnie, tym bardziej, że jest 
zwykle jedyną kobietą. A która 
z nas nie lubi być adorowana i 
podziwiana? Anna mówi, że zawsze 
wygrywa jako kobieta. Tu raczej nie 
ma konkurencji J.

Kiedy rozmawiamy, mówi, że 
w następnym  tygodniu startuje z 
synem w Pucharze Polski. Stanowią 
jedyny taki team: matka – syn. 
Nawet jeśli nie wygrają, to i tak się 
wyróżnią. Ale Anna już przeżywa. 
Podchodzi do każdego rajdu bardzo 
ambitnie. Ma wrażenie, że kiedy 
zaczyna się rajd, kończy się zabawa, 
bo rajd to walka. Nie odpuszcza 
sobie, nie chce, by płeć była 

mówi, że nie jeździ 
szybko, maksymalnie 
90 km/h. Jednak trzeba 
mieć na uwadze, że taka 
prędkość na quadzie 
jest zdecydowanie 
bardziej niebezpieczna 
niż w aucie, gdzie ma 
się wiele zabezpieczeń. 
Kierowca quada ma kask, 
ochraniacze, kombinezon, 
a przed sobą nie asfaltową 
szosę, tylko bardzo 
zróżnicowany teren: lasy, 
błota, pagórki. I żadnych 
poduszek powietrznych. 
A rajdowiec raz jest na 
quadzie, raz pod quadem. 
Anna już wie, jak się 
czuje człowiek pod swoją 
maszyną. Miała niedawno 
taką „rolkę” i leżała 
pod 300 kilogramowym 
quadem. Nic na szczęście 
się nie stało, dobre buty 
uratowały jej nogę. 

Anna stara się w tym 
szaleństwie zachować 
zdrowy rozsądek. Ma 
dla kogo żyć. Dzieci nie wybaczyłyby 
jej, gdyby sobie coś zrobiła. Musi też 
pracować, prowadzić firmę, bo na swoje 
hobby potrzebuje pieniędzy. To nie jest 
sport dochodowy, nie zarabia na nim, a 
tylko wydaje. Start w zawodach to wysokie 
wpisowe, trzeba wydać na dojazd, hotel, 
paliwo, które quad wręcz pożera. Anna nie 
wyobraża sobie jednak, by miała z tego 
zrezygnować. Nie wyobraża sobie życia bez 
quadów. Co innego mogłaby robić? Nigdy nie 
miała innego hobby.

Podoba jej się nie tylko sama jazda, 
pokonywanie tras czy swojej słabości, 
podoba jej się również atmosfera związana 
z tym sportem. Poznała wielu wspaniałych, 
spontanicznych, zwariowanych ludzi. W 

jedynym atutem, który daje jej fory. Wie, że nie ma 
takiego doskonałego sprzętu, jak inni, ale ambicją, 
pracowitością i uporem próbuje nadrobić braki.

Od pewnego czasu Anna próbuje swoich 
sił jako felietonistka. Pisze do „Quadmanii” - 
dwumiesięcznika dla hobbystów. Dzięki temu jest 
już rozpoznawalna w środowisku. Ma do dyspozycji 
stałą rubrykę i opisuje swoje wyprawy, rajdy, starty. 
Pokazuje ten sport z kobiecej perspektywy. Czasem 
pół żartem, pół serio.  Na pewno z uśmiechem. 
Bo Anna to kobieta nie tylko energetyczna, ale 
zwyczajnie zadowolona z życia. Czego każdemu z nas 
wypadałoby życzyć.

Iwona Pawłowska
Fot. Anna Bobowska
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W kwietniowym numerze zamieściliśmy I część 
wywiadu z pracownicami Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Złotoryi. Tym razem odsłaniamy kulisy 
pracy w bibliotece.
Kto czyta więcej – kobiety czy mężczyźni?
Wszystkie panie jednym chórem: Kobiety!!! 
Zdecydowanie kobiety!
To widać „na oko” czy tak wynika ze statystyk?
Beata Piersiak: Tego w statystykach się od nas nie 
wymaga, nie ma rubryki „płeć”. Widać „na oko”.
W takim razie, co czytają kobiety a co mężczyźni? 
Można mówić o jakichś wyraźnych różnicach 
w upodobaniach?
Anna Gorgolewska: U dzieci tych podziałów tak 
nie widać, jak u dorosłych i nastolatków. Kiedyś ten 
podział był wyraźniejszy, ale teraz część małych 
chłopców do 6, 7 lat lubi opowieści o księżniczkach, 
np. o Zosi (chodzi o serię „Jej Wysokość Zosia”), nie 
mają z tym problemu, dziewczynki z kolei lubią 
o narzędziach, majsterkowaniu.
Joanna Dawid: Jest szał na „Turlututu. A kuku, to Ja”.
Karolina Gęsior: ...i na serię o ciele - „Pępek” „Piersi”, 
„Strupek”. To jest tak świetne i dowcipnie napisane, 
że sami dorośli chętnie to czytają, można dużo się 
dowiedzieć. 
Dorośli też wyszli poza schematy?
Barbara Klimaszewska: Niekoniecznie...
Aneta Wasilewska: Mężczyźni lubią kryminały, 
tematykę wojenną, książki popularno-naukowe, 
powieści sensacyjne. Ale zawsze są wyjątki - są 
panowie, którzy sięgają po literaturę dla kobiet, 
a kobiety, polubiły tematykę popularnonaukową. 
B.K.: Są mężczyźni, którzy wypożyczają tylko 
romanse!
K.G.: Wśród obu płci popularne są serie konkretnych 
autorów – Jamesa Rollinsa, Dana Browna, Toma 
Knoxa, gdzie jest i historia, i przygoda, sensacja, 
archeologia. 
Nauka, religia i wartka akcja – wszystko w jednym 
i dla wszystkich. Czytelniczy Big Brother. 
Muszę teraz zapytać – jak w potopie nowości radzi 
sobie stara dobra klasyka?
B.K.: Jak sama Pani wspomniała – klasyka... stara, 
dobra, ponadczasowa i wypada ją znać. Obserwując 
rynek wydawniczy, radzi sobie dobrze – nieustannie 
pojawiają się wznowienia klasycznych dzieł. 
J.D.: Nasi czytelnicy od czasu do czasu sięgają do 
kanonu literatury polskiej i światowej. Najczęściej 
wypożyczają Bunscha, Kraszewskiego, Mniszkównę, 

Rodziewiczównę, Dickensa, Bułhakowa, Christie, 
Austen, Bronte, Orwella, Grassa, Suvorowa i wielu, 
wielu innych.
W jaki sposób uzupełniane są zbiory biblioteczne? 
Mają panie jakiś klucz? Kto decyduje o tym, jakie 
tytuły znajdują się w bibliotece? 
A.W.: Najczęściej to czytelnicy sugerują nam, co 
chcieliby, aby znalazło się na bibliotecznych  półkach. 
Nieustannie śledzimy rynek nowości wydawniczych, 
rankingi zamieszczane przez czytelników na 
popularnych stronach internetowych o literaturze, 
śledzimy też wyniki wielu konkursów oraz opinie 
krytyków literackich. Jeśli chodzi o finanse, to na 
zakupy ma wpływ wysokość przyznawanej dotacji 
przez organizatora – Gminę Miejską Złotoryja. 
Drugim źródłem finansowania jest dotacja z 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
Pozyskujemy też  granty z projektów, w których 
biblioteka bierze udział. Ważnym kryterium przy 
ocenie wniosków jest statystyka. Zatem, jak już 
wspomniałyśmy, im większa liczba zarejestrowanych 
czytelników, odwiedzin, wypożyczeń, tym wyższe 
środki na zbiory.
W takim razie zwracamy się do czytelników z 
apelem o rzetelne podejście do sprawy. Myślę, 
że wieloletni czytelnicy, spragnieni nowości, nie 
zawiodą. Może znajdą się nowi chętni? Wyrobienie 
karty kosztuje jedyne 2 zł. A wracając do tematu - 
jak dobierane są tytuły?
A.W.: Mamy magiczny zeszycik, w którym 
zapisujemy prośby naszych czytelników i zazwyczaj 
je spełniamy. Jak już wspomniałam, śledzimy 
nowości, podglądamy, co inne biblioteki zakupują. 
To nie jest taka prosta sprawa. Mnóstwo godzin 
spędzamy na zakupach. Przeglądamy większość 
księgarni internetowych, w których mamy spore 
rabaty i porównujemy każdy tytuł. Sprawdzamy cenę 
każdej książki i kupujemy najtańszą! Zawsze tego 
przestrzegamy – musi być najtańsza. Dlatego zakupy 
rozbijamy na wielu dostawców.
O ile egzemplarzy rocznie powiększa się 
księgozbiór?
B.P.: Średnio od 1,5 tys. do 2 tys. w roku. Był rok, że 
było ponad 2 tys. (Zaglądamy do statystyki – J.S.M.) 
W 2016 r. przybyło 1740 woluminów, 1256 z zakupu, 
471 podarowali czytelnicy.
Dużo! Teraz rozumiem problem składowania na 
półkach. Czytelnicy także nie żałują. 
A.W.: Wielu z podarowanych książek nie mamy i te 

wprowadzamy do inwentarza jako nowe nabytki. 
Im większą otrzymujemy dotację, tym więcej książek 
kupujemy. Ograniczeniem staje się dla nas miejsce. 
Oprócz tak zwanych „czytadeł” kupujemy także 
książki nagradzane. Nie zawsze są one poczytne, 
bywają trudne. Uważam, że te książki muszą 
być, nawet jeżeli wypożyczy je niewielkie grono 
czytelników.
Trzeba będzie zwiększyć rotację na półkach.
A.W.: Niedługo nie będzie co ubytkować, mamy 
dobry i w miarę nowy księgozbiór. No, może  w 
historii trzeba by zrobić selekcję. Musimy pozyskać 
jakiegoś historyka, który pomógłby przejrzeć ten 
dział. Bardzo mocno zastanawiamy się nad każdą 
książką. 
A dotacje docelowe?
A.W.: Jak już wspomniałam, wchodzimy w projekty 
i programy, i dostajemy dodatkowe fundusze. Część 
pieniędzy przeznaczamy na działalność kulturalno-
edukacyjną i powiększanie księgozbioru 
z odpowiedniej tematyki. 
Kiedy nastąpił ten moment, w którym biblioteki 
stały się miejscem wydarzeń kulturalnych – 
spotkań autorskich, warsztatów o przeróżnej 
tematyce, wystaw malarskich i fotograficznych?
A.W.: Kiedy weszły nowe technologie. Na moment 
straciłyśmy czytelników. Były takie lata, kiedy 
biblioteki świeciły, wszędzie w całej Polsce, pustkami. 
Spowodowała to dostępność do internetu, 
wypożyczalnie video. Biblioteki otworzyły się na 
czytelnika. I wtedy ktoś na górze przygotował fajne 
programy, które ratowały biblioteki. Jak przyciągnąć 
czytelnika? Organizując imprezy czytelnicze! I tak 
się zaczęło. My wcześniej nie musiałyśmy tego 
robić, pracujemy tu od lat 80. i spotkania autorskie 
były rzadkością. Ale wyszłyśmy do społeczności 
lokalnej, żeby przyciągnąć wszystkie grupy, nie tylko 
czytelników, także pasjonatów, ludzi ciekawych. 
Biblioteka miała być miejscem magicznym. To jest 
dla nas duże obciążenie, bo z czytelnikiem jest sporo 
pracy, a jeszcze trzeba przygotować imprezę, potem 
napisać sprawozdanie.
Wtedy też było mnóstwo szkoleń dla nas 
– z upowszechnienia czytelnictwa, pracy z dziećmi, 
typowej pracy z książką, z wizerunku biblioteki. 
I dobrze też, że wspierały nas w tym nasze władze 
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut 
Książki, Biblioteka Narodowa i inne stowarzyszenia 
związane z biblioteką i książkami. Mnóstwo 

4

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Życie między książkami

Drużyna Pierścienia - Dni Złotoryi 2015

Cz. II

Fo
t. A

rch
iw

u
m

 b
ib

lio
tek

i

specjalistycznych szkoleń. Ja długie lata byłam 
przeciwniczką takich spotkań. Biblioteki miały być 
miejscem gromadzenia książek, a nagle każą robić mi 
aniołki! Ale wyszło nam to na dobre, bo stałyśmy się 
wszechstronne. 
B.K.: Teraz takie formy pracy z czytelnikiem stały się 
dla nas codziennością.
A.W.: Tak to się zaczęło, ale było tragicznie, bo już 
mówiło się o likwidowaniu bibliotek. Jednak udało 
nam się je uratować. Coraz więcej czytelników 
przychodzi.
Bo panie przy tym najwyraźniej dobrze się bawią – 
stąd m.in. częste przebierane spotkania dla dzieci 
i na potrzeby korowodu. Ale zabawa wychodzi, 
gdy są odpowiednie kompetencje.
A.W.: Młode pokolenie bibliotekarzy inaczej teraz 
podchodzi do pracy. Nasze młodsze koleżanki są 
fantastyczne, rewelacyjnie pracują, mają moc 
pomysłów, ale są mocno nastawione na nowe 
technologie. Są tak wykształcone, że nie bawią je 
typowo biblioteczne sprawy, za to doskonale radzą 
sobie w tworzeniu multimedialnych prezentacji. 
Szkolenia typu „Tydzień z Internetem” - to ich żywioł. 
To jest świetne, bo my się pokoleniowo uzupełniamy! 
Basia wychodzi z romansem czy thrillerem i jest 
niezastąpiona, a dziewczyny pomagają tym, którzy 
nie mogą poradzić sobie z techniką, potrzebują 
coś zeskanować, skopiować, obsłużyć komputer. 
Jesteśmy najlepszymi szkoleniowcami seniorów 
z komputerów. Dziewczyny są bardzo chwalone 
– za staranność, cierpliwość.
K.G.: W tej chwili jesteśmy jedyną placówką 
w Złotoryi, w której jest dostępny skaner dla osób 
z zewnątrz.  
I to jest chyba dobry moment, by zapytać o 
działanie systemu ALEPH. Bo nowe technologie 
odbierają czytelników, ale modernizują też pracę 
bibliotek. Jakiego rodzaju ułatwienia przyszły wraz 
z jego wprowadzeniem?
B.P.: W 2013 r. przystąpiłyśmy do Dolnośląskiego 
Zasobu Bibliotecznego w systemie ALEPH, 
czyli zintegrowanego systemu bibliotecznego 
umożliwiającego przeglądanie katalogu oraz 
zamawianie książek on-line, z każdego komputera 
z dostępem do Internetu. 
A.W.: Korzyść jest obopólna – tak dla bibliotekarzy, 
jak i dla czytelników.
A.G.: Dla bibliotekarzy to błyskawiczne sporządzenie 
statystyki, tworzenie różnego rodzaju raportów, 
np. najaktywniejszy czytelnik, najpopularniejsza 
książka...
B.K.: …..to szybkie wyszukiwanie w bazie książek 
i informacji, czy w danym momencie znajdują się na 
półkach, czy są u czytelnika?
K.G.: System umożliwia szybkie dotarcie do osób 
przetrzymujących książki, co wiąże się z koniecznością 
uiszczania kar...
J.D.: …a jeśli chodzi o korzyść dla czytelników to 
przede wszystkim możliwość zamawiania 
i przedłużania książek bez wychodzenia z domu. 
Każdy z użytkowników ma wgląd do historii swoich 
wypożyczeń.

Czy panie bibliotekarki kochają wszystkie książki, czy 
mają swoich ulubionych autorów?
K.G.: Mamy swoich! Ale i tak kochamy wszystkie!
A.W.: Ja nie mam ulubionego autora. Lubię literaturę 
faktu i staram się przeglądać wszystko, co kupujemy. 
Kapuścińskiego lubię, bardzo.
B.K.: Różnie, różnie. Ale najlepszy jest Tolkien.
A.W.: Do nowości musimy ustawiać się w kolejce. 
Kiedyś byłyśmy pierwsze, ale przy tym systemie, 
czytelnicy są przed nami.
K.G.: Od kiedy można zamawiać książki, jak tylko 
wystawimy zdjęcia z nowościami na facebooku, tego 
samego dnia są telefony i czytelnicy już ustawiają się 
w kolejce do książek. 
B.K.: Jak mi jest bardzo źle, to sięgam po „Księgę z San 
Michele” Axela Munthe. Ja nią jestem zachwycona, 
parę osób też, ale nie wszyscy, którym polecałam. 
Ona jest z tych pozycji z nieatrakcyjną okładką. 
Ale panią leczy?
B.K.: Tak, mnie leczy.
A.W.: Nie rozmawiałyśmy jeszcze o literaturze 
popularnonaukowej. Mamy jej dużo i chętnie jest 
czytana.
A poradniki w stylu „Obudź w sobie olbrzyma”?
K.G.: Też. I seria „Balsam dla duszy”. Mamy wszystkie, 
które się ukazały.
A.W.: Dużą popularnością cieszą się też tytuły o 
tematyce religijnej. Książki z działu psychologii, 
parapsychologii, wszelkiego rodzaju poradniki.
W tym roku wypadają 70. urodziny biblioteki. 
Czy przewidują panie jakąś uroczystość? 
A.W.: Niedługo zaprosimy czytelników na wystawę 
fotografii z naszego archiwum, dokumentującą naszą 
działalność. Będzie też tort. Pewnie zdecydujemy 

się na ogłoszenie konkursu wiedzy o bibliotece 
na facebooku. W listopadzie podsumujemy rok 
jubileuszowy, może uczcimy go minirecitalem, ale 
wykonawca to niespodzianka. Każda impreza wymaga 
środków, czyli sponsorów, a z tym jest krucho. 
Widzę, że tak naprawdę to nie mają panie czasu 
świętować, ale znawcy mówią, że wyjątkowe 
okazje, jubileusze wymagają celebry. Może „dzień 
otwartych drzwi” i czekacie na gości z gratulacjami, 
blaszką świątecznego ciasta i winem?
Dziękuję za rozmowę. Życzę kolejnych sukcesów 
w osobach nowych czytelników w całej wiekowej 
rozpiętości i autorów książek na wyciągnięcie ręki.

Z pracownicami Miejskiej Biblioteki Publicznej 
rozmawiała Joanna Sosa-Misiak

Najczęściej wypożyczane 
książki w 2016 r.

  Dorośli czytelnicy:
 1. „Prom do Kopenhagi” – Krystyna Mirek
 2. „Obietnica pod jemiołą” – Richard P. Evans
 3. „Siostra mojej siostry” – Izabela Frączyk

  Dział dziecięcy:
 1. „Opowiem ci, mamo, co robią samoloty”
 2. „Pan Brumm jedzie pociągiem” - Daniel Napp
 3. „Nowe przygody Bolka i Lolka”

Z Mariuszem Szczygłem... ... i Elżbietą Dzikowską

Fot. Kajetan Kukla Fot. Archiwum biblioteki

Maj 2017  ●  Nr 5 (135) 5

Złotoryjska noc z Andersenem 
pn. Między nami jaskiniowcamiFot. Archiwum biblioteki



Majówka 2017 r. obfitowała w wiele 
atrakcji skierowanych do turystów 

i mieszkańców naszego regionu. Zielone 
Laboratorium z Rzeszówka zorganizowało 
warsztaty: Kąpielowy zawrót głowy - 
warsztaty tworzenia ziołowych mydełek, 
soli kąpielowych i kul musujących oraz 
Dzikie smaki - warsztaty gotowania z roślin 
i ziół pospolitych. Warsztaty odbywały się 
w ramach akcji „Majówka w Sudetach – 
warsztaty dla rodzin”, organizowanej przez 
lokalnych producentów i edukatorów wraz 
z Sudecką Zagrodą Edukacyjną. Kolejne 
podobne wydarzenie zaplanowano 
na długi weekend czerwcowy oraz 
wakacje. Szczegóły dostępne na 
stronie: www.sudeckazagroda.pl. 
Obydwa nasze warsztaty cieszyły 
się dużym powodzeniem, najwięcej 
pytań mieliśmy jednak o Dzikie 
smaki. Celem „smacznego” 
warsztatu było poznanie dzikich 
roślin jadalnych i podstawowych 
przepisów kulinarnych, które 
łączą naszą kuchnię i zapomniane 
dzikie specjały. Uczestnicy poznali 
królujące w maju smaki: pokrzywy 
i czosnku niedźwiedziego, 
kwiatów i liści klonu, liści mniszka, 
wrotyczu oraz krwawnika. Po 
spacerze, podczas którego 
omawialiśmy zastosowanie oraz 
zbiór poszczególnych roślin, 
przystąpiliśmy do przyrządzenia 
kilku potraw: białego sera z 
koprem, pietruszką, szczypiorem 
i wrotyczem do pieczonych 
ziemniaków, zupy pokrzywowej, 

sałatki z mniszka, niedźwiedzia, krwawnika 
i sałaty masłowej. Dla dzieci przygotowaliśmy 
placuszki z kwiatów klonu i ciasta 
naleśnikowego. Posiłki przygotowaliśmy 
i skonsumowaliśmy pod chmurką, popijając 
ziołowymi herbatami. Dzieci największą frajdę 
miały przy przyrządzaniu podpłomyków 
z czarnuszką i mieszanką cząbru, oregano 
i rozmarynu lub czystych bez dodatków, 
wszystkie z mąki pełnoziarnistej i wody 
z dodatkiem soli. Najsmaczniejsza była 
pasta z niedźwiedzia z oliwą i pestkami 
słonecznika zblendowana na gładko, która 
może być dodatkiem do makaronu, kanapek 
lub ziemniaków. Warsztaty pierwotnie 
zaplanowaliśmy na 2 godziny, ostatecznie 
trwały 4, a ostatni goście wyjechali około 
21.00. Przygotowywanie posiłków zbliża 
i niesamowicie odpręża. Na kolejne warsztaty 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie 
ma ograniczeń wiekowych, trzeba przywieźć 
ze sobą odwagę i chęć do poznawania nowych 
smaków. 

Marta i Maciej Zawieruchowie

Dzikie smaki
w Rzeszówku 

Uczestnicy warsztatów
zbierają pokrzywy

Zielone Laboratorium
 Rzeszówek 33, 59-540 Świerzawa
tel.: 606571682
e-mail: maciej.zawierucha@wp.pl
www.facebook.com/ziolamiinspirowane

Gotowanie wywaru warzywnego
do zupy pokrzywowej 
i pieczenie podpłomyków

Placuszki
z kwiatkami
klonu

Zasmażona na maśle 
cebula z pokrzywą

ZIELONE LABORATORIUM
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W 
dniu 11 maja 2017 roku w Starym 
Ratuszu we Wrocławiu odbyła 

się uroczysta gala wręczenia nagród 
ufundowanych przez Rotary Club Wrocław 
za 2017 rok. Rotarianie to osoby ze świata 
nauki, biznesu i kultury, będące członkami 
ekskluzywnego stowarzyszenia Rotary 
International. 

W uznaniu zasług dla intensyfikacji 
procesu zbliżania narodów polskiego 
i niemieckiego oraz promowania dialogu 
między Polakami i Niemcami Rotary Club 

Wrocław wspierany rotariańsko przez 
Komisję Dwustronną Niemcy-Polska 
wyróżnił dwie germanistki. Nagrodę 
główną otrzymała Natalia Południak, 
nauczycielka języka niemieckiego. Druga 
z laureatek to złotoryjanka z urodzenia, 
absolwentka klasy dwujęzycznej Liceum 
Ogólnokształcącego w Złotoryi, 
dr Magdalena Maruck (z d. Młyńczak), 
która otrzymała nagrodę specjalną. 
Galę wręczenia nagród zaszczycił 
swoją obecnością rektor Uniwersytetu 
Wrocławskiego prof. Adam Jezierski, 
konsul generalna Niemiec we Wrocławiu 
Elisabeth Wolbers, ponadto liczni 
naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
osoby ze świata kultury, tak z Polski, 
jak i Niemiec.   

Swoją działalność w zakresie 
promowania dialogu polsko-niemieckiego 
dr Magdalena Maruck rozpoczęła już 
jako uczennica szkoły średniej. Wtedy 
to w latach 2000-2004 uczestniczyła 
w seminariach na terenie Śląska, w 
mieszanych grupach polsko-niemieckich. 
Celem seminariów było poznawanie 

Nagroda Rotary 
dla złotoryjanki

Od lewej: Karl-Wolfgang Eschenburg z Rotary Club 
w Lubece-Burgtor (Niemcy) – fundator nagrody, 

dr Jacek Ossowski – przewodniczący Rady Miejskiej 
Wrocławia,  dr Magdalena Maruck z certyfikatem 

nagrody, dr Maciej Łagiewski – dyrektor 
Muzeum Miejskiego Wrocławia

kultury i przeszłości regionu. Następnie 
przez cały okres studiów magisterskich 
i doktoranckich aktywnie wspierała 
proces porozumienia między Polakami 
i Niemcami. Wyrażało się to w pomocy 
przy organizowaniu sesji naukowych, 
pokazów, wystaw oraz wycieczek 
studyjnych na Dolny Śląsk. Członkowie 
komisji Rotary Wratislavia podkreślali 
płynną dwujęzyczność laureatki oraz 
jej aktywność naukową. Dr Magdalena 
Maruck wzięła udział w kilkunastu sesjach 
naukowych w kraju i z granicą, na których 
wygłaszała referaty o tematyce polsko-
niemieckiej. Wydała w Niemczech książkę 
naukową o Kurcie Heynicke, niemieckim 
pisarzu urodzonym w Legnicy. Ponadto 
publikowała liczne artykuły naukowe w 
czasopismach polskich i niemieckich.

Mimo, że Magdalena Maruck nie ma 
korzeni niemieckich (jej rodzina pochodzi 
ze wschodu Polski) to zawsze podkreśla, że 
ona sama jest stąd: z Dolnego Śląska. I jest 
z tego bardzo dumna. Gdy jako uczennica 
pasjonowała się historią, natrafiła na 
problem opuszczenia tych terenów przez 
poprzednich mieszkańców po drugiej 
wojnie światowej. Usiłując zgłębić swoją 
wiedzę, nawet nie dostrzegła, że polsko-
niemiecka tematyka zajmuje jej całe życie.

W podziękowaniu laureatka na koniec 
powiedziała: To dla mnie wielki zaszczyt, że 
mogłam otrzymać tak prestiżową nagrodę. 
Jestem przekonana, że moje dalsze życie, 
tak prywatne, jak i zawodowe już zawsze 
będzie się wiązało z budowaniem relacji 
między Polakami i Niemcami.

Tekst i zdjęcia Agnieszka Młyńczak

ZA BUDOWANIE RELACJI POLSKO-NIEMIECKICH

O mamach, matkach, mateńkach napisano 
już chyba wszystko. Ta niezwykła rola, 

jaka przypada kobiecie, czyni z niej osobę 
wyjątkową. Najpierw nosi ona nowe życie 
pod sercem, potem, czuwając nocami, patrzy 
jak jej maluch zaczyna delikatnie rozwijać 
kłębek życia, cieszy się i płacze, gdy ukochane 
dziecko przeżywa radości i smutki, tęskni, gdy 
dorastająca latorośl wyrusza w daleki świat na 
poszukiwanie własnej drogi. 

Zosia od kilku miesięcy pracuje w Hiszpanii. 
Z dziećmi kontaktuje się telefonicznie lub przez 
internetowe komunikatory. Wie, że jej pociechy 
mają dobrą opiekę, bo zajmuje się nimi babcia. 
Gdy widzi swoje dzieci na ekranie monitora, 
wydaje się jej, że są szczęśliwe. Najmłodsza 
Małgosia dużo mówi, Ewa mocno gestykuluje, 
relacjonując ostatnie wydarzenia w szkole, 
najstarszy Janek szczegółowo dopytuje 
o najdrobniejsze sprawy, bo chce wiedzieć, 
czy u niej wszystko w porządku. Stęskniona 
matka widzi w oczach syna niepokój. Rozmowa 
z dziećmi to dla niej rozrywający serce ból, bo 
nie może ich przytulić, pogłaskać po głowie, 
pocałować, spojrzeć na nie, gdy zasypiają. 
Matka na emigracji, kocha przez szklany ekran 
monitora, a na pytanie - Kiedy do nas wracasz? 
- nie potrafi odpowiedzieć.   

Hanna czuwa przy łóżku chorej Kasi. Mała 
trudno oddycha, ma gorączkę. Patrzy smutnym 

wzrokiem w twarz mamy. Szuka ukojenia w 
jej błyszczących oczach. Chłodna ręka matki 
dotyka czoła Kasiuli i od razu dziewczynka 
czuje ulgę. Hanna stara się skrywać emocje, 
pociesza małą. Choć jej serce kołacze z 
niepokoju o zdrowie dziecka, nie może 
pozwolić sobie na chwilę zwątpienia. Gdy leki 
obniżają temperaturę, a oddech Kasi staje się 
spokojniejszy, dziewczynka zasypia. Mama 
wciąż czuwa przy łóżku chorej, gładzi ręką jej 
spocone czoło, szepcząc słowa dziękczynnej 
modlitwy. 

Monika wie, że dziś jest niezwykły dzień, 
bo to 18. urodziny jej ukochanych bliźniaków 
–Grzegorza i Michała. Jak ten czas szybko 
leci. Jeszcze niedawno nie wiedziała, w co 
ręce włożyć: karmienie, pranie, spacer... Ileż 
nieprzespanych nocy. Jakże się cieszyła ich  
pierwszymi krokami, potem przeżywała szkolne 
sukcesy i porażki, a teraz patrzy na dwóch 
młodzieńców, którzy wchodzą w dorosłość. Dziś 
przed nią wiele pracy, bo trzeba przygotować 
tort urodzinowy. Przecież będą dziewczyny jej 
chłopców - Malwina i Natalia, dlatego wszystko 
musi wypaść doskonale. Ciekawe, czy dobra 
przyszłość ich czeka? – serce matki raduje się 
i niepokoi. 

Maria czeka przed bramą więzienia. Za 
chwilę drzwi się otworzą, serce jej łomoce 
ze strachu, jest pewna, że rozmowa z synem 

nie będzie łatwa. Kocha go, mimo wszystko. 
Stara się zrozumieć, dlaczego popełnił taki 
życiowy błąd. Gdy patrzy na niego, siedzącego 
na krześle w pokoju widzeń wie, że nie może 
okazać słabości. Tylko jej siła jest w stanie mu 
pomóc. Wita się z nim i zarzuca go pytaniami, 
a po chwili oboje milkną i patrzą na siebie tak, 
jakby nawzajem szukali pocieszenia. Zaraz 
zadzwoni dzwonek, Maria przytuli swego 
,,bandytę” i będzie czekała na kolejne widzenie. 
Wytrwa, bo matka nigdy nie opuszcza swego 
dziecka. 

Ania kończy dziś 55 lat i wie, że w tym dniu 
nie może nie odwiedzić swojej 85-letniej mamy. 
Chce poczuć ciepło jej ręki, przytulić się do niej, 
porozmawiać i pomilczeć, patrząc w  pełne 
ciepła oczy. Przecież to ona dała jej życie - to 
takie oczywiste, ale jak rzadko wypowiadane. 
Zawsze mogła się skryć w tych opiekuńczych 
ramionach, gdy świat stawał się nie do 
zniesienia. A ile mądrych rad usłyszała 
z jej ust, choć czasami brzmiały one 
niewygodnie. Gdy siada przy mamie z bukietem 
róż, by podziękować za dar życia, myśli tylko 
o jednym: Mamo, zostań z nami jak najdłużej.  
Matka - ot, jedna z ról w teatrze życia, ale 
jakże ważna wśród innych, które wypełniamy. 
Kobieta może prowadzić własną firmę, być 
sławnym naukowcem, zdobywać medale 
olimpijskie... Matki jednak nikt nie jest w stanie 
nam zastąpić. To Ona, jak lampa rozświetlająca 
mroki nocy, gromadzi domowników wokół 
stołu, aby ogrzewać ich swym ciepłym blaskiem 
miłości. Gdy Jej zabraknie, nic już nie jest takie 
samo. 

Markosia

Nie ma jak u MAMY
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Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka 
wciąga i sprawia, że z radością czeka się na kolejny 
tydzień, zamiast ponuro liczyć dni.

Cecelia Ahern

P
asja to coś, co odróżnia nas od innych. 
W Gminie Pielgrzymka jest wiele uzdolnionych 

osób, które odnajdują w sobie niezwykłe 
umiejętności. Niewątpliwie do tego grona należy 
Arkadiusz Kręcichwost.

To właśnie Arek z własnej ciekawości (jak 
bardzo uczestnicy zbliżyli się do postaci, w które 
się wcielają) postanowił porównywać występy 
z programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo z 
oryginalnymi pokazami artystów. Idea ta zyskała 
dużą listę odbiorców, a na kanale, który Arek 
prowadzi, jest już ponad milion wyświetleń. Z 
tego względu młody youtuber dostał propozycję 
uczestnictwa w nagraniach finałowego odcinka, 
mogąc ze sobą zabrać grupę przyjaciół i znajomych.

 25 kwietnia 2017 roku czternastoosobowa 
ekipa pod wodzą Szopalla (gdyż taki pseudonim 
nadał sobie Arek), udała się do studia Polsatu, 
biorąc udział w nagraniach. Trzeba przyznać, że 
tak naprawdę jechaliśmy w ciemno, nie wiedząc, 
czego się spodziewać i co nas czeka. Jednak cała 

podróż do stolicy warta była zachodu. Już na 
miejscu, będąc na widowni, mogliśmy od strony 
kuchni zobaczyć, jak wygląda cała produkcja 
i nagrania do finału. Na żywo podglądaliśmy 
pracę wielu zaangażowanych i oddanych swojej 
pracy osób. Wśród nich byli: operatorzy kamer, 
scenarzyści, choreografowie, trenerzy wokalni, 
charakteryzatorzy, wizażyści, odpowiedzialni za 
oświetlenie oraz sami wykonawcy. Na widowni 
znajdowali się również znani i popularni aktorzy. 
Występy oglądaliśmy z perspektywy jurorów, za 
którymi mieliśmy swoje miejsca. Będąc częścią 
publiczności, spełnialiśmy polecenia animatora, 
który w trakcie przerwy zapytał – czy jest z 
nami Szopall. Wtedy wszystkie oczy skierowały 
się  na naszego Arka, do którego podeszła jedna 
z pań pracująca przy programie. Od tej chwili 
Arek stał się rozpoznawalną postacią wśród 
obecnych fanów programu. Było nam bardzo 
przyjemnie, że Szopall to nasz człowiek. Gmina 
Pielgrzymka po raz pierwszy brała udział w tak 
niezwykłym wydarzeniu i ta przygoda była dla nas 
niezapomnianą frajdą.

 Arek już ma zaproszenie na kolejną edycję, 
a to, co robi, znajduje się na stronie 
www.youtube.com/szopall

Małgorzata Semeniuk
Wizyta w Polsacie

W 
kwietniu bieżącego roku w Złotoryjskim 
Ośrodku Kultury i Rekreacji rozpoczął się 

„Kurs rysunku i malarstwa od podstaw”. Kurs 
skierowany jest do starszych dzieci, młodzieży i 

Kurs rysunku i malarstwa od podstaw 
dorosłych (początkujących i zaawansowanych), do 
hobbystów oraz kandydatów do szkół plastycznych.
W programie zajęć m.in. zagadnienia kompozycji, 
konstrukcji, proporcji, perspektywy, światłocienia, 

koloru. Praca studyjna (martwa 
natura, portret, studium postaci) 
i z wyobraźni. Zajęcia płatne, 
odbywają się raz w tygodniu, we 
wtorki w godz. 15.30-19.30 w 
budynku ZOKiR. Do grupy można 
dołączyć w dowolnym momencie.

Organizator kursu zapewnia 
podstawowe narzędzia i materiały 
potrzebne do zajęć.
Zajęcia prowadzi Artur Goliński 
– artysta plastyk, nauczyciel, 
animator kultury, absolwent 
Wydziału Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 
stypendysta Ministra Kultury i 
Sztuki, laureat nagrody Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
„Wena” za wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie kultury.

Artur Goliński

W PROGRAMIE „TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO”
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D
o 2016 r. Międzynarodowa Federacja Sztuk 
Walki (z ang. IMAF) Polska przeprowadzała  

zawody w sportach i sztukach walki we wszystkich 
konkurencjach jednocześnie, podczas dwóch 
imprez: Pucharu Polski i Mistrzostw Polski. 
Współzawodnictwo to organizowano w I półroczu 
w celu wyłonienia najlepszych zawodników w 
tej Federacji, by wytypować kadrę Polski do 
rozgrywanych w okresie jesiennym Mistrzostw 
Europy w Sztukach Walki. Warto podkreślić, że 
w czerwcu 2016 r. Mistrzostwa Polski IMAF w 
Sztukach Walki odbyły się w naszym mieście, w Hali 
Sportowej „Tęcza”.

W październiku 2016 r. w malowniczym mieście 
Banja Luka, położonym w zachodniej części Bośni i 
Hercegowiny, odbyły się Mistrzostwa Europy IMAF–
Europa. Kadra narodowa IMAF Polska, składająca 
się z 88 zawodników z 12 klubów członkowskich 
federacji, zmierzyła się w  Bośni i Hercegowinie 
z reprezentantami 9 państw członkowskich 
IMAF–Europa, m.in. Chorwacji, Rosji, Republiki 
Serbskiej, Szwecji, Serbii oraz Bośni i Hercegowiny, 
zdobywając największą liczbę miejsc medalowych. 
Według organizatora do zawodów zgłoszono ponad 
300 zawodników i zawodniczek, najliczniejsza była 
grupa kadry polskiej. Wśród  niej  znalazło się 7 
zawodników  i zawodniczek  ze Złotoryi: Marcelina 
Kordiuk, Łukasz Kowalczyk, Dawid Nowak, 
Julia Tańska, Kajetan Tkaczyk, Konrad Tkaczyk i 
Magdalena Zajdel, związanych na co dzień z Sekcją 
Ju Jitsu Kazan, której liderem jest mistrz Ju Jitsu 
Soke Józef Leśnicki 9 Dan, od 35 lat propagujący 
sztuki walki w Złotoryi i na terenie kraju. Nasza 
ekipa, startując w dwóch konkurencjach, przywiozła 
4 krążki medalowe, w tym: 1 złoty i 2 srebrne w 
konkurencji Kata Ju Jitsu parami oraz 1 srebrny w 
konkurencji indywidualnej Sport Kenjustu, a dwoje 
zawodników uplasowało się na IV i VII miejscu w 
swoich kategoriach.

W bieżącym roku Puchar Polski podzielono na 
dwa etapy. Liczne konkurencje zostały rozdzielone 
pomiędzy: Ju Jitsu oraz Kenjutsu i Kobudo (tzw. 
walkę z narzędziami i bronią).
Puchar Polski IMAF w Kenjutsu i Kobudo odbył się 
8 kwietnia 2017 r. w Żninie, w którym startowały 
kluby niezrzeszone i zrzeszone w IMAF Polska. Naszą 
ekipę w konkurencji Sport Kenjutsu reprezentowało 
dziewięcioro zawodników: Gawek Igor, Gryszówka 
Andrzej, Kościółek Mateusz, Kowalczyk Łukasz, 
Kordiuk Marcelina, Panas Bartosz, Tańska Julia, 
Tkaczyk Kajetan i Zajdel Magdalena, którzy 
wywalczyli 4 krążki medalowe, w tym 3 srebrne 
i 1 brązowy. 

Te osiągnięcia, a także możliwość zmierzenia 
się z rywalami o dużym stażu szkoleniowym w 
kenjutsu, to dla naszych zawodników ogromny 
sukces. Na co dzień nasi reprezentanci nie szkolą 
się w tej dyscyplinie. Dlatego zawodnikom i 
trenerowi należą się podziękowania oraz szczególne 
gratulacje, bo walczyli na miarę swoich możliwości i 
zdolności oraz godnie reprezentowali nasze  miasto. 

Otwarty Puchar Polski Ju Jitsu został 

zorganizowany przez nasze stowarzyszenie, przy 
wsparciu Gminy Miejskiej Złotoryja, Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Agat” i Hali Sportowej „Tęcza”, 
22 kwietnia 2017 r. w Hali Sportowej  „Tęcza” 
w Złotoryi. Otwarcia zawodów dokonał 
Burmistrz Miasta Złotoryja Robert Pawłowski. 
Trenerów poszczególnych klubów obdarowano 
pamiątkowymi pucharami.

W Pucharze Polski Ju Jitsu uczestniczył 
prezydent Międzynarodowej Federacji sztuka 
Walki IMAF Polska Piotr Witkowski oraz 
sekretarz zarządu Michał Żuchelkowski, którzy 
jednocześnie pełnili funkcje sędziów. Arbitrami 
poszczególnych konkurencji było siedmiu 
licencjonowanych sędziów powołanych przez 
Federację IMAF Polska. Dyżur medyczny pełnili 
ratownicy z Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej 
BARYT – Sekcja Ratownictwa Medycznego. Nad 
ładem i porządkiem czuwali wolontariusze ze 
Stowarzyszenia Nasze Rio. 

W części artystycznej wystąpił Zespół Tańca 
Dawnego „Ars Saltandi” pod kierownictwem 
Katarzyny Fass. 

We współzawodnictwie zmierzyło się 
65 zawodników i zawodniczek w 84 osobo-
konkurencjach, z rocznika 2010 i wzwyż 
(większość z nich nie ukończyła jeszcze 7 lat). 
Najstarszym był zawodnik w wieku 53 lat. 
Zawodnicy i zawodniczki to reprezentanci 8 
klubów niezrzeszonych i zrzeszonych w IMAF 
Polska. Z naszego Stowarzyszenia ASKLEPIOS przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” - Sekcja Ju Jitsu 
Kazan Złotoryja udział wzięło 32 zawodników, 
sześcioro z nich startowało w dwóch lub w trzech 
konkurencjach. Niestety w wyniku kolizji drogowej 
na zawody nie dojechały ekipy z dwóch klubów. 

Na dwóch matach  zostały rozegrane 4 
konkurencje tj. Ju Jitsu Kata, Ju Jitsu Mixed Kumite, 
Sport Ju Jitsu i Grappling Dzieci w 32  kategoriach 
wagowo-wiekowych.  Walki rozgrywano wg 

ustalonych przez Sędziego Głównego kolejności 
startu i kategorii.Ogółem rozdano 75 medali, z tego 
złotoryjska sekcja Ju Jitsu Kazan wywalczyła 38 (16 
złotych, 14 srebrnych i 8 brązowych). Sześcioro 
zawodników wywalczyło w 3 konkurencjach, aż 12 
krążków  medalowych. Trzech z nich startowało 
we wszystkich konkurencjach, a pozostałych troje 
w dwóch. Najlepszy zawodnik to Kajetan Tkaczyk, 
zdobywca 3 złotych medali (lider sekcji z największymi 
osiągnięciami sportowymi w 2016 r., za co został 
wyróżniony przez burmistrza miasta na Gali Sportu 
w marcu 2017 r.). Najliczniej obsadzoną przez nas 
konkurencją był Grappling Dzieci. Nasi mali zawodnicy 
zdobyli tam 10 pierwszych miejsc.

Z jerzmanickiego Centrum Ju Jitsu Rayon Ryu 
startowało 6 zawodników w konkurencji Kata parami, 
Ju Jitsu i Grappling dzieci, zdobywając 5 miejsc 
medalowych (2 złote i 3 srebrne).

Zwycięzcy otrzymali z rąk burmistrza Roberta 
Pawłowskiego, Prezydenta IMAF Polska Piotra 
Witkowskiego, sędziego głównego hanshi Mirosława 
Wiśniewskiego oraz soke Józefa Leśnickiego dyplomy 
oraz puchary i medale ufundowane przez burmistrza 
miasta. Podczas aktu dekoracji asystowały dziewczęta 
ubrane w stroje z epoki średniowiecza z Zespołu 
Tańca Dawnego ARS Saltandi. Ich obecność dodała 
szczególnego kolorytu i zaakcentowała doniosłość 
ceremonii wręczania trofeów sportowych.
Wyniki z Pucharu Polski Kenjutsu i Kobudo, z 
Otwartego Pucharu Polski Ju Jitsu oraz z Mistrzostw 
Polski IMAF w Sztukach Walki, które odbędą się 
03.06.2017 r. w Nowe, będą brane pod uwagę przy 
powoływaniu Kadry Polski IMAF na tegoroczne 
Mistrzostwa Europy IMAF w Holandii 
(14-15.10.2017 r.). 
        Szczególne podziękowania kierujemy do 
sponsorów i partnerów, patronów medialnych, jak 
również do ludzi dobrej woli, osób wspierających i 
zaangażowanych w organizację zawodów, których 
bezcenna pomoc przyczyniła się do sprostania 
wymogom organizacyjnym oraz gościnnego przyjęcia 
uczestników. 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia ASKLEPIOS
Elżbieta Stalska

Zdjęcia z archiwum Stowarzyszenia

Otwarty Puchar Polski
Ju Jitsu w Złotoryi

Główny sponsor:
TBMECA Polska Sp.z oo w Legnicy

Darczyńcy wspierający zawody: 
Gmina Miejska Złotoryja, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Agat”  w Złotoryi, P. Tokarski „Zajazd u Jana”, Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo w Złotoryi, Montaż 
I Konserwacja Instalacji Elektrycznych Koryciński M., 
Pensjonat przy Miłej B. i A. Kowalscy, Z. Kolasiński 
Usługi Ogólno-Budowlane, J. Roś F.H.P.U 
Blacharstwo-Dekarstwo, R-BUD, Cukiernia 
„Ciacholandia” K. Hładuńska, Restauracja Złoty Las 
Ryszard Nalepka, Sklep Sportowy P. Okręglicki.

MISTRZOSTWA POLSKI W HALI SPORTOWEJ „TĘCZA”

9



Jak kopalnię budowano

N
ajstarsze roboty górnicze w 
Leszczynie odnotowano w XVII 

wieku. Odkrywane sztolnie wskazują 
na wydobywanie miedzi już w 1569 r., 
choć opisano je dopiero w wieku XVII. 
Na potrzeby przemysłu zbrojeniowego 
przed I wojną światową przywrócono 
prace badawcze w synklinie 
złotoryjskiej. Wytwórnia cementu w 
Nowym Kościele została przekształcona 
na laboratorium badawcze. Próby 
pozyskiwania miedzi podejmowano do 
1925 r. W latach 1935-37 w synklinie 
złotoryjskiej wykonano 20 otworów 
wiertniczych o głębokości od 65-400m 
oraz 21 od 3,5-15m. 

W 1936 r. Niemcy rozpoczęli 
budowę kopalni na wschodniej części 
Niecki Złotoryjskiej, w okolicy Leszczyny. 
Po wybuchu II wojny światowej do 
kopalni Niemcy zwozili mężczyzn różnej 
narodowości - najwięcej Polaków i 
Rosjan, byli też Anglicy, Francuzi, Czesi 
i Węgrzy. Z czasem do przymusowej 

pracy kierowano jeńców wojennych. 
Warunki były bardzo ciężkie. W 1939 r. 
rozpoczęto głębienie szybu Hegewald 
(później LENA). Kopalnię z powierzchnią 
łączyło kilka pochylni, które na poziomie 
wydobywczym zbiegały się z szybem 
wydobywczym. Ciekawe obserwacje 
poczynił Józef Kulczyk, którego do 
tej kopalni przywieziono w 1940 r. 
Zapamiętał, że urobek wydobywano 
pierwszą upadową, istniał szyb, ale 
jeszcze nie był przebity do pokładu. 
Drzewo przywożono koleją do Kozowa, 
a następnie samochodami dostarczano 
do kopalń. Rudę wożono samochodami 
do Jerzmanic, a tam robotnicy łopatami 
ładowali ją na wagony kolejowe. 
Robotnicy kopalniani mieszkali w 
barakach, a kiedy dowieziono ich 
więcej, zamieszkali w namiotach. 
Pilnowali ich Niemcy, pracownicy byli 
świadkami wielu złośliwości ze strony 
Niemców wobec Ukraińców. Kiedy 
wydrążono kolejny szyb, zainstalowano 
tam urządzenia do flotacji.

Trudne początki
Kopalnia ruszyła w 1941 r. 

i wkrótce przeżyła pierwszą większą 
awarię, gdyż do wyrobiska wdarła 
się pod ciśnieniem duża ilość wody z 
piaskiem. Zjawisko to nazywane jest 
„kurzawką”. Wydobytą rudę kruszono 
w kruszarkach młotowych, mielono 
w trzech młynach kulowych oraz w 
sześciu młynach rurowych. Niemieckie 
projekty zakładały przerób rzędu 2250 
ton rudy, ale maksymalnie osiągnięto 
1750 ton na dobę. Odpady flotacyjne 
gromadzono w stawie osadowym, 
dokąd przywożono je mechanicznymi 
pojazdami drogowymi. Kiedy zbliżał 
się front, coraz więcej ludzi wywożono 
do sypania umocnień pod Opole, 
Wrocław i Głogów. Kiedy front dotarł 
pod Wrocław, pan F. uciekł do Bawarii. 
Inny robotnik – Ignacy Merta już 
zawsze 1 maja kojarzył z przyjazdem 
do Leny – zakładu, który tworzyła 
spółka akcyjna BUHAG. Pamiętał, 
że zarobek, pomniejszony o koszt 

wyżywienia, wystarczał na inne opłaty. 
Poza zakładem pracy należało nosić 
literę „P”. Pomimo wybicia szybu 
w 1938 r. wykończono go dopiero 
w 1942 r. Wszystkich robotników 
skierowano do pracy na dole, do lipca 
1944 r. Potem wywieziono do kopania 
wałów obronnych w okolice Opola 
i Drezna. W latach 1940-1945 firma 
BUHAG budowała również hutę miedzi 
w Wiesau (Wizów) k/Bolesławca. 
Stosowano metodę ogniową z 
pominięciem flotacji. Głównie ruda 
z kopalni KONRAD docierała wiszącą 
kolejką linową z szybu K-II poprzez 
szyb II i Lubichów do Wizowa. W 1944 
r. kopalnia LENA zostaje zatopiona, 
a sprzęt zdemontowany lub trwale 
uszkodzony. W tymże roku przekopem, 
na poziomie 88 m, połączono szyby 
w kopalni Lubichów, a następnie po 
dwukrotnych awariach doszło do 
całkowitego zatopienia. Merta przybył 
do zakładu w 1948 r., wspominał 
piesze wyprawy do zakładu i wzrost 
czasu pracy do 18, a nawet 20 
godzin. Stare maszyny wyciągane z 
Grodźca oraz Dąbrowy Górniczej po 
wyremontowaniu chodziły wolno. 
Wóz w klatce wyciągowej jechał do 
dwóch godzin. Kiedy przyjechały 
kolejne ciężkie maszyny ze Związku 
Radzieckiego, żołnierze jednostki 
radzieckiej z Legnicy przewozili je na 
platformach albo bezpośrednio po 
asfalcie, transportując je ciężkimi 
ciągnikami „Stalińcami”. Uruchamianie 
zakładu odbywało się przy pomocy 
kilku Niemców. Z początku kierowano 
do kopalni górników z Górnego Śląska 
i przyjmowano powracających z Belgii 
i Francji. Robotnik przymusowy, Józef 
Kulczyk pamiętał, że w 1946 r. na LENIE 
był posterunek wojskowy. Żołnierze 
mieszkali w późniejszej łaźni. Ktoś wtedy 
- oni czy szabrownicy - wrzucił do szybu 
resztki urządzeń i  wozy kopalniane z 
nadszybia. Samozatopienie kopalni 
postrzegał jako nieuchronny skutek 
braku prądu.
Organizacja zakładu pracy
Kiedy przybyli rządowi pełnomocnicy, 
pierwszym dyrektorem został Rajdych, 
dyrektorem administracyjnym - 
Edward Kumala, zastępcą do spraw 
technicznych - Maślankiewicz. Już w 
1946 r. utworzono orkiestrę dętą, 
na początku na bazie KPMO ze 120 
instrumentami poniemieckimi. Z 
czasem, z odchodzącymi robotnikami, 

Kopalnia „LENA”

Ślusarze dołowi podczas 
przerwy śniadaniowej

Klinowanie podciągu

znikały instrumenty. Po trzech latach 
zostało 46 sztuk. W 1948 r. powstała 
Rada Zakładowa, która zajmowała 
się kasą zapomogowo-pożyczkową, 
wypoczynkiem pracowników i ich 
rodzin oraz współzawodnictwem 
pracowniczym. Kierownik świetlicy 
- Bogusław Werdyński zorganizował 
zespół teatralny, który wystawiał 
sztuki uznanych mistrzów i kierownika 
zespołu. Kiedy przyjechał inż. Erast 
Konstantynowicz, stwierdził, że 
ruda miedzi występuje na wschód 
od  Grodźca, w odległości 5.5 km od 
szybu K-I - rozpoczęto budowę kopalni 
Upadowa Grodziec. Największe 
wydobycie zdarzyło się w 1961 r. 
uzyskiem 232,5 tony rudy. Wydobycie 
zakończono wiosną 1963 r. Dwa lata 
później uruchomiono w  zakładach bazę 
szkoleniową dla szkół górniczych w 
Bolesławcu. Na potrzeby LENY w 
1949 r. uruchomiono w Wilkowie 
3-letnią Przemysłową Szkołę 
Zawodową, która funkcjonowała 
przez dziewięć lat. Kolejną ważną 
inwestycją było wybudowanie bocznicy 
kolejowej, łączącej kopalnię ze stacją 
PKP w Jerzmanicach. Ostatecznie po 
półtora roku junacy z brygady „Służba 
Polsce” oddali 7-kilometrową trasę do 
transportu towarowego i osobowego 
(tylko na dojazd i odjazd do pracy). 
Długo wcześniej pracownicy dochodzili 
pieszo, a dyrektora dowożono z 
fasonem furmanką. Kiedy zakład 
otrzymał stare samochody do wożenia 
pracowników, okazało się, że zużywają 
litr paliwa na kilometr, a przy podjeździe 
pod górę trzeba było wysiąść i pchać.  
Pracowników przybywało, dojeżdżali 
i dochodzili z: Wilkowa, Leszczyny, 
Złotoryi, Prusic, Kondratowa, Jerzmanic 
Zdroju, Nowego Kościoła, Świerzawy, 
Wojcieszowa Górnego i Legnicy, także 
z innych okolicznych miejscowości. 
Uruchomienie linii kolejowej do Złotoryi 
nie poprawiło znacząco drogi do pracy. 
Bywało, że piechurzy, wybierając drogę 
„na skróty”, docierali szybciej do domu 
niż zwolennicy PKP. Od 1958 r. kopalnia 
posiadała własny tabor samochodowy 
i codziennie z kilku miejscowości 
robotników przywożono do zakładu 
i odwożono do domu. 
Pracownicy specjalni  

Na potrzeby zakładu w 1950 r. 
utworzono Ośrodek Pracy Więźniów, 
zwany Zakładem Karnym pod 
kierownictwem Stanisława Wodniaka. 

Początkowo więźniowie zajmowali 
jeden barak na terenie zakładu, drugi 
oddano ochroniarzom – żołnierzom 
KBW. W kwietniu tegoż roku 
wyznaczono teren pod ośrodek, 
usytuowany w odległości 350 m od 
zakładu, a następnie wybudowano 
tymczasowe baraki. Po roku 
rozpoczęto budowę baraków stałych, 
których liczba po dwóch latach 
zwiększyła się do pięciu mieszkalnych, 
kuchni, stołówki, świetlicy i budynków 
pomocniczych. Zainstalowano 
urządzenia zabezpieczające. Do 
1952 r. więźniowie stanowili 90% 
załogi. Bywało, że jednorazowo 
pod ziemię zjeżdżało do tysiąca 
więźniów. Pracujący na powierzchni 
zajmowali się kopaniem wykopów, 
rozładunkiem i załadunkiem oraz 
pracami budowlanymi. Po odbyciu 
kary więźniowie opuszczali zakład 
i wracali do rodzin, ale byli i tacy, 
którzy pozostawali na terenie około 
kopalnianym. Kilku ożeniło się i 
zamieszkało w Złotoryi. Pracownicy 
wspominali, że przed amnestią 
więźniowie wyraźnie lekceważyli 
obowiązki pracownicze, co 
powodowało spadek wydajności 
zakładu. Do 1956 r. jeden dzień pracy 

przeliczano na 2 dni kary. Osadzeni 
wysypiali się, dobrze odżywiali, 
gromadzili pieniądze na koncie 
bankowym. Były brygady wykonujące 
po 300% normy, sprawcy tych 
rekordów zarabiali po 6-7 tys. złotych. 
Tak zwani „alimenciarze” pracowali 
kiepsko. Wojciech Jankowski obecność 
więźniów w zakładzie zapamiętał 
przez dramatyczne wydarzenie. Przed 
1957 r. więźniowie rozpalili ognisko 
na II upadowej powodując zapalenie 
desek, stojaków, obudowy i w efekcie 
zawalenie stropu. Wybuchła panika. 
Sytuację udało się opanować, ale 
wydobycie ucierpiało.
Nie tylko ruda miedzi

Rok 1951 zaznaczył się 
powstaniem Klubu Sportowego 
„Górnik” i opracowaniem wniosków 
racjonalizatorskich. Rok później 
kopalnia przeszła z Centralnego 
Zarządu Przemysłu Metali Nieżelaznych 
do Centralnego Zarządu Kopalnictwa 
Rud Nieżelaznych. Wśród załogi 
znów pojawiła się potrzeba pracy 
artystycznej i Marian Obertyński 
założył zespół teatralny. W 1960 r. 
wprowadzono świadczenie nagrody 
rocznej z funduszu zakładowego, Kartę 
Górnika. 

W kopalni zdarzały się wypadki. Na 
przestrzeni lat 1952-1965 było ich 1079, 
z czego 15 śmiertelnych. W 1959 r. 
na 139 wypadków ukarano aż 83 
osoby karą grzywny, w tym 15 osób z 
dozoru technicznego. W latach 1960-65 
przeprowadzono badania załogi. U 30 
stwierdzono krzemicę (pylicę), większość 
z nich to górnicy przybyli z Belgii i 
Francji. Wyniki badań wykorzystano w 
ten sposób, że wyposażono zakład w 
instalacje zabezpieczające. Pracowników 
kierowano do sanatoriów i na renty 
chorobowe.

Zakład: Lena, Nowy Kościół 
i Konrad zaliczają się do Starego 
Zagłębia Miedziowego. Nowe Zagłębie 
powstało na złożach lubińskich. Wielu 
pracowników wyjechało do Lubina. 
Dyrektorowi powierzono bardzo 
ważne zadania w kombinacie. Dawni 
koledzy i współpracownicy w Lubinie 
funkcjonowali na zasadzie „twardzieli”, 
bywało, że wobec niedawnych kolegów 
przejawiali wrogość w wyścigu do 
uznania, stanowisk, koneksji. 

Danuta Sosa    

Wykorzystano: Tyberia.pl, wspomnienia 
pracowników zebrane przez Henryka 
Hanebacha i jego zbiór fot. 

Klinowanie podciągu Zagęszczacz i zbiornik wody technologicznej

Maszyny flotacji głównej
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25 maja 2017 r. odbył się w ZOKiR fantastyczny  
koncert – MY, DZIECI KWIATY, zorganizowany 

przez Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi. W ten sposób 
uczniowie i nauczyciele uczcili patronów swoich szkół: 
Henryka Brodatego (Szkoła Podstawowa nr 3) 
i Valentina Trozendorfa (Gimnazjum).

W ciągu 2,5 godziny odbyło się 38 występów, 
podczas których na scenie pokazało się 158 artystów 

i sportowców. Każdy, kto tylko chciał, mógł pokazać 
szerszej publiczności swoje talenty aktorskie, 
krasomówcze, wokalne i sportowe. Czego tam nie 

było! Śpiewy w języku polskim, angielskim i 
niemieckim, przedstawenia teatralne, teatr cieni, 
recytacje wierszy, tańce, gra na fortepianie, gra na 
rogu, kubkach i bębnach, pokazy aereobiku oraz 
występy akrobatów.

Dodatkowo jeszcze w holu zorganizowano 
wystawę prac plastycznych Złotoryja w czasach 
Henryka Brodatego i Valentina Trozendorfa oraz 
przygotowano dla gości poczęstunek.

Wszyscy bawili się znakomicie - publiczność 
reagowała żywiołowo. Nawet nie wiadomo 

kiedy, koncert upłynął nam w miłej i radosnej 
atmosferze. Na koniec pani dyrektor Danuta 
Boroch podziękowała dzieciom i młodzieży za 
wspaniałe występy, a nauczycielom i rodzicom za 
przygotowanie młodych ludzi. Koordynatorkami 
tego dużego i skomplikowanego przedsięwzięcia 
były panie Marzanna Hajdun i Bogumiła Bachór. 

Więcej zdjęć z koncertu na stronach 
internetowych: www.sp3.zlotoryja.pl; 
www.gimnazjum.zlotoryja.pl.

Tekst i zdjęcia Damian Komada

Koncert dla 
patrona

Zofia Leśniewska

Jagoda Kłak

„Najpiękniejsza szkoła w świecie” - klasa III B

Jagoda Gratkowska

Maja Kurzawska

Konrad Gągorowski
Wiktoria Iwanowska

Hanna Dutka

Piosenka: „Sto metrów 
nad ziemią”

Przedstawienie: „Demeter i Kora” 

Kinga Suchenek

Piosenka-taniec: 
„Pójdziemy razem”

Występ akrobatów:

Aleksandra Kalisz
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Melissa Fortwengel Aleksandra Wybraniec

Taniec z szarfami - Gimnazjum

Julia Kowalczyk, Anna Kopińska

Piosenka: „Sto metrów 
nad ziemią”

„Moje miasto w moich oczach”
-  grupa 0 b i 0 d
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„Kinderlieder deutsch” - klasa III C

Zespół „Wiolinki”

K r o n i k a
3.05.2017 r. odbyły się pod Pomnikiem 
Niepodległości w Złotoryi uroczystości związane 
z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
8.05.2017 r. odbyły się pod Pomnikiem 
Niepodległości w Złotoryi uroczystości związane 
z 72 rocznicą zakończenia II Wojny Światowej.
10.05.2017 r. w ZOKiR odbył się Powiatowy 
Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.
11.05.2017 r. w złotoryjskich szkołach 
podstawowych odbyły się warsztaty dla 
uczniów prowadzone przez studentów i 
pracowników Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu w ramach AMUL-u pod 
kierownictwem prof. Anny I. Brzezińskiej.
11.05.2017 r. w siedzibie TMZZ odbył się finał 
konkursu „VIII wieków kościoła NNMP i kościoła 
św. Mikołaja w Złotoryi. Joannici w dziejach 
Złotoryi”.
12.05.2017 r. Rada Miasta w Wojcieszowie 
podjęła uchwałę o przeprowadzeniu 
lokalnego referendum w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do zmiany powiatu ze 
złotoryjskiego na jeleniogórski.
15.05.2017 r. ruszył lokalny projekt pn. 
„Aktywne warsztaty nordic walking dla dzieci 
ze złotoryjskich szkół - wychodzimy z sal 
gimnastycznych!”
16.05.2017 r. odbyły się Indywidualne 
Mistrzostwa LA szkół gimnazjalnych powiatu 
złotoryjskiego.
16.05.2017 r. w PODN i PPP w Złotoryi 
przeprowadzono Powiatowy Konkurs 
Ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych.
17.05.2017 r. odbył się konkurs na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi 
- został nim dotychczasowy dyrektor Jan Kotylak.
18.05.2017 r. w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej w Świerzawie odbyły się 
Międzynarodowe Mistrzostwa Osób 
Niepełnosprawnych w Grillowaniu.
19.05.2017 r. w restauracji przy ul. Miłej 
władze samorządowe zorganizowały 
uroczyste spotkanie z mieszkańcami Powiatu 
Złotoryjskiego, którzy ukończyli lub w najbliższym 
czasie ukończą 80 lat.
20.05.2017 r. w hali sportowej „Tęcza” rozegrano 
Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej.
20.05.2017 r. w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Noc Muzeów” (VI edycja) Muzeum Złota 
przygotowało atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz 
umożliwiło bezpłatne zwiedzanie wystaw.
21.05.2017 r. odbył się Rajd „Kaczawskie 
Wędrowanie Do WoLi” 
21.05.2017 r. otwarto wystawę o historii kościoła 
NNMP (TMZZ).
22-23.05. 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych 
w Złotoryi rozegrano Powiatowe zawody w Piłce 
Siatkowej Plażowej.
23.05.2017 r. w Szkole Podstawowej w 
Świerzawie odbył się Powiatowy Konkurs 
Matematyczny dla szkół podstawowych.
24.05.2017 r.  odbyła się konferencja „VIII wieków 
kościoła Mariackiego w Złotoryi” (TMZZ).
25.05.2017 r. odbył się w ZOKiR koncert dla 
patrona „My, dzieci kwiaty”, przygotowany przez 
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Miejskich w 
Złotoryi.
26.05.2017 r. ulicami Złotoryi przeszedł Korowód 
otwierający Dni Złotoryi.
26.05.2017 r. odbył się seans filmu „Gwiazdy” w 
reż. J. Kidawy-Błońskiego, a po seansie spotkanie 
z odtwórczynią roli Marleny - złotoryjanką 
Karoliną Szymczak.
26.05.2017 r. odbyło się widowisko historyczne 
„Pod maltańskim krzyżem. Joannici w dziejach 
Złotoryi” (TMZZ).
27.05.2017 r. odbyły się  XXIV Mistrzostwa Polski 
w Płukaniu Złota. 
27.05.2017 r. w hali sportowej „Tęcza” rozegrano 
XV Otwarty Turniej Weteranów i Seniorek o 
Puchar Burmistrza w Tenisie Stołowym.
27.05.2017 r. w ZOKiR swoje umiejętności 
artystyczne zaprezentował Teatr Trzech Pokoleń.

Opracował Damian Komada



W 
kwietniową sobotę scena Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji zatrzęsła 

się, przeżywając tym razem prawdziwy test 
wytrzymałości. W ten dzień, 22 kwietnia 2017r., 
pobity został rekord frekwencji uczestników 
Złotoryjskiego Dance Arts Festival. Przybyło ich 
ok.700 (słownie: siedmiuset). 

Po raz czwarty festiwal organizowała 
Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD przy 
współpracy ze Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury 
i Rekreacji oraz Street Dance Academy, pod 
patronatem Burmistrza Miasta Złotoryja 
Roberta Pawłowskiego. 

Warto wspomnieć, że między innymi 
za trzy poprzednie edycje, ale nie tylko, 
organizatorka tych festiwali, wolontariuszka, 
studentka Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, tancerka Street Dance Academy, 
inicjatorka i koordynatorka projektu „Złotoryja 
Tańczy”, Aleksandra Roś, została w tym roku 
nominowana do tytułu Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej 2016 r.  

Ponieważ skala przedsięwzięcia przerosła 
oczekiwania organizatorów, a zapanowanie 
nad taką liczbą uczestników staje się coraz 
trudniejsze, postanowili oni, że za rok złotoryjski 
DAF będzie rozłożony na dwa dni. Tym razem, 
jak i w poprzednich edycjach, trwała cały dzień, 
aż do wieczora, kiedy wręczono zwycięzcom 
dyplomy, puchary i nagrody

Jak zwykle złotoryjanie pokazali klasę i 
udowodnili, że taniec w naszym mieście ma 
wielkie perspektywy. Dwie pierwsze nagrody 

w najmłodszej kategorii do lat 7 solo i w duecie 
zdobyła Gabrysia Charęza, w duecie z Nataszą 
Kapral. I miejsce za Solo 12-15 lat oraz powyżej 
15 także należało do SDA Złotoryja. Wywalczyli 
je: młodszy Gracjan Szumiński, starszy 
Marcel Hryniuk.  Nasi faworyci, duet Kacper 
Chmielowski i Gracjan Szumiński, zdobywcy 
ubiegłorocznego Grand Prix, tym razem trafili 
na poważniejszą konkurencję i zajęli „dopiero” 
III miejsce.

Co ściąga do Złotoryi tylu tancerzy, może 
nagrody i tytuły? 

„Jestem tu pierwszy raz, przyjechaliśmy 
z zespołem „iLike” z Krakowa. Jak oceniam 
swój taniec? Trudno mi to określić, to jury musi 
ocenić. Trochę mi improwizacja poleciała, ale 
jury tego nie wychwyci, bo nie widzą, jaki jest 
układ. Tu jest plus. Ja jestem zadowolona. Nie 
liczę na nagrodę. Tańczę po to, żeby samą siebie 
pokazać. Ważne jest dla mnie to, żeby ktoś, 
oglądając mnie, dostał historią taką, jaką chcę 
przekazać. A nagroda? Tak naprawdę miło jest ją  
dostać. Ale albo jest, albo nie.” mówi zadyszana, 
złapana prosto ze sceny, Magda (nie Magdalena) 
z Agencji „iLike” z Krakowa. 

Mila i Wiktoria z „3Dance” z 
Wrocławia są tutaj pierwszy i drugi raz. O swoim 
występie mówią, że zawsze może być lepiej: 

„Tutaj wygrana nie jest najważniejsza. 
Ważne, żeby się podobało”. 

Na korytarzu spotykam Adę 
Pankowską i rozgrzewający się zespół 
„VIVOdance” z MCK w Legnicy. Ada jest 

choreografem nie tylko w MCK, ale także w 
wielce tajemniczym Teatrze „AVATAR”, który 
zajmuje się szeroko pojętym teatrem, tańcem i 
cyrkiem alternatywnym. Należy do ludzi, którzy: 
„Nadają kształt swym fantazjom, interpretując 
je liryką tańca współczesnego, charyzmatyczną 
żywiołowością ognia, zjawiskowymi barwami 
świateł zespojonymi w pocałunku ze zręcznością 
ludzkiego ciała.” Rok temu mogliśmy gościć 
ich reprezentantów także na naszym 
festiwalu. Każda z dziewczyn z „VIVOdance” to 
indywidualność, występują razem, ale startują 
też w konkurencjach Solo. Na poważnie ćwiczą 
od 2 lat. „Fajna jest organizacja.” – chwali 
festiwal ich trenerka – „każdy ma numer 
startowy, miejsce na scenie, tańczymy do 
własnej muzyki.”

Ale nie brak też uwag krytycznych. Paweł 
z Młodzieżowego Domu Kultury z Wrocławia 
mówi:

„Jestem tu pierwszy raz, razem z zespołem. 
Nasze style to modern, jazz, hip-hop, house, 
reagge - współczesne. Ja ćwiczę 6 lat, z czego 
3 staram się przycisnąć. Trzy pierwsze to była 
rozgrzewka. W tańcu staramy się wykorzystać 
całą energię. Festiwal jest okey, minus to to, że 
są mieszane style. Nie ogarniam, jak to jurorzy 
mogą odróżniać. Jak to ocenić?”

Także Magda z Krakowa zauważa: „Tutaj jest 
duża konkurencja, chociaż to jest takie dziwne, 
że wszystkie style wrzucają do jednego worka. 
Trudno jednak kogoś ocenić pod względem jazzu 
czy popu. Mnie to nie przeszkadza, ale pytanie 
jest, czy wszyscy będą równo ocenieni? Według 
mnie bardzo ciężko jest to porównywać.” 

O „mieszaniu stylów tanecznych” pisałem 
już w relacjach z poprzednich edycji Festiwalu 
(„Echo Złotoryi” maj 2016). 

Organizatorka Ola Roś wyjaśnia, że: „Na 
tym festiwalu jury jest tak dobierane, że każdy 
juror ma doświadczenie i zna się na różnych 
stylach i łącznie mają wiedzę i możliwość oceny 
każdego z nich.”   

Wykonawców i tym razem oceniało 
międzynarodowe jury. Jerzy Mordarski, 
zajmuje się tańcem, szkoląc początkujących 
tancerzy w szkołach tańca i prowadząc 
warsztaty na terenie całej Polski. Niektóre z 
jego osiągnięć: Finalista II edycji Board Game 
Tour, udział w produkcjach Andye J Jamieson 
„Communication” oraz „Road To Zion” pod 
okiem Denzel’a Chisolm’a nagrywanych we 
współpracy z SDA Academy, Tancerz w filmie 
„Bangistan”, trasa koncertowa „My Name Is 
Milion Tour 2014” Honoraty Honey Skarbek, 
choreograf i współtwórca „Makesense 
Festiwal”, tancerz i półfinalista „Mam Talent”, 
tancerz „Sylwestra z Dwójką”. Drugim jurorem 
był Hiszpan Dani Torrey-Cabello. Niezwykle 
utalentowany tancerz i choreograf. Miał 

      IV Złotoryja Dance Arts Festival
                  - prawa fizyki wciąż nie działają

Fot. Sylwia Żyłka
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możliwość pracy ze znanymi niemieckimi i 
amerykańskimi artystami, takimi jak Collette 
Carr oraz Xay. W roli tancerza towarzyszył 
choćby Prince Damien - zwycięzcy niemieckiej 
edycji programu „Idol”. Ma również spore 
doświadczenie jako trener i instruktor w 
znanych w Europie studiów tańca (Boogie 
Town w Barcelonie, czy Flying Steps Academy 
w Berlinie). Ostatnim z jurorów był Jakub 
Lewandowski. Choreograf, stypendysta Centre 
Choregraphique Mathilde Monnier National 
de Montpellier we Francji. Uhonorowany przez 
Marszałka Województwa Śląskiego Nagrodą 
Artystyczną dla Młodych Twórców. Laureat 
Stypendium Artystycznego w Dziedzinie 
Kultury. Wielokrotnie nominowany do 
nagrody Złota Maska i laureat tej nagrody za 
choreografię do spektaklu „Hotel Nowy Świat” 
w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Na stałe 
współpracujący z reżyserem Radosławem 
Rychcikiem, Nikołajem Koladą, Robertem 
Talarczykiem, Magdaleną Piekorz. Autor 
choreografii do kilkudziesięciu spektakli w 
Operach i Teatrach Dramatycznych w Polsce.

Organizatorzy dziękują za dużą pomoc 
otrzymaną z Urzędu Miasta Złotoryja, 
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz 
Street Dance Academy z Wrocławia, 
a burmistrzowi miasta za objęcie patronatu nad 
imprezą oraz wsparcie finansowe.

Osobne podziękowania należą się 
sponsorom:
Pałac Krotoszyce - niesamowite miejsce - 
sprawdźcie sami!
SDA WEAR - gdzie znajdziecie ciekawe ciuchy 
nie tylko dla tancerzy.
Grunwald24 - jak coś drukować, to tylko u nich!
„Bujane Obłoki” Redcloudblu Tadeusz 
Krawczuk 
- o sobie nie bujamy... tu wolno marzyć.
Gates Corporation - We are always looking 
ahead. What we do, we do well.

Co jeszcze można powiedzieć o tańcu? 
Iwona Lewandowska-Piwnik, jedna z trenerek 
MDK Fabryczna we Wrocławiu tłumaczy, że 
taniec to: „Budzenie poczucia własnej wartości, 
akceptacji własnego ciała i różnych sposobów 
autoprezentacji, pracowanie nad wydolnością 
i sprawnością fizyczną, wyrabianie nawyków 
związanych z dbałością o zdrowie, budowę i 
postawę ciała, rozwijanie ekspresji twórczej, 
kształtowanie precyzji ruchu, wrażliwości, 
wyczucia harmonii i piękna.”

A dlaczego tańczy moja rozmówczyni 
Magda (nie Magdalena) Czech z Krakowa: 
„Czego dzisiaj brakuje ludziom? Szczerości. 
A w tańcu jestem szczera. Tańcem mogę 

wszystko o sobie powiedzieć. To mi się 
niesamowicie podoba..”

Jarosław Jańta

W 
800-letniej historii Aurum, Goldbergu 
i Złotoryi przedstawiciele szeroko 

pojętej kultury fizycznej oraz sportu 
odnieśli wiele znaczących sukcesów 
udokumentowanych medalami najwyższej 
próby. Jednakże złotoryjscy akrobaci, 
trzykrotni mistrzowie świata, w dziejach 
miasta nie mieli ani swoich poprzedników, 
ani – jak dotąd – następców. Złote medale 
są wyrazem uznania za poziom sportowy. 
Instytucje i organizacje społeczne oraz 
władze wyrażają to uznanie w innej formie. 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
spowodowało, że władze miejskie przyznały 
mistrzom w 40-lecie ich pierwszego sukcesu, 
w dniu 26 września, tytułu Honorowych 
Obywateli Złotoryi. Po roku wracamy do tego 
wydarzenia i odsłonimy tablicę pamiątkową 
na murach ratusza.

Odsłonięcie tablicy (26.IX.2017 r.) chcemy 
poprzedzić pogłębieniem wiedzy o tym 
fragmencie złotoryjskiego sportu i życia 
mistrzów w formie konkursu wiedzy. Konkurs 
będzie jednoetapowy, jednakowy dla osób 

w różnym wieku i przeprowadzony zostanie w 
formie pisemnej  30.VIII.2017 r. w siedzibie TMZZ 
o godz. 10.00. Wyniki zostaną udostępnione 
następnego dnia w formie wywieszonego 
ogłoszenia w Bacalarusie oraz w lokalnej prasie. 
Nagrody będą wręczone w trakcie uroczystości 
odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Fundatorem 
tablicy i nagród jest TMZZ, a przede wszystkim 
Ryszard Pękała oraz Marian Alfred Sroka.

Zgłoszenia do konkursu: do 30.VI.2017 r. 
bezpośrednio w siedzibie TMZZ lub telefonicznie 
76/878 81 37, 797 649 913.
W przygotowaniu do konkursu posłużyć się 
można m.in.:
- kronikami szkolnymi z lat 1976, -78, -80,
- kroniką ZNP,
- kroniką L. Antonowicza
- artykułem w „Gazecie Złotoryjskiej” z dnia 
22.IX.2016 r. oraz z 29.IX.2016 r.
- wystawą TMZZ w hali „Tęcza”
- opracowaniem z serii Biblioteki Miłośników 
Złotoryi t.7 „Aurimontanie. Goldbergerzy. 
Złotoryjanie” wyd. 2011 r.

Alfred Michler

Co wiem o naszych mistrzach 

Fot. Sylwia Żyłka
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Miłośnikom złotoryjskiej historii nazwisko Cessanis 
kojarzy się wyłącznie z miejscowym powojennym 

Urzędem Bezpieczeństwa. Postać ta, wśród wielu innych 
pierwowzorów, pojawia się na kartach pierwszej części 
„Opowieści złotoryjskiej” Andrzeja Wojciechowskiego. 
Mało kto jednak wie, że ta nieczysta ubecka karta w 
życiorysie Kazimierza Cessanisa, to tylko ta gorsza 
półprawda, która z biegiem lat przesłoniła tę lepszą. 

W 2015 r., w kwartalniku o tematyce historycznej 
- „Dzieje Najnowsze” (Rocznik XLVII, nr 3) ukazał się 
obszerny artykuł Oskara Borzęckiego o działającej 
na terenie Warszawy w latach 1941-43 Brygadzie 
„Korwina”. Była to ściśle zakonspirowana jednostka 
podległa KG AK stworzona głównie do walki z agenturą 
sowiecką i niemiecką. Utworzona przez byłego oficera 
kontrwywiadu ppłk. rez. Wiktora Boczkowskiego 
(„Korwin”), z czasem stała się częścią większego aparatu 
kontrwywiadowczego podlegającego rtm. rez. Alfredowi 
Klausali, szefowi kontrwywiadu ZWZ-AK Okręgu 
Warszawa.

Do Brygady weszli najbardziej zaufani ludzie 
Boczkowskiego, członkowie jednego z warszawskich 
kół Związku Oficerów Rezerwy, w tym por. Kazimierz 
Cessanis „Major Karcz” (syn Antoniego, ur. 3.03.1898). 
Zapewne, jak wielu innych, dysponował wiedzą i 
doświadczeniem zdobytymi jeszcze podczas walki z 
zaborcami. W 1943 r. Brygada liczyła już 60 członków 
(w jej szeregach znalazła się także Maria Cessanis), 
którzy od środka rozpracowywali członków Gwardii 
Ludowej i PPR - rozpoznawali strukturę organizacyjną, 
prawdziwe personalia, techniki działania, punkty 
drukarskie i kolportażu, miejsca kontaktowe. „Henryk”, 
bo taki nowy pseudonim przybrał „Major Karcz”, nie 
doczekał się eksponowanych stanowisk w strukturach 
GL, ale z dokumentów wynika, że dobrze znał się i 
współpracował z warszawskimi czołowymi działaczami 
komunistycznymi – Wacławem Szczepaniakiem  i 
Tomaszem Zarębą, a za pośrednictwem drugiego poznał 
także Józefa Małeckiego – agenta wywiadu sowieckiego. 
W 1942 r. udało mu się zdekonspirować szpiega GL 
Hannę Pioterczyk, zatrudnioną w AK w roli sekretarki w 
Komisji Prawniczej Towarzystwa Opieki nad Więźniami 
„Patronat”.

Pierwsza, nie do końca udana, dekonspiracja por. 
Cessanisa nastąpiła pod koniec 1943 r., gdy w meldunku 
Zygmunta Mołojca (członka GL), pojawiła się informacja 
o zdradzie z koniecznością zlikwidowania „szpiega 
sikorszczyzny”. Autorowi niejednego donosu na kolegów 

z własnych szeregów nie dano wiary, a dalszą jego 
działalność przerwała śmierć zadana z rąk gestapo. 
Szybko z życiem pożegnał się także adresat owego 
meldunku – Jan Strzeszewski, który początkowo 
inwigilację „swojego człowieka” potraktował jako 
zamach na własną osobę, by z czasem zasiane ziarno 
wątpliwości przekuć na obserwację (przerwaną przez 
nagłą śmierć). Por. Cessanis agenturalną działalność w 
szeregach GL i PPR prowadził do października 
1943 r., kiedy to wywiad komunistyczny rozpracował 
go ponownie i podjął próbę porwania, przesłuchania 
i zlikwidowania „Henryka”. Ale ten, dzięki nowo 
wprowadzonemu agentowi, zdołał uciec. Do 
kolejnej próby doszło już po wojnie, w 1948 r. we 
Wrocławiu, gdy por. Cessanis był oficerem śledczym 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Państwa i na 
swoim koncie miał współudział w brutalnym śledztwie 
Anatola Sawickiego i jego łączniczki, aresztowanych 
w Lubaniu. W pośmiertnym raporcie ze sprawy 
Sawickiego pojawił się wobec Cessanisa zarzut 
niedopilnowania więźnia, który wykorzystał sytuację 
i wyskoczył z okna II piętra. 

„Henryka” aresztowano w 1948 r. we Wrocławiu, 
z czasem przewieziono do miejsca o ponurej sławie, 
tj. do Miedzeszyna pod Warszawą – tajnego więzienia 
X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego (powstałej latem w 1948 r), gdzie 

przesłuchiwano specjalnych więźniów - członków AK, 
ale przede wszystkim, gdzie osadzano i poddawano 
torturom fizycznym komunistów posądzonych o 
zdradę oraz likwidowanych w ramach „czystek”. Z 
zachowanych zeznań dowiadujemy się o zadaniach, 
jakie realizował „Henryk” a w rzeczywistości „Major 
Karcz”: „Plan mojej pracy na dzielnicy Wolskiej 
rozpracowania organizacji i ludzi ustaliłem w ten 
sposób, że przez Szczepaniaka Wacława wyjdę 
stopniowo na kierownictwo organizacji, że w miarę 
postępu mej pracy rozpoznam poszczególnych 
działaczy, a przez nich rozpoznam całokształt 
organizacji, ustalę stan organizacyjny dzielnicy, lokale
i czynniejszych członków <dołów>”.

Kazimierz Cessanis zmarł w 1949 r. po trzech 
miesiącach brutalnych przesłuchań w Miedzeszynie, 
jakim poddawał go Jerzy Kędziora – znany z 
okrucieństwa podczas wymuszania zeznań.  W 
dokumentach jako przyczynę śmierci podano 
żółtaczkę. O śmierci Cessanisa w Miedzeszynie 
informował w swoich zeznaniach płk. Józef Światło, 
który przed słynną ucieczką z PRL, pełnił tam 
funkcję zastępcy kierownika - płk. Anatola Fajgina. 
Podstawą do przesłuchań były przechwycone 
meldunki z 1943 r. oraz przejęte w 1944 r. archiwum 
Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Spraw 
Wewnętrznych Delegatury Rządu. Posiłkowano się 
również raportami sporządzanymi przez świadków, 
m.in. wrocławskiego płk. Grzybowskiego, który 
powoływał się na dobre opinie przełożonych 
na temat „oskarżonego”, zaznaczając jednak, że 
jedynym mankamentem był alkoholizm i burdy, jakie 
wywoływał pod jego wpływem (które kończyły 
się naganami służbowymi). I tak np. „w lutym 1947 
r. pod wpływem alkoholu sterroryzował kilku 
członków młodzieży komunistycznej, mierząc do 
nich z pistoletu i krzycząc <(...) Ja wam szczeniaki te 
krawaty pozabieram (...) u mnie taki mały piesek nosi 
czerwony krawat>”. Miesiąc później groził pistoletem 
burmistrzowi Złotoryi. (s. 58, przypis 55)

Po wojnie działalność Brygady „Korwina” była 
dyskredytowana na różne sposoby (fabrykowano 
dokumenty, przerabiano raporty i meldunki), przede 
wszystkim poprzez przypisywanie jej fałszywego 
zarzutu współpracy z okupantem. 

W artykule, a dokładniej w jednym z przypisów, 
pojawia się, dość szczegółowy i warty przytoczenia 
w całości, biogram Cessanisa: „Kazimierz Cessanis 

(1898-1949), ps. „Mjr. Karcz”, „77”. W 1918 r. służył w 
formacji gen. Żeligowskiego w Odessie. Zweryfikowany 
w stopniu podporucznika, brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej, służąc w intendenturze 2 Armii WP. Od 
1921 r. pracował jako urzędnik cywilny w MSWojsk. 
(IX Odział biura Kontroli Wykonania Budżetu w 
Warszawie). W 1923 r. por. Cessanis został zwolniony 
z pracy z powodu działalności komunistycznej 
(działaczem komunistycznym był również jego ojciec 
Antoni Cessanis). Prawdopodobnie w tym samym 
roku wyjechał z Warszawy na pogranicze polsko-
sowieckie, gdzie nielegalnie przekroczył granicę. Na 
terenie Rosji Sowieckiej został aresztowany i spędził 
trzynaście miesięcy w więzieniu. Po powrocie do Polski 
– ciężko chory (komisja lekarska w 1927 r. orzekła m.in. 
gruźlicę płuc) – leczył się w sanatorium w Zakopanem. 
Prawdopodobnie pod koniec lat dwudziestych został 
przyjęty do KPP w Warszawie. Do marca 1931 r. 
pracował w tzw. Centralnej Technice KPP. Zarazem 
według śledczych MBP por. Cessanis był agentem 
kontrwywiadu WP. W 1942 r. na polecenie ppłk. 
Boczkowskiego wstąpił do PPR i GL. W połowie 1943 
r. zdekonspirowany i rozpracowany przez Informację 
GL, ukrywał się w Warszawie. W 1944 r. wyjechał do 
Jędrzejewa, a następnie do Złotoryi, gdzie pracował 
w starostwie powiatowym. Od 1946 r. pracował w 
Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego 
w Złotoryi, początkowo pełniąc funkcję referenta, 
a od 1947 r. oficera śledczego. W styczniu 1949 r. 
został osadzony w więzieniu MBP w Miedzeszynie. 
Zamordowany 28 IV 1949 r. Zob. IPN WR 059/922 (Akta 
personalne oficera śledczego WUBP we Wrocławiu 
por. K. Cessanisa); AAN, Prokuratura generalna, 4/602 
(protokoły przesłuchań K. Cessanisa).” (s. 51, przypis 10)

Powyższą wiedzę uzupełnia inny artykuł 
opublikowany w 2014 r. na łamach miesięcznika 
„Historia do Rzeczy” („Agenci AK w AL”, nr 12/2014, 
s. 20-22). Autor, Sebastian Bojemski, pisze w nim, że 
grupa „Korwina” była jedną z najbardziej aktywnych 
i skutecznych agend Polski niepodległościowej, które 
gromadziły informacje na temat wszelkich działań 
propagandowych i zbrojnych podejmowanych 
przez komunistyczne organizacje przeciwko polskim 
obywatelom, którzy po wojnie mogliby sprzeciwiać 
się lub blokować planowaną sowietyzację Polski. 
Spektakularne sukcesy możliwe były dzięki dwóm 
wprowadzonym do struktur GL PPR agentom, 
którzy zajęli czołowe stanowiska w tworzonej GL i 
którymi byli Kazimierz Cessanis (kierownik Referatu 
Komunistycznego, założyciel komórki na Woli) 
i Stanisław Janota („Gryf”, w GL „Facet”). Obaj 
mieli dojście do samego Mariana Spychalskiego 
„Marka” - szefa sztabu GL, a po czasie szefa wywiadu 
komunistycznego. To właśnie Janota miał ostrzec 
Cessanisa o grożącym mu niebezpieczeństwie, po 
tym, jak dowódca warszawskiej GL Henryk Sternhel 
(„Gustaw”) zwrócił się do niego o wypożyczenie 
samochodu do planowanej akcji zlikwidowania 
zdekonspirowanego Cessanisa. W powojennych 
zeznaniach aresztowanego założyciela Brygady 
„Korwina” (W. Boczkowskiego) pojawiło się 
wyjaśnienie: „Cessanis-Karcz może by temu 
wszystkiemu nie uwierzył, ale ostrzeżony miał się 
na baczności i przygotował sobie ewentualną drogę 
odwrotu przez ogród na park Wilsona, mając drzwi 
stale otwarte, a palto i czapka przygotowane do 
ucieczki. Toteż kiedy ekipa >Gustawa< zajechała na ul. 
Czarneckiego 31, Cessanis-Karcz wiedział, co ma robić, 
i uciekł z domu”. Niedługo po tej akcji zdekonspirowano 
Janotę, który zginął z ręki „gwardyjskiego przyjaciela”. 

I w tym artykule pojawia się Złotoryja jako miejsce 
pobytu Cessanisa, pełniącego funkcję wicestarosty i 
funkcjonariusza UB. Nieznane są natomiast powody i 
okoliczności tak szybkiej przeprowadzki do Wrocławia i 
zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa 
Państwa (do czasu aresztowania). Możemy się jedynie 
domyślać, że powodem tym mogły być ekscesy 
alkoholowe, które wśród funkcjonariuszy UB były 
częste i skutkowały karnym przeniesieniem do innego 
miasta, czasami wielokrotnym. W przypadku Cessanisa 
był to jakby nie było awans. Może zdecydowała o tym 
opinia bezwzględnego i gorliwego funkcjonariusza 
UB, jaką w krótkim czasie zyskał w opinii mieszkańców 
Złotoryi i wśród kolegów „po fachu”.

Joanna Sosa-Misiak

Kazimierz Cessanis 

- „Henryk” czy „Major Karcz”?
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K
iedy TMZZ pozyskało i wyremontowało 
pomieszczenia strychowe w budynku 

nazwanym „Bacalarus”, powstała potrzeba 
zagospodarowania wyodrębnionych pomieszczeń. 
Zrodził się pomysł urządzenia sal ekspozycyjnych 
prezentujących złotoryjskie zakłady pracy, 
akrobatów i pamiątki pierwszych osadników. 
Oczywiście wyodrębniono miejsce na sekretariat, 
archiwum i oddzielnie - bibliotekę, a z czasem 
ekspozycję oświatową. Ja zajmę się problematyką 
kresową, pozostałe zapewne pojawią się w 
opracowaniach innych zagadnień. 

Według  dokumentów daje się odnotować 
kilka prób zawiązywania Koła Kresowego, które po 
zebraniu organizacyjnym i kolejno wybieranych 
nowych przewodniczących zamierały. Była sala, 
kilka mebli od pani Zofii Bogdan i przekazanych 
przez panią Helenę Koszałkowską ok. dziesięciu 
eksponatów, w tym  stuletni przetak. Sala była 
używana na  spotkania różnych grup i dobrze 
służyła ludziom. W r. 2002 A. Michler zorganizował 
konkurs wiedzy o Kresach.

Wpłynęły prace, zebrała się komisja, a 
podsumowanie nastąpiło w, nieistniejącej już, 
sali Klubu Nauczycielskiego. W podsumowaniu 
uczestniczył Poseł na Sejm pan Tadeusz 
Samborski, który jako nagrody zaproponował 
dwa miejsca na wycieczce na Kresy (z nieistotnych 
już teraz powodów nie zostały wykorzystane). 
Od tego momentu „Kresy” wchodzą w zakres 
zadań Danuty Sosy, którą interesowała tematyka  
kresowa realizowana w poszukiwaniach 
genealogicznych swojej rodziny. Utworzenie 
Koła Kresowian, odbywanie comiesięcznych 
spotkań, dawało możliwość bliskiego kontaktu 
z ludźmi przybyłymi z Kresów. Wielu z nich 
oddawało swoje pamiątki. Kilka osób z ościennych 
miejscowości również wzbogaciło zbiory o swoją 
darowiznę. Co pewien czas ekspozycja powiększa 
się o nowe dary. Wpisy odwiedzających Izbę 
Kresową świadczą o potrzebie zbierania w jednym 
miejscu dokumentów, wspomnień i konkretnych 
przedmiotów, „pamiętających” kresową obecność 
Polaków.

Największą naszą radością są lekcje z 
regionalizmu, przeprowadzane w naszej siedzibie. 
Mamy świadomość, że wspieramy naukę 
historii i wiedzę o regionie i losach Polaków. 
Podejmowaliśmy się organizacji kolejnych 
konkursów wiedzy o Kresach, uszczegóławiając 
tematykę. Zebraliśmy bogaty materiał edukacyjny, 
także po opracowaniu, do publikacji. Zakończenia 
konkursów świętowano uroczyście, np. w 
zakończeniu III edycji konkursu realizowanego w 
ZOKiR, którego patron - pan Tadeusz Samborski 
przywiózł kresowych artystów. Z przyjemnością 
gościliśmy: Wińcuka, poetkę lwowską – Krystynę 
Angielską, muzyków i śpiewaków litewskich. 
Podczas uroczystości wystąpił także zespół 

ludowy z Nowej Wsi Grodziskiej „Polanki”. 
Kresowianie dbają o Izbę Kresową, poszukują 
kolejnych darczyńców i pomagają autorce w 
organizacji Biesiad Kresowych, które od IV edycji 
przyjęły nazwę Złotoryjskiego Przeglądu Kultury 
Kresowej. Biesiady/Przeglądy opieką patronacką 
kolejno obejmowali przedstawiciele lokalnego 
samorządu, a członek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego – Tadeusz Samborski jako patron 
i sponsor zaszczycił nas swoim uczestnictwem 
kolejny raz. Podczas Przeglądów gościmy 
prelegentów, dużą popularnością cieszy się dr 
hab. S. S. Sławomir Nicieja z Opola. Biesiadom/
Przeglądom towarzyszyły wspaniałe potrawy 
kresowe, które znacząco podnosiły wiedzę o 
Kresach.

W roku 2015 Przeglądowi towarzyszyła 
wystawa fotograficzna ilustrująca sytuacje 
z pierwszych lat osiedleńczych, w ramach 
obchodów kolejnej rocznicy przybycia Osadników 
na Ziemie Zachodnie.

Warto przypomnieć duże wystawy cieszące 
się zainteresowaniem, mianowicie prezentację 
pamiątek kresowych zatytułowaną „Z Bożą 
pomocą ocalone”. Unikatowe eksponaty szeroko 
udostępnili mieszkańcy ziemi złotoryjskiej oraz 
kresowianie z Legnicy i Lubina. Pielęgnowanie 
tradycji bożonarodzeniowych i wielkanocnych 
przez członków koła znalazło odzwierciedlenie 
w szerokiej wersji spotkania świątecznego w 
siedzibie TMZZ z poczęstunkiem przygotowanym 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lubiechowej. 
Złotoryjscy Kresowianie uczestniczą w 
imprezach i uroczystościach realizowanych przez 
inne podmioty na terenie Legnicy i powiatu 
złotoryjskiego. Na ich zaproszenie przybył z 
prelekcją ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Kresowianie tworzą otwartą grupę, do której 
można dołączyć w każdym momencie. Wspólnota 
losów, strat i poniewierki życiowej scala ludzi, 
uwrażliwia i tworzy pewien refleksyjny dystans do 
życia i potrzebę dzielenia się swoim optymizmem 
z innymi.

Cyklicznie w prasie pojawiają się artykuły 
informujące o wydarzeniach z tematyką kresową 
w roli głównej. Najbliższy Złotoryjski Przegląd 
Kultury Kresowej planowany jest na wrzesień 
2017 r. Serdecznie zapraszamy.

 Danuta Sosa

Kresowianie 

w 30-letniej 
histor i i  TMZZ

Fot. z archiwum TMZZ

Izba Kresowa

Podsumowanie III edycji konkursu o Kresach, 2005 r.
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Barokowe epitafium inskrypcyjne 
Johanna Opitza widział, chcąc czy nie 

chcąc, chyba każdy złotoryjanin. Trudno 
go nie zauważyć. Zostało przymocowane 
stalowymi kotwami do elewacji 
zewnętrznej kościoła NNMP w Złotoryi, 
po lewej stronie obok głównego wejścia. 
Płyta jest fragmentem nagrobka - tyle po 
nim zostało śladów w naszym mieście. 
Oprócz tej materialnej pozostałości 
mamy jeszcze do dyspozycji jego dorobek 
intelektualny. To właśnie źródła w postaci 
publikacji teologicznych, pieśni religijnych, 
kazań, wierszy oraz listów, pozwalają 
nam na odtworzenie życia i dokonań 
tego mało znanego złotoryjanina. 

Johann Opitz urodził się 29 sierpnia 
1696 r. w Gruszkowie, niewielkiej wsi 
położonej w powiecie jeleniogórskim. 
Jego rodzicami byli kupiec Martin Opitz 
i Regina z domu Kühn. Mały Johann 

naukę rozpoczął w szkole w Jeleniej 
Górze (1711-1719), potem uczęszczał 
do Gimnazjum św. Elżbiety we 
Wrocławiu (1719-1722). Od 2 maja 
1722 r. studiował teologię w 
Wittenberdze, gdzie 29 kwietnia 
1724 r. zrobił magisterium z filozofii. 
Później przez rok przebywał na 
Uniwersytecie w Lipsku. Właśnie 
tam poznał Johanna Christopha 
Gottscheda, z którym w czasach 
swojego pobytu w Złotoryi, będzie 
prowadził korespondencję. Po 
skończeniu studiów przez prawie 12 
lat nie mógł znaleźć pracy w służbie 
kościelnej i musiał się utrzymywać z 
udzielania korepetycji szlacheckim 
dzieciom z okolicy Jeleniej Góry. 
W sierpniu 1735 r. zwolniło się 
w Złotoryi miejsce po zmarłym 
diakonie Christophie S. Hoffmannie. 

Dopiero wtedy Johann Opitz został 
mianowany 8 września 1735 r. na 
jego miejsce. Oficjalna ordynacja na 
diakona nastąpiła 6 października 
1735 r. Potem powierzono mu jeszcze 
23 marca 1737 r. stanowisko pastora 
parafii złotoryjskiej. Prywatnie przez 
całe życie był kawalerem. Swoją 
działalność duszpasterską prowadził 
w Złotoryi zaledwie przez 2,5 roku. 
Zmarł na tyfus 2 stycznia 1738 r. Został 
pochowany na cmentarzu w Złotoryi. 
Jego grób otrzymał płytę nagrobną z 
piaskowca o wymiarach 190x100 cm. 

Zachowane epitafium Johanna 
Opitza zasługuje na szczególną uwagę. 
Dostarcza bardzo cennych informacji 
biograficznych oraz jest niesamowite 
pod względem ilości tekstu. Zawiera 
razem z literami i interpunkcją aż 
1102 znaki. Czyni to z tego napisu 
najobszerniejszą inskrypcję spośród 
wszystkich zamieszczonych na 
epitafiach znajdujących się w kościele 
Mariackim w Złotoryi.

Epitafium Johanna Opitza z 1738 r.: 
Patrz przechodniu, tutaj spoczywa 
prawdziwy Johannes [Johannes z hebr. = 
łaskawy], miłościwy pasterz powierzonej 
sobie trzody, świętej pamięci wielce 
czcigodny, bardzo szanowany i bardzo 
wykształcony magister Johann Opitz, 
wierny i wielce zasłużony pastor tutejszego 
ewangelickiego kościoła parafialnego, 
inspektor szkolny i zwierzchnik 
duchowieństwa w złotoryjskim okręgu 
administracyjnym. Okazał się Johannes 
także podczas swoich narodzin, którymi 
29 sierpnia 1696 r. serdecznie uradował 
swoich najukochańszych rodziców, śp. 
Martina Opitza, kupca i przysięgłego 
sądowego w Gruszkowie [k. Karpnik] i 
Reginę Opitz z d. Kühn. Był Johannesem 
w swoim duchowym dorastaniu, w 
którym jego żądzę wiedzy wspierali wierni 

W 
2013 r. Państwowy Instytut 
Geologiczny-Instytut 

Badawczy wspólnie z Czeską Służbą 
Geologiczną wydał przewodnik 
geologiczno-turystyczny, 
zawierający projekt tzw. Geostrady 
Sudeckiej. Została wytyczona 
przygranicznymi obszarami czeskiej 
i polskiej części Sudetów od 
Bogatyni za zachodzie po Opavę 
na wschodzie. Przewodnik zawiera 
dokładną charakterystykę budowy 
geologicznej, bogactw naturalnych i 
związanych z nimi atrakcji. 

Warto zapoznać się między 
innymi z rejonem Świerzawy, który 
opisali Justyna Pacuła i Stefan 
Cwojdziński. Wędrujemy przez 
Okole, wzgórze Łomy, „Organy 
Wielisławskie”, Muchowskie 
Wzgórza, Czartowską Skałę, 
Wąwóz Myśliborski, „Małe Organy 
Myśliborskie”, Jaskinię Walońską k. 
Podgórek, kamieniołomy „Silesia”, 
„Gruszka”, „Miłek” oraz Biały 
Kamień w pobliżu Wojcieszowa.

Najłatwiej zapoznać się z 
przewodnikiem poprzez internet 
– www. geostrada.eu/download.
html.

Roman Gorzkowski

Epitafium pastora, poety i kompozytora 
Johanna Opitza - kościół NNMP w Złotoryi

Johann Opitz w Złotoryi

Fragment fasady kościoła NNMP w Złotoryi na 
widokówce z ok. 1910 r. -  pierwsze epitafium 

po lewej obok wejścia należy do Johanna Opitza

Fot.: Dawniej i dziś. Ziemia złotoryjska w widokach, 
T.3, cz. 1, Złotoryja-Legnica 2000, s. 18

Warto przeczytać
Geologiczna geostrada

Historia 
jednej

W 
kwietniu 1908 r. pani Anna Ernest, 
mieszkająca w Berlinie, obchodziła 

swoje urodziny. Z pewnością ucieszyła ją 
kartka, która nadeszła ze Złotoryi. Miłe 
były nie tylko same życzenia, ale 
możliwość ujrzenia osób, którzy nie 
zapomnieli o jubilatce. Do zdjęcia, przed 
swoim domem, ustawili się bowiem 
nadawcy życzeń wraz z sąsiadami. 

Tego rodzaju pocztówki nie były 
w tamtych czasach wyjątkiem – 
właśnie takie pamiątki miały szanse 
przetrwać w domowych albumach, 
wskrzeszając wspomnienia i uczucia. 

Dzisiaj, gdy ograniczamy się do esemesów 
(które czasami wydaje się nawet zbyt 

uciążliwe) może warto byłoby sięgnąć do 
starych pomysłów i taką właśnie wysyłać 

korespondencję, która była czymś więcej niż 
widokówką.

Bardzo prosimy o odnalezienie kamienicy, 
którą widzimy na fotografii. Ciekawe, czy budynek 

jeszcze istnieje?
Roman Gorzkowski, Robert Goździk

Ślubnym 
orszakiem

Kącik starej widokówki 

Fot. Dam
ian Kom

ada, m
aj 2017

Z archiwów TMZZ wydobyliśmy 
kolejną tajemniczą fotografię, 

którą, być może, wykonano 
podczas Dni Złotoryi, gdzieś w 
latach siedemdziesiątych XX wieku 
(?). Za nic nie chcemy postarzeć 
żadnej z dziewcząt (i chłopca?), 
przemierzających wesoło złotoryjski 
Rynek, zwany wtedy jeszcze 
placem Wolności. Jesteśmy pewni, 
że nawiążą z nami kontakt osoby 
uwiecznione na fotografii. Bardzo 
jesteśmy ciekawi dalszych losów 
„młodej pary”...

Roman Gorzkowski

109 lat temu

fotografii
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nauczyciele, najpierw w Jeleniej Górze 
i we Wrocławiu, ale także na bardzo 
sławnych uniwersytetach w Wittenberdze 
i Lipsku. Był Johannesem na swoim 
urzędzie kaznodziejskim, na który został 
powołany w październiku 1735 r. jako 
diakon i w marcu 1737 r. jako pastor, gdy 
gorliwie oddawał cześć Bogu i szukał 
dobra dla jego dusz, Był Johannesem w 
nauczaniu, które opierał na nieomylnym 
słowie Bożym. Był Johannesem w swoim 
życiu, które stale ozdabiały wiara, 
miłość i nadzieja. Johannesem był też  
podczas swojej śmierci. Odszedł w Panu  
22 stycznia 1738 r., w wieku 41 lat, 20 
tygodni i 6 dni.

Kolejnymi bardzo ciekawymi i 
nieznanymi śladami po pobycie Johanna 
Opitza w Złotoryi są jego listy wysyłane 
do Johanna Christopha Gottscheda 
(1700-1766) - reformatora języka 
niemieckiego, „seniora” Niemieckiego 
Towarzystwa, autora sztuk teatralnych, 
wydawcy czasopism oraz profesora 
i rektora uniwersytetu w Lipsku.

Johann Opitz do Johanna Christopha 
Gottscheda, Złotoryja 23 grudnia 1735 r.: 

Wielmożny, wielce uczony, szacowny 
Panie Profesorze, zacny Mecenasie. Proszę, 
aby wielmożny Pan nie brał mi za złe 
śmiałości napisaniu tego pisma, zwłaszcza 
że odbywa się to w takim pośpiechu i 
na pewno sprawiam tym samym Panu 
kłopot. Na niczym nie zależy mi bardziej 
niż na ocenie zacnego Towarzystwa 
Niemieckiego na temat moich załączonych 
pism, o którą niedawno pokornie 
prosiłem. Jeśli wielmożny Pan byłby w 
stanie przyspieszyć to co nieco (w co nie 
wątpię), uprzejmie niniejszym o to proszę. 
Będę za to bardzo wdzięczny. Wielmożny 
Pan zobaczy, że opatrzny Bóg po moim 
ponad 12 - letnim wyczekiwaniu nakazał 
mi wielką wyprawę [do Złotoryi], za co 
Go bardzo sławię. Moja mowa ślubna 
miała miejsce przed moim kazaniem 
inauguracyjnym, ponieważ z powodu 
niedyspozycji pastora zmuszony byłem 
wygłosić ją wcześniej, zaś moje kazanie 
inauguracyjne zostało nie bez powodu 
przesunięte na pierwszy dzień Adwentu. 
Moje ostatnio zgłoszone, wydrukowane 
kazanie zostanie za kilka tygodni 

ukończone, w związku z tym nie mogę 
go jeszcze załączyć. Poza tym życzę z 
całego serca szczęśliwego nowego roku, 
z którym wiąże duże nadzieje.

Wielmożnemu, Mojemu 
szacownemu Panu Profesorowi i 
zacnemu Mecenasowi w modlitwie 
i służbie oddany Magister Johannes Opitz 
Diakon w Złotoryi. 

Johann Opitz do Johanna 
Christopha Gottscheda, Złotoryja 
12 kwietnia 1736 r.: 

Wielmożny i wielce uczony Panie, 
Panie, szacowny Panie Profesorze, zacny 
i wielki Mecenasie. Wielmożny Pan 
udzielił w imieniu zacnego Towarzystwa 
Niemieckiego dokładnych i obszernych 
odpowiedzi na moje pytania. W pełni 
satysfakcjonuje mnie to i mam zamiar 
wykorzystać je do moich potrzeb. 
Doceniam trud i rady zacnego 
Towarzystwa Niemieckiego i jestem 
wdzięczny za przesłane mi pisma.
Chciałbym również odwdzięczyć się
zacnemu Towarzystwu oraz 
wielmożnemu Panu informując 
Państwa, gdy znajdę najlepszy i 
najwygodniejszy sposób realizacji moich 
zamiarów. Na pewno odwdzięczę się 
za pomoc we wskazaniu mi właściwej 
drogi. Załączyłem kilka nowych kazań 
jako skromny wyraz mojego wielkiego 
szacunku wobec zacnego Towarzystwa i 
wielmożnego Pana, wyrażając nadzieję, 
że nie zostanie to odebrane negatywnie. 
Mam też nadzieję, że przesłane przeze 
mnie książki dotrą bez problemu z 
właściwymi napisami lub inskrypcjami. 
Nawet jeśli chciałbym zrobić więcej w 
tym zakresie, moje czynności urzędowe 
uniemożliwiają mi to. Polecam się 
niesłabnącej przychylności Państwa, 
do której z całych sił z szacunkiem będę 
dążył. 

Wielmożnemu, Mojemu 
szacownemu Panu Profesorowi i 
zacnemu Mecenasowi zawsze posłuszny 
Panu, Magister Johannes Opitz diakon 
Kościoła Parafialnego w Złotoryi...

Zaprezentowane listy to „nowości” 
- zostały wydobyte z archiwum w Lipsku 
i pojawiły się w formie drukowanej 
dopiero w 2010 r. 

W dorobku literacko-teologicznym 
Opitza najbardziej znana jest jednak 
jego pieśń Wielkanocna z 1732 r.: Jezu, 
moja rozkoszy. To ten utwór przyniósł 
mu największą sławę. Możemy go 
odnaleźć w wielu śpiewnikach z XVIII-
XIX w. Johannes Grünewald (1919-2005) 
- przedwojenny złotoryjanin, pastor 
i historyk śląskiego kościoła, uznał tę 
pieśń za znakomitą pod względem 
klarowność i wewnętrznego ciepła.
Pieśń Wielkanocna J. Opitza z 1732 r.: 
1.) Jezu, moja rozkoszy 
Ty potrafisz zwyciężać
piekło i śmierć.
Twoi wrogowie rozwścieczeni,
toczący spór z Tobą,
wpędzili Cię w nędzę.
Jednak Ty ten ciężar,
liny spętane wokół Ciebie,
szczęśliwie pokonałeś.
2.) Moja litości,
sprawiasz, że ja, biedny,
zaznaję rozkoszy.
Bo oddałeś swoje życie
za mnie:
Okazałeś miłość!
Jak mam
Cię, mój Jezu,
wielbić należycie i godnie
oraz okazywać Ci swoją wdzięczność?

3.) Ulegnijcie, dumni wrogowie,
Jezusowi, mojemu przyjacielowi,
który może was pokonać.
Ujrzyjcie pieczęć grobu,
rygle piekieł
już otwarte.
Jezus zwycięża,
wy leżycie.
Czyż nie mam być szczęśliwy
I radować się w swym sercu?
4.) Powstajesz z grobu,
mam ja w Tobie
księcia pokoju.
Na przekór armii piekielnej,
pożądającej mnie,
Bo ja Ciebie chcę!
Pozostajesz mój,
mój Jezusku,
kiedy w grobie będę leżał,
wraz z Tobą zwyciężę.
5.) Pogromco Szatana!
Pozwól nam, Twoim dzieciom,
być Tobie posłusznymi.
Gdy kiedyś pomrzemy,
zabierz nas jako spadkobierców
do Nieba.
Gdy wstąpimy
do Ciebie,
opuszczą nas wszelkie troski,
wróg nas nie zabije.

Liczymy, że te zebrane w jednym 
miejscu informacje, wzbogacone czterema 
źródłami, przywrócą pamięć - ukażą koleje 
życia i zapomnianą dziś twórczość Johanna 
Opitza. Może teraz jego płyta nagrobna 
przestanie być dla złotoryjan tylko 
bezimiennym kamieniem? Pod nią spoczął 
przecież 280 lat temu prawdziwy Johannes, 
miłościwy pasterz, sobie powierzonej trzody...
Źródła-literatura: Gelehrte Neuigkeiten Schlesiens 
(Januar) 1736, s. 39; (Martio) 1738, s. 155-156; 
(November) 1738, s. 440; J. Opitz, Den geseegneten 
Advent eines Lehrers... , Jauer 1737; M. G. Klugens, 
Hymnopoeographia Silesiaca.., Bd. I, Breslau 1755,  
s. 47-51; S. J. Ehrhardt, Presbyterologie..., Bd. IV, 
s. 436; D. Komada, Martin Opitz w Złotoryi, [w:] Echo 
Złotoryi, wrzesień 2014, s. 18-19; Pieśń:  J. Grünewald, 
Der Goldberger Pastor Johann Opitz und sein 
Osterlied, [w:] JfSK, Bd. 51 (1972),  s. 67-73; Epitafium: 
R. Gorzkowski, Kościół NNMP w Złotoryi, Złotoryja 
1999, s. 75-76 (tłum. poprawione przez 
R. Gorzkowksiego w 2017 r.); Listy:  J. Ch. Gottsched: 
Briefwechsel..., hrsg. D. Döring, Bd. 3, s. 365-367; Bd. 4, 
s. 449-450, Berlin 2009-2010. 

Damian Komada

Johann Ch. Gottsched - dostawał od 
Johanna Opitza listy ze Złotoryi
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Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ 

GALERIA SPONSORÓW

Niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez TMZZ w 2016 roku: 
Gala Człowieka Ziemi Złotoryjskiej, V Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej, 
XV Powiatowy Dzień Regionalisty, XIX Rajd Jadwiżański, Europejskie Dni 
Dziedzictwa. Wystawy: doroczna Klubu Fotograficznego, malarstwa Anny 
Janic, grafiki Artura Golińskiego, prezentacja dorobku Mistrzów Świata w 
Akrobatyce.


