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Z
łotoryjanie mieli już niejedną okazję usłyszeć 
Malwinę Jańtę, bo swoim śpiewem chętnie 

ubarwia lokalne uroczystości. Lubi też stawać w 
konkury z innymi talentami (wcześniej z zespołem, 
później w duecie, teraz indywidualnie), co sprawia, 
że dużo podróżuje i uczy się. Udział w konkursach 
i nagrody uskrzydlają, ale Malwina twardo stąpa 
po ziemi i wie, że scena i publiczność mają swoje 
wymagania, dlatego swój głos i styl poddaje 
nieustannej „obróbce”.

Prawdą jest, że śpiewasz od 3. roku życia?
Pewnie i wcześniej, ale to już musieliby potwierdzić 
moi rodzice. Ja dokładnie nie pamiętam, kiedy 
zaśpiewałam po raz pierwszy, ale na pewno zaczęło 
się w przedszkolu.

Przypominasz sobie swój pierwszy występ 
przed publicznością?
Tak, to właśnie było w przedszkolu, miałam 
strój czarodzieja – czarny frak i wysoki kapelusz. 
Towarzyszył mi nawet zespół tancerzy – koleżanek i 
kolegów z przedszkolnej grupy. To był jakiś festiwal w 
ZOKiR, ktoś jeszcze śpiewał tę samą piosenkę co ja, a 
ze stresu zaśpiewałam tę samą zwrotkę dwa razy.

To może pamiętasz też moment, w którym 
zorientowałaś się, że twój słuch muzyczny, barwa 
głosu, możliwości są ponadprzeciętne?
Nigdy tak o tym nie myślałam, zauważyłam jedynie 
w gimnazjum, kiedy chodziłam na zajęcia do pani 
Marzanny Hajdun, że inni przestawali śpiewać wyższe 
lub bardzo niskie dźwięki podczas rozśpiewywania, 
a ja mogłam śpiewać dalej. Później też widziałam na 
różnych festiwalach, jak kilka osób gubi rytm w trakcie 
piosenki i zastanawiałam się, jak to jest w ogóle 
możliwe, że nawet tego nie zauważają. Ale nigdy nie 
postrzegałam tego tak, że mam ponadprzeciętne 
zdolności, raczej że jestem na poziomie innych, 

tylko czasami ktoś się potknie. Ja też się potykałam, 
potykam i pewnie będę potykać, ale słuch muzyczny 
czy możliwości w śpiewie są sprawą drugorzędną. 
Liczą się przekazane emocje, a one czasami są tak 
duże, że nie uniknie się fałszów czy utraty rytmu.

Opowiedz o tych początkach śpiewania na 
scenie i momencie, w którym weszłaś w skład 
zespołu rockowego?
Początki… To wszystko jakoś samo się potoczyło, 
od festiwalu do festiwalu, występy podczas 
złotoryjskich majówek czy płuczek złota, później 
pojechałam na moje pierwsze warsztaty 
do Jastrzębiej Góry. Tam poznałam bardzo 
utalentowanych ludzi, zdecydowanych, z pasją, 
ja jeszcze wtedy taka nie byłam i pomyślałam, 
że chciałabym być. Pierwszy zespół założyłam ze 
znajomymi z Jeleniej Góry, dość spontanicznie, bez 
większego planowania. Nazywał się The Rock Refuge 
i graliśmy covery Led Zeppelin. Miałam wtedy 13-
14 lat. Zaczęły się koncerty, występy dłuższe niż 
10 minut i to stawiało przede mną coraz większe 
wyzwania, przełamywania tremy, regularnych 
prób, zgrania z muzyką na żywo, rozmawiania z 
publicznością. Robiłam wszystko na wyczucie, 
do tego nikt mnie nie przygotowywał. Później 
wszyscy rozeszliśmy się do różnych liceów i niestety 
zespół się rozpadł. Szybko jednak zgadałam się ze 
znajomymi ze Złotoryi i powstało Naked Canvas. 
To była zupełnie nowa przygoda, tworzyliśmy już 
własne kawałki, zaczęłam pisać swoje pierwsze 
teksty. Dzięki wygranej w Złotoryjskich Rytmach 
Młodych mogłam zobaczyć, jak to jest nagrywać w 
prawdziwym studio. Mieliśmy nawet trzydniową 
minitrasę koncertową w Legnicy, Jaworze i 
Wrocławiu jako suport zespołu Alex Gala Przyjaciele. 
Wtedy czułam się jak gwiazda rocka. 

W którymś momencie pojawiło się poważne 
myślenie o śpiewaniu i rozpoczęłaś indywidualne 
lekcje śpiewu. Jak długo to już trwa?
Właściwie to nigdy nie miałam indywidualnych 
lekcji śpiewu. Jestem samoukiem i dużo czerpię 
z warsztatów, ciągle obserwuję innych, zbieram 
informacje i koduję je w głowie, dodając 
własne przemyślenia. Najwięcej nauczyłam 
się na warsztatach w Jeleniej Górze (projekt 
Transgraniczna Kuźnia Talentów organizowany przez 
Cieplicką Przystań Twórczą) w 2013 r. Warsztaty 
prowadzili Jacek Mełnicki, Łukasz Szczepan Szepanik 
oraz Magdalena Wójcik. Tam przełamałam kilka 
barier i zaczęłam rozumieć, o co w tym wszystkim 
chodzi. Nauczyłam się bardziej okazywać emocje 
oraz że nie muszę się ich wstydzić, wręcz przeciwnie.

Występ czasami trwa kilkanaście minut, ale 
przygotowania do niego to często długie godziny 
pracy – poszukiwanie utworu, nowe aranżacje, 
wprawki, treningi oddechowe i lekcje śpiewu, co 
czasami jest dużym wysiłkiem fizycznym. Lubisz te 
przygotowania?

Muszę je lubić, inaczej nigdy bym nie 
występowała. Czasami są męczące, ale to jest jak 
trening na siłowni czy fitness, jak się zmęczysz, 
to czujesz spełnienie, a jeszcze większe, jak 
na występie wszystko, co planujesz się udaje, 
a nawet więcej. Ale żeby tak się stało, trzeba 
mieć tę pewność siebie, którą uzyskuję podczas 
ćwiczeń. Najwięcej frajdy i tak dają spontaniczne 
„jam’y” czy zwykłe posiadówki z gitarą, gdzieś w 
plenerze. To jest jedyna taka chwila, ta konkretna 
atmosfera i uniesienia za każdym razem inne.

W minionym roku występowałaś na 
Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu. 
Miałaś swój 30-minutowy koncert podczas 
Dni Złotoryi. Był Acoustic Cover Concert 
(także w Złotoryi), ogólnopolski turniej 
poezji śpiewanej w Bolesławcu. Wcześniej 
dwukrotnie zaśpiewałaś na Gali Człowieka 
Ziemi Złotoryjskiej i Święcie Niepodległości. 
Swoim występem otwierałaś I Złotoryjski 
Festiwal Filmowy. Konkurs Pieśni Patriotycznej. 
Coś pominęłam?
Co roku występuję też w Cieplicach na Festiwalu 
Młodych Talentów, ostatnio brałam udział w 
Ogólnopolskim Festiwalu Interpretacji Piosenki 
Aktorskiej w Bydgoszczy, eliminacjach do FAMY 
we Wrocławiu, już drugi raz śpiewałam w 
gospelowym chórze podczas warsztatów gospel 
w Lubinie. Staram się odwiedzać jak najwięcej 
takich imprez.Gdzie jest okazja, tam śpiewam. 

Wyśpiewałaś też Grand Prix 3 na Festiwalu 
im. Włodka Szymańskiego „Nie tylko gospel” w 
Mieroszowie. Jakim utworem zachwyciłaś jury?
Śpiewałam akustyczną wersję „Roxanne” The 
Police i „Psychobójcę”, czyli polską wersję 
„Psycho Killer” Talking Heads. Akompaniował mi 
Oleś Kulczewicz na pianinie.

Opowiedz coś więcej o tym festiwalu. 
Nagroda to, zdaje się, szklany krasnal, a jedną 
z nagród  jest własny recital, który otwiera 
kolejną edycję. Już wiesz, co zaśpiewasz na 
mieroszowskiej scenie?
Nagrodą jest statuetka „Szklanego Szomola”, 
tak nazywa się jeden z wrocławskich krasnali 
poświęcony kompozytorowi Włodkowi 
Szomańskiemu. Jestem w trakcie układania 
repertuaru. Chcę, żeby ten recital był wyjątkowy, 
włożę w niego wiele pracy. Zainteresowanych 
zapraszam do Mieroszowa w pierwszym 
tygodniu lipca.

Wróćmy do Cieplickiej Sceny Młodych i 
zeszłorocznego uroczystego finału. Tam też 
odniosłaś sukces?
Tam zdobyłam 3 miejsce, ku mojemu zdziwieniu, 
ponieważ akurat przechodziłam anginę i 

Muzyka 
jest jak 
antybiotyk

Fot. Przystań twórcza
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aktorską, pan Mariusz uczył nas, że każdy wykonany 
gest coś znaczy, a występ zaczyna się już w kulisach, 
gdzie stawiamy pierwszy krok w stronę sceny i tam 
też się kończy. Wszyscy otrzymaliśmy zupełnie 
nowe, inne i szalone aranżacje do wybranych przez 
nas piosenek, koncert finałowy był prawie jak 
spektakl.

Kto wziął udział w warsztatach? Szare myszki 
marzące o scenicznej karierze czy osoby już obyte 
ze sceną i jakimiś wokalnymi sukcesami?
I tacy, i tacy. Osoby zarówno doświadczone i 
aktywne, jak i takie, które dopiero zaczynają.

Ile osób zakwalifikowało się do udziału w tym 
wokalnym przedsięwzięciu?
Zwykle są to grupy do 20 osób. Czasami mniej.

A jak sprawdziła się gwiazda estrady, Krystyna 
Prońko, w roli pedagoga? Surowa, apodyktyczna, 
widząca głównie niedostatki, czy może wrażliwa 
ciocia, która pochwali, przytuli i otrze łzy, nawet 
gdy nuta nie wybrzmi jak trzeba?
Szczera na pewno, więc czasami przez to surowa, 
a czasami wrażliwa ciocia. Traktowała wszystkich 
bardzo poważnie i indywidualnie. Starała się 
poznać uczestników na poziomie ich motywacji w 
śpiewie i tego, ile serca są w stanie temu poświęcić. 
Według tych kryteriów później z nami pracowała, 
poświęcała tyle swojej energii i uwagi, ile uważała, 
że dana osoba będzie umiała dobrze wykorzystać. 
5 dni to mało czasu, dlatego starała się go nie 
marnować. 

W jakich gatunkach muzycznych czujesz się 
najlepiej? Repertuar masz dosyć szeroki 
- od piosenki poetyckiej do rocka?
Gatunek muzyczny nie ma dla mnie znaczenia, 
najlepiej czuję się w piosenkach, których tekst mnie 
porusza, z którym się identyfikuję, dzięki któremu 
mogę coś wykrzyczeć światu prosto z mojego 
wnętrza. Czy jest to rock, czy poezja śpiewana, 
blues, jazz, reggae… nie ma znaczenia.

Po tylu występach odczuwasz jeszcze tremę?
Stres i trema zawsze mi towarzyszą, tak samo jak 
lekka adrenalina. Różnica jest taka, że potrafię nad 
nim zapanować, ale czasami i tak nie mam nad tym 
kontroli. To zależy od miejsca, w którym występuję, 
od ludzi siedzących na widowni, od poziomu mojej 
pewności siebie co do danej piosenki.

Jakiej muzyki lubisz słuchać w domowym 
zaciszu?
Takiej, jaką śpiewam, której tekst jest inteligentny, 
szczery i prawdziwy. Tekst to główne kryterium, 
jakim kieruję się przy wyborze piosenek, drugim jest 
wokal – jego oryginalność i barwa, na końcu muzyka 
i gatunek. Lubię piosenki w akustycznych wersjach 
tylko z gitarą i harmonijką, ale też mające wiele 
instrumentów czy nawet całą orkiestrę symfoniczną. 

Masz swoje własne utwory, czy bazujesz na 
śpiewaniu piosenek najlepszych?
Jestem w trakcie tworzenia oryginalnych piosenek, 
niestety nie gram na żadnym instrumencie, dlatego 
jestem uzależniona od muzyków. 

Podjęłaś kiedyś próbę napisania własnego 
utworu?
Tak, wszystkie teksty w Naked Canvas napisałam ja, 
teraz też piszę, wena najczęściej przychodzi do mnie 
w nocy.

To teraz kilka słów o współpracy z Olesiem 
Kulczewiczem. Wystąpiliście razem podczas Dni 
Złotoryi i chyba było wam miło, że mimo ulewy, 
publiczność nie zawiodła. Kiedy zaczęła się wasza 
współpraca i jak do niej doszło?
Tak, mimo że pogoda nie dopisała, bardzo miło 
wspominam ten koncert. Z Olesiem poznałam 
się dzięki koledze z liceum, również muzykowi. 
Zagraliśmy razem kilka prób, ale matury nie 
pozwoliły nam stworzyć poważniejszego zespołu. 
Później zgłosiłam się na konkurs poezji śpiewanej, 
gdzie mile widziany jest żywy akompaniament, 
więc zaproponowałam Olesiowi współpracę. 
Obecnie zaczynamy tworzyć zespół ze znajomymi, 
wynajmujemy salę we Wrocławiu i gramy, co nam 
wpadnie do głowy. Na razie nie mamy jeszcze 
nazwy, ale pewnie już niedługo powstanie.

Rok temu rozpoczęłaś studia na komunikacji 
wizerunkowej we Wrocławiu. Jak to się stało, 
że nie wybrałaś wokalistyki, np. na Akademii 
Muzycznej w Katowicach czy na wydziale wokalno-

pojechałam tam raczej nie ścigać się w konkursie, 
ale by spotkać się ze znajomymi i nauczyć czegoś 
nowego od Shaty Qs, która prowadziła wtedy 
warsztaty. 

Niedawno wzięłaś udział także w XX 
Artystycznych Warsztatach Wokalnych we 
Wrocławiu, które prowadziła znana wokalistka, 
Krystyna Prońko. Zdradzisz nam szczegóły? Na 
czym polegają takie warsztaty?
Jest to 5 dni warsztatów, przez 4 dni szlifujemy 
piosenki, które prezentujemy podczas koncertu 
finałowego ostatniego dnia. Od pani Prońko 
nauczyłam się kilku ciekawych sposobów na 
rozśpiewanie, uruchomienie przepony i nawilżenie 
gardła. Towarzyszyło nam dwóch świetnych 
pianistów, oprócz tego były jeszcze zajęcia z dykcji. 
To było pracowite 5 dni, zwłaszcza, że uczyłam się 
zupełnie nowej piosenki, którą wybrała mi pani 
Krystyna. Była dla mnie bardzo miła, poradziła mi, 
żebym nadal się kształciła i próbowała swoich sił 
coraz dalej, bo widzi we mnie potencjał.
Byłaś także uczestniczką zeszłorocznych, XIX 
warsztatów z Mariuszem Kilianem...
Tak, te warsztaty to było dla mnie zupełnie nowe 
doświadczenie. Były stricte związane z piosenką 

aktorskim w Krakowie? Nie jesteś zainteresowana 
zawodowym śpiewaniem?
Jak wybierałam studia, to raczej nie sądziłam, że 
miałabym szansę dostać się na taki kierunek. Teraz 
mogłabym spróbować, ale musiałabym podszkolić się 
w śpiewie operowym, który jest zwykle wymagany 
na egzaminach wstępnych. Poza tym bardzo lubię 
moje studia i chcę je skończyć. W pewien sposób 
komunikacja wizerunkowa łączy się z występami na 
scenie, mamy przedmioty takie jak wizerunek osób, 
uczymy się też trochę PR’u. Pierwotnie miałam wybrać 
Public Relations jako specjalizację właśnie ze względu 
na śpiew, ale ostatecznie wybrałam Communication 
Design.

Czy z udziałem w licznych konkursach idą 
przyjaźnie, czy dominuje wyłącznie atmosfera 
rywalizacji i o zawieraniu bliskich relacji nie ma 
mowy? Bywa, że spędzacie ze sobą długie godziny – 
na warsztatach, podczas występów.
Jest różnie, zależy od charakteru danego festiwalu, 
ale zwykle ludzie nastawieni są przyjaźnie. Mam 
wielu przyjaciół, których poznałam na warsztatach 
czy festiwalach, rzadko kiedy spotykam się z wrogim 
wzrokiem i atmosferą narastającej konkurencji, ale tak 
też czasem bywa.

Masz jakieś sposoby na szybkie pozbycie się 
chrypki, kaszlu lub innych niedyspozycji gardłowych, 
gdy lada dzień masz występ?
Raczej nie, pani Prońko radziła, żeby mocno przygryźć 
czubek języka, by uruchomić ślinianki i nawilżyć szybko 
gardło, ale to na razie jedyny trick, jaki znam. Żeby 
pozbyć się chrypki, trzeba po prostu porządnie się 
rozśpiewać.

Jak przedstawia się najbliższa przyszłość? Masz w 
planie koncerty, kolejne warsztaty, konkursy?
Tak, przede wszystkim recital w Mieroszowie, może też 
w międzyczasie uda się wystąpić gdzieś we Wrocławiu… 
Wakacje to taki czas, który akurat dla mnie trudno 
przewidzieć, więc raczej będą to spontaniczne decyzje. 
Potem sezon koncertowy i festiwalowy mija i jesienią 
jest ich coraz mniej, ale na pewno coś dla siebie znajdę.

Nawiązując do tegorocznych wrocławskich 
warsztatów i ponadczasowego przeboju prowadzącej, 
zapytam - czy śpiewanie „jest lekiem na całe zło”?
Tak, na pewno. Muzyka dla mnie jest antybiotykiem 
na „Weltschmerz”. Kiedy jestem szczęśliwa – śpiewam, 
kiedy nieszczęśliwa - też, i tak będzie już do końca 
mojego życia.

Wszystko, co potrzebne artyście na scenie, masz: 
urodę, wzrost, głos! Prezentujesz się zjawiskowo! 
Czego mogę ci życzyć na koniec?
Chyba szczęścia… bo w tej branży bez niego czasem 
jest ciężko, no i pieniędzy oczywiście. Jest taki kawał – 
rozmawia dwóch muzyków:
- Słuchaj, wydałem płytę ostatnio.
- O, fajnie. Ile sprzedałeś?
- Dom i samochód.

Z Malwiną Jańtą rozmawiała 
Joanna Sosa-Misiak

XX Artystyczne Warsztaty 
Wokalne z Krystyną Prońko

VII Festiwal Młodych Talentów

Fot. Zbigniew Gol

Fot. Przystań twórcza

Festiwal im. Włodka Szymańskiego 
„Nie tylko gospel”
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O Karolinie Szymczak usłyszeliśmy po raz 
pierwszy, gdy wkroczyła w świat modelingu. 

Dzisiaj już wiemy, że nie było to przysłowiowe 
pięć minut, ale początek prawdziwie światowej 
kariery. Urodziwa złotoryjanka weszła w ciąg 
zdarzeń, w którym udział w jednym przedsięwzięciu 
inicjuje współpracę z kolejnymi tuzami szeroko 
rozumianego showbiznesu. W ciągu ostatnich 10 
lat stawała przed obiektywem pierwszoligowych 
fotografów - Davida Bellemere’a, Antoine Verglas, 
była „twarzą” popularnych marek - Prima Donny, 
Wacoal’mu, Bialcona, Nicole Oliver, Bestform’a, Dalii, 
Pleasure State, pojawiała się w najpoczytniejszych 
magazynach poświęconych tematyce modowej. 
W 2014 r. zadebiutowała w filmie „Remember 
Cuba” Stevena Lyona, ale dopiero sesja fotograficzna 
w amerykańskim PLAYBOY’u zapoczątkowała 
na poważnie karierę filmową. Śliczną Polką 
zainteresował się twórca hollywoodzkich 
superprodukcji – Brett Ratner. W jego „Herculesie” 
zagrała matkę głównego bohatera, stając się tym 
samym obiektem zainteresowania polskich  mediów. 
Ma już za sobą rundę po niemal wszystkich stacjach 
telewizyjnych, w których udzielała wywiadów 
(większość z nich do odnalezienia w Internecie). 
Urodzie złotoryjanki nie oparł się także polski twórca 
takich hitów jak „Skazany na blusa” czy „Różyczki” 
- Jan Kidawa-Błoński. Karolina weszła w skład 
doborowej obsady, a jej samej reżyser powierzył 
rolę dziewczyny, dookoła której poprowadzony 
został wątek miłosny. W „Gwiazdach” Karolina, 
jako filmowa Marlena, komplikuje życie dwóm, 
zakochanym w niej, piłkarzom. Z męskiej przyjaźni 
rodzi się rywalizacja i ambicje sportowe.

Gdy Karolina nieśmiało zaczynała stawiać 
pierwsze kroki w świecie mody miała zaledwie 17 lat. 
Dzisiaj galeria internetowa puchnie od jej zdjęć, ale 
gdy im się dobrze przyjrzeć - widać, że nie wszystko, 
w czym uczestniczy jest dziełem przypadku, lecz 
w miarę możliwości świadomie poprowadzoną 
karierą z zabezpieczeniem na przyszłość. Piękna 
złotoryjanka, aktywna zawodowo, nie zarzuciła 
nauki – ukończyła Dziennikarstwo i Komunikację 
Społeczną w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we 
Wrocławiu oraz Szkołę AFT Leadership Coaching 
School. Aktualnie jest studentką wrocławskiego 
Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS. 
Naukę i pracę łączy z działalnością charytatywną na 
rzecz utalentowanych dzieci z biednych rodzin, które 
wspiera wraz z Fundacją Kairos.

Karolina czasami wpada do Złotoryi w 
odwiedziny, ale tym razem przyjechała na 
zaproszenie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury 

i Rekreacji w związku ze złotoryjską premierą filmu 
z jej udziałem. Po filmie widzowie mieli okazję 
spotkać się z filmową Marleną, wysłuchać opowieści 
z planu zdjęciowego. Spotkanie poprowadziła 
Urszula Jaworska. W holu kinowym Karolina 
pozowała do zdjęć u boku złotoryjan, odpowiadała 
na pytania publiczności, udzielała wywiadu lokalnej 
telewizji. Postanowiliśmy wywiad przenieść na łamy 
„Echa Złotoryi”, by szerszemu gronu przedstawić 
sukcesy naszej mieszkanki.

Urszula Jaworska: Jak to się stało, że znalazłaś 
się w obsadzie megaprodukcji?
Karolina Szymczak: Miałam przyjemność pracować 
z jednym z największych fotografów, który 
„produkuje” m.in. Victorie Secret’s, z Davidem 
Bellemere’m. I mieliśmy wspólną sesję testową. 
Sesja testowa to próbna sesja modelki u fotografa 
w studio, gdzie robimy portfolio, zdjęcia do książki. 
Ale te zdjęcia wyszły tak pięknie, że David i ja 
postanowiliśmy je sprzedać, gdzieś wypromować. 
Amerykański „Playboy” chciał akurat wprowadzić 
nową rubrykę, żeby podnieść prestiż swojego 
pisma, żeby nie był to wyłącznie magazyn dla 
panów, ale żeby znajdowały się tam także rzeczy 
związane z modą ilustrowaną przez najlepszych 
fotografów. I tam David sprzedał zdjęcia. Nasza sesja 

rozpoczęła nowy cykl, który do dzisiaj funkcjonuje. 
I to pociągnęło za sobą dalsze kroki... Chociaż tak 
naprawdę to nie Brett Ratner wypatrzył mnie, ale 
jego asystentka - Polka, Katarzyna Nabiałczyk, która 
stwierdziła, że musi mieć w „Herculesie” rodowitą 
Polkę. To ona zadzwoniła do mojego menadżera. 
Ja byłam wtedy w Paryżu na lotnisku i telefonicznie 
dowiedziałam się, że mogę wziąć udział w castingu 
w Budapeszcie. Pomyślałam, że to żart. Na drugi 
dzień dostałam bilet, wszystko zostało załatwione 
i poleciałam. Przeszłam normalne próby tak jak 
inni aktorzy. Po pięciu latach spotkałam się z Kasią 
w Stanach, opowiedziała mi o wątpliwościach 
jakie mieli co do mnie członkowie ekipy. Mówili: 
przyjedzie modelka, nie będzie nic wiedziała, ale 
może coś z niej wyciągniemy. A potem reżyser 
castingowy zdziwił się: „Wow. Jak ona naturalnie 
gra! To jest niesamowite”. I to właśnie ta sesja w 
„Playboyu” pociągnęła za sobą „Herculesa”.

A jak to się stało, że zagrałaś w „Gwiazdach”?
„Hercules” pociągnął za sobą „Gwiazdy”. Tak się to 
kółko toczy. Występowałam w programie „Pytanie 
na śniadanie” albo „Dzień dobry TVN” i tam ktoś z 
produkcji „Gwiazd” mnie wypatrzył. Zaprosili mnie 
na casting, a po castingu zaprosili na zdjęcia próbne 
z Mateuszem Kościukiewiczem, żeby sprawdzić, jak 
się dogadamy. Mateusz okazał się super, wszystko 
bardzo fajnie poszło i zaczęliśmy grać.

Jak wygląda praca na planie filmowym?
Na pewno jest bardziej poczciwa niż modeling, bo 
jest więcej szacunku na planie filmowym. Przede 
wszystkim traktuje się mnie jak człowieka a nie jak 

Złotoryjanka wśród Gwiazd 

Urszula Jaworska 
i Karolina Szymczak

 Karolina Szymczak - kadr z filmu „Gwiazdy”

Fot. Robert Jaworski

4

WYWIAD Z KAROLINĄ SZYMCZAK

wieszak, na którym wiesza się produkt. Bardzo mi się 
podobało. Tak naprawdę nie ma różnicy w pracy na 
planie filmowym w Polsce albo w Stanach. Jedyną 
różnicą są pieniądze, czyli budżet. Ale jeśli chodzi o 
profesjonalizm, atmosferę i talent naszych polskich 
aktorów, to nie ma różnicy. Dwayne Johnson miał 
tyle dubli, ile chciał, czasami było to kilkanaście, 
a Mateusz Kościukiewicz miał maksymalnie trzy. 
O czymś to świadczy. 

To kto jest lepszym aktorem?
Tego nie będziemy porównywać, nas po prostu nie 
stać na kilkanaście dubli.

Jak to jest pracować na planie i osobiście 
poznać się z takimi osobistościami jak Magdalena 
Cielecka, Eryk Lubos, Marian Dziędziel, że nie 

wspomnę o młodych aktorach - Mateuszu 
Kościukiewiczu i Sebastianie Fabijańskim?
Ja najwięcej pracowałam z chłopakami, ale innych 
aktorów również poznałam. To są normalni ludzie, 
tak samo żyją jak my, robią zakupy, chodzą do kina, 
wychowują dzieci. Ja, jak wspomniałam, najwięcej 
pracowałam z Mateuszem i Sebastianem. Trochę 
między nimi iskrzyło, ale to akurat robiło dobrą 
atmosferę filmową. Bardzo dobrze mi się z nimi 
pracowało. Tak jak już wspomniałam wcześniej, 
mamy naprawdę zdolnych aktorów w Polsce, do 
tego jeszcze dochodzi to, że są fajnymi ludźmi. 

Jak układała się współpraca z reżyserem? 
Jakie podejście miał reżyser do aktorów, a jakie do 
Ciebie?

Jan jest reżyserem, który dużo oddaje aktorowi. 
To jest nasza postać, my ją kreujemy, on nam tylko 
o niej opowiada. Ale to my ostatecznie decydujemy, 
jak tę postać poprowadzić. Po przeczytaniu 
scenariusza „Gwiazd”, przyznałam się reżyserowi, 
że ta dziewczyna bardzo przypomina mnie samą i 
to mnie do niej przyciągnęło. I myślę, że dla niego 
to też był bodziec, który pociągnął do tego, by 
mnie w tej roli obsadzić. Współpracuje się z nim 
fantastycznie. Jan to jest cudowny człowiek, ma 
wspaniałą żonę. Jest bardzo ciepłym w relacjach 
człowiekiem, dbającym o aktorów na planie.

Jak przedstawiają się Twoje bliższe i dalsze 
plany?
Bardzo nie lubię tego pytania, ponieważ nie lubię 
mówić o rzeczach, których nie ma. Na pewno te 
plany są i są one związane z filmem i telewizją. 
Dopóki jednak nie stanę na planie zdjęciowym, 
to wolę o tym nie mówić. 

Czyli coś będzie w najbliższym czasie?
Tak. Nie zawiodę państwa i będę dalej walczyć, 
żeby być obecną w kinie i telewizji. Jednak nie będę 
mówiła o planach, które nie są potwierdzone. Nie 
lubię się chwalić czymś co jest niepewne, czymś co 
wciąż jest opcją.

A co bardziej Cię pociąga - plan filmowym czy 
zdjęciowy?
Filmowy.

Co porabiasz w wolnych chwilach?
Teraz tych chwil miałam mało, bo dość dużo się 
dzieje w kinie i dla aktora to jest czas, kiedy zbiera 
dużo kontaktów, propozycji. Dlatego nie miałam na 
nic innego czasu. Kończę już trzecie studia 
i mam już tego powoli dość... Uprzedzę pytanie 
i powiem, że nie wybieram się do szkoły aktorskiej, 
ale chciałabym trochę potrenować aktorstwo 
warsztatowo na przykład w Stanach. I takie są moje 
plany na jesień.

Czyli wyjeżdżasz?
Tak, ale tylko na chwilę.

Dziękuję za rozmowę.
Z Karoliną Szymczak rozmawiała 

Urszula Jaworska
Fot. Łukasz Rycąbel

Karolina 
z Mamą
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– O geoturystykę pani chodzi? Nie ma problemu, 
zapraszam choćby zaraz – usłyszałam Piotra Sarula 
w słuchawce telefonu. – Wszystko pani pokażę i 
opowiem.

 Po przybyciu na miejsce, nawet nie wysiadam 
z samochodu, bo oto drzwi otwiera i wskakuje do 
środka mój rozmówca:

– Jedziemy do Lubiechowej, tam jest stary 
kamieniołom.

Posłusznie zawracam samochód i po chwili 
mkniemy zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez 
niebieskie strzałki. Po kilku kilometrach wjeżdżamy 
na teren byłego kamieniołomu bazaltu. Na pierwszy 
rzut oka sprawia wrażenie kompletnie opuszczonego.

– O, jest jakaś wycieczka, to dobrze. Zobaczy 
pani, jak w praktyce wygląda poszukiwanie 
minerałów.

Teraz dopiero, w oślepiającym słońcu, zauważam 
wśród załomków skał i w cieniu niskich krzewów 
wspinające się  po stromych zboczach grupki dzieci. 
Są uzbrojone w młotki geologiczne, i głęboko 
nachylone, uważnie wpatrują się w ziemię. 
Poszukują mianowicie buł agatowych, które mają 
charakterystyczny kształt, chociaż na pierwszy rzut 
oka trudno je odróżnić od grud ziemi.

– My jesteśmy z Krakowa – odpowiada 
zagadnięta przeze mnie opiekunka. – Ależ tu macie 
skarby! Wspaniałe! U nas takich nie ma, szkoda. 
Moje dzieci są zachwycone. Teraz sprawdzam, co 
znalazłam – mówi kobieta i z nadzieją wali młotkiem 
w znaleziony kamień.

– O, a to jest Marcin! – woła pan Piotr i wita 
się z młodym człowiekiem. – Przedstawiam pani 
Marcina Jaśkiewicza, edukatora z Zagrody Sudeckiej 
w Dobkowie.

– Bo ja tu zbieram eksponaty do Zagrody – 
wyjaśnia Marcin i prezentuje piękne okazy znalezione 
przed chwilą w starym kamieniołomie. – Trzeba 
będzie jeszcze je obrobić i będą super wyglądać. 

*
Każdy początkujący 

turysta swoją przygodę z 
geoturystyką winien rozpocząć 
od Edukacyjnej Zagrody 
Sudeckiej w Dobkowie. 
To niezwykłe muzeum z 
interaktywną  multimedialną 

ekspozycją ma zasadę, aby 
najpierw przybliżyć zwiedzającym 

zagadnienia ogólne związane 
z budową  Ziemi, procesami rzeźbotwórczymi i 
zjawiskami wulkanicznymi. Następnie pokazuje się 
je w odniesieniu do Krainy Wygasłych Wulkanów. 

Tu można obejrzeć filmy, jak tworzy się wulkan, 
zobaczyć i dotknąć makietę wulkanu, a nawet na 
specjalnej platformie doświadczyć zjawiska trzęsienia 
ziemi, jakie wszak zawsze towarzyszy erupcji 
wulkanów. 

*
– Geoturystyka to taka wąska 

specjalizacja turystyki ogólnej , 
gdzie geo – znaczy geologia, ale w 
bardzo szerokim ujęciu. W ogóle to 
teraz jest moda na taką turystykę 
specjalizowaną. – opowiada Sylwia 
Dudek-Kokot, pracownica Centrum 
Informacji Turystycznej w Złotoryi. 
– Jest sporo fanów właśnie obiektów 
geoturystyki. Te obiekty to między innymi 
podziemne trasy turystyczne (np. pokopalniane), 

gdzie można dotknąć historii geologii, 
odkrywkowe kamieniołomy, muzea 

z eksponatami geologicznymi. 
Geoturystyka stała się modna 

niedawno, ma około 10 lat. Nasz 
teren na jej uprawianie jest 
wyjątkowy. Przecież to kraina 
wygasłych wulkanów. Raj 
geologiczny! 

*

Gdy 
początkujący 
geoturysta z 
wypiekami na 
twarzy opuszcza 
Zagrodę 
Sudecką, ma do 
wyboru wiele 
możliwości, aby 
sprawdzić w 
praktyce, czego 
dowiedział się 
w muzeum. 
Ponieważ na 
wyobraźnię 
działa złoto, 
może zacząć 
od zwiedzenia 
kopalni złota 
Aurelia w 
Złotoryi, a potem samemu poszukać złota w 
Kaczawie.

– Nie, to nie ściema. Skądże! – przekonuje mnie 
Sylwia. – Złoto naprawdę jest w naszej Kaczawie, 
ale też w Bobrze czy Skorze. Jest ono wypłukiwane 

ze złóż aluwialnych, pierwotnych, następnie rzeki 
przenoszą je w inne okolice. U nas w Złotoryi 
wyprawy na płukanie złota organizuje Polskie 
Bractwo Kopaczy Złota. Jego członkowie pokazują 
i uczą, w jaki sposób wypłukuje się złoto z piasku, 

który niesie rzeka.
– Płukałaś kiedyś złoto? Nie? To  muszę ci 

pokazać.
Nad Kaczawą Sylwia najpierw 

demonstruje wyposażenie płukacza. 
Głównym narzędziem jest specjalna miska 
do płukania złota. Ważne są też kalosze, 
bo podczas tej czynności cały czas stoi 
się w wodzie. Po naciągnięciu kaloszy na 

nogi moja przewodniczka już stoi w wodzie. 
Teraz nabiera miską niewielką ilość piasku z dna 
rzeki i wyuczonym krągłym ruchem obraca miską, 
z której jednocześnie wylewa się woda, a piasek 
wachlarzowato układa się na dnie. Jeszcze kilka 
zgrabnych ruchów i widać, jak większe kawałki żwiru 
wypadają do wody, a na dnie miski osiada bardzo 
drobny piasek. 

– A teraz uważaj Agnieszko, bo to jest ten 
moment, gdy na dnie można zauważyć drobinki 
złota… Zaraz… Chyba tu… Nie, nie! – Sylwia jest nieco 
zawiedziona. – W tym miejscu rzeka nie niesie złota. 
Trzeba by było pójść w jedno takie miejsce, gdzie się 

zawsze coś wypłucze, 
ale dzisiaj nie mamy na 
to czasu.

Jako 
rekompensatę za brak 
złota w misce Sylwia 
wręcza mi niewielką 
przezroczystą fiolkę, 
w której wyraźnie 
można zauważyć 
trzy szlachetnie 
połyskujące drobinki 
złota.

–To złoto z 
Kaczawy. Dla ciebie na 
pamiątkę.  

Sylwia Dudek-Kokot prezentuje 
wyposażenie płukacza złota

Marcin Jaśkiewicz – edukator 
z Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej 
prezentuje swoje znaleziska

Piotr Sarul przecina 
niepozorną bułę agatową… … i z niej powstają 

dwa piękne agaty
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Jeśli złoto i wulkany stoją na pierwszym 
miejscu atrakcji geologicznych w Krainie Wygasłych 
Wulkanów, to trzecim markowym produktem są 
agaty. 

Agat powstaje w skale pochodzenia 
wulkanicznego i występuje w 

różnych formach. Najczęściej 
w postaci tzw. buły, która 
z wyglądu jest bardzo 
niepozorna, bo szara i 
oblepiona ziemią. Zbiera się 
je na polach (zawsze za zgodą 
właściciela), w nieczynnych 

kamieniołomach czy w lasach. 
Znalezioną bułę agatową należy 

rozłupać i do tego właśnie przydaje się 
młotek geologiczny. Wnętrze minerału po rozłupaniu 
pokazuje swoje niepowtarzalne piękno. Agaty 
mają wstęgi we wszystkich kolorach. Mogą być 
szare, czarne, zielone, czerwone, żółtawe, brązowe. 
Przeróżne. Na niektórych układ barw przypomina 
pejzaż i takie są nazywane pejzażowymi. W skałach 
agaty mogą występować też w postaci żył, które 
należy wykuć. Są też migdałowce, które same jakby 
odklejają się od ściany skalnej. Często po przecięciu 
buły można zobaczyć 
w środku geodę agatową. To taka pustka, która jest 
wypełniona tzw. szczotką, czyli różnymi kryształkami 
np. ametystu, kwarcu czy onyksu. 

*
Piotr Sarul mieszka w 

Nowym Kościele, i od ponad 
dwudziestu lat zajmuje się 
poszukiwaniem minerałów 
w najbliższych okolicach 
oraz ich obróbką. Gdy jako 
uczeń technikum górniczego 
podczas lekcji geologii, na 
ekspozycji w klasie dostrzegł 
agaty ze swojej miejscowości, 
zachwycił się. Dotąd nie miał pojęcia, że w Nowym 
Kościele są takie cuda. Od tego wszystko się 
zaczęło. Teraz pan Piotr prowadzi warsztat obróbki 
minerałów i organizuje edukacyjne warsztaty 
geologiczne, głównie dla dzieci. Celem zajęć jest 
zapoznanie dzieci ze skarbami tej ziemi, z historią ich 
powstawania, skąd się one tutaj wzięły. 

Przejeżdżając przez Nowy Kościół nie sposób nie 
zauważyć warsztatu Piotra Sarula. To leżący tuż przy 
drodze skromny parterowy budynek, lecz z okazałym 
szyldem: OBRÓBKA KAMIENI OZDOBNYCH. 
MINERAŁY. Przed budynkiem  na nieskazitelnie 
czystym dziedzińcu wyłożono setki przeciętych już 
agatów. Urzekają swoimi mieniącymi się barwami, 
kuszą, aby przystanąć i podziwiać. Wyglądają jak 
kwiaty, które właśnie rozkwitły w słońcu. 

W środku mrocznego wnętrza warsztatu uwagę 
przyciągają buły agatowe. Są ich setki. Małe, większe, 
wszystkie szare, brzydkie i niepozorne. Leżą w 
skrzynkach, na ziemi, wszędzie. Jedna z buł leżących 
na ziemi ma wysokość ponad pół metra! Centralne 

miejsce zajmuje maszyna z ogromną tarczą 
do przecinania kamieni.

Na moją prośbę jedną z niewielkich buł 
pan Piotr zgadza się przeciąć na pół. Włącza 
maszynę, kilka sekund… i oto z jednej 
brzydkiej szarej buły powstają dwa cudeńka. 
Dwie połówki rudoczerwonego agatu, który 
już jest piękny, 
a więcej urody wydobędzie z niego 

szlifowanie. Jestem oczarowana.

Pan Piotr opowiada o swojej pracy:
– Najpierw z grupą ruszamy w teren 

na przykład do starego kamieniołomu 
bazaltu w Lubiechowej, aby na miejscu 
poszukiwać agatów. Można też je zbierać 
w rzece Kaczawie, pobrodzić po wodzie 
w ciepłe dni. Taka wyprawa w teren i 
poszukiwanie minerałów trwa około dwóch 
godzin. Następnie prowadzę zajęcia u mnie 
w warsztacie, gdzie znalezione kamienie są 
poddawane obróbce: przecina się je, czyści i 
preparuje. Ze względów bezpieczeństwa przecinam 
wyłącznie ja, jednak już podczas polerowania mogą 
się włączyć dzieci. Kamienie poleruje się specjalnymi 
proszkami, to są węgliki krzemu. Tymi zajęciami 
dzieci są zachwycone i niektóre wracają do mnie 
kilkakrotnie. Warsztaty organizuję też dla grup 
dorosłych, nawet niewielkich, kilkuosobowych. 
Wystarczy się umówić.

*
Geoturystyka to oferta dla ludzi, którzy wolny 

czas lubią spędzać w sposób aktywny, poczuć 
przygodę. Bo nie czarujmy się, takie płukanie 
złota w lodowatej wodzie górskiej rzeki czy 
męczące chodzenie po polach w poszukiwaniu 

agatów nawet po dziesięć kilometrów to 

wyzwanie. Człowiek w wodzie może zmarznąć, w 
błocie się unurzać, a od zbierania kamieni nabawić 
odcisków na rękach. Ale wszystko to wynagradza 
samodzielnie znaleziona drobinka złota pieczołowicie 
zamknięta w fiolce czy buła agatowa przecięta w 
warsztacie pana Piotra i osobiście wyszlifowana. 
Skarby te trzyma się w domu na honorowym miejscu 
i pokazuje wszystkim znajomym. 

Po takich przygodach 
geoturysta już na zawsze pokocha 
Krainę Wygasłych Wulkanów i 
powróci tu, aby wypłukać jeszcze 
więcej drobin złota z Kaczawy, 
znaleźć jeszcze piękniejsze agaty. 
A może – jeśli szczęście dopisze 
– znajdzie inne drogie kamienie?  
Lazuryty, jaspisy czy ametysty. 
Wystarczy tylko uważnie patrzeć 
pod nogi.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Młyńczak

Niepozorne, brzydkie 
i szare buły agatowe

Warsztat Piotra Sarula 
w Nowym Kościele

Sylwia Dudek-Kokot prezentuje 
sztukę płukania złota w Kaczawie

W starym kamieniołomie 
bazaltu zawsze jest 
wielu geoturystów

Agaty znalezione 
przez Piotra Sarula
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Dnia 27 maja złotoryjski miłośnik aktywnego 
spędzania czasu ze swoimi pupilami,  

a jednocześnie organizator kolejnej, IX już edycji 
Gold-Dog Trekking, Mariusz Wota, zaprosił 
podobnych sobie zapaleńców do Wilkocina. 

Wieś ta słynie z niezwykłej atrakcji turystycznej, 
jaką są bunkry po stacjonujących tutaj do 1992 r. 
oddziałach Armii Czerwonej. W pierwszym z nich, 
dwupoziomowym, zapadały decyzje dowództwa, 
drugi stanowił zaplecze socjalne bazy. Panują tam 
egipskie ciemności, więc zwiedzanie kompleksu bez 
latarki jest niebezpieczne, a często wręcz niemożliwe. 
Miejsce to polubiły nietoperze, które tam regularnie 
zimują, a wówczas obowiązuje zakaz zwiedzania, aby 
im nie przeszkadzać.

Wieś znana jest również z przebywających na 
okolicznych terenach wilczych rodzin oraz rozległych 
wrzosowisk, które w pełnej krasie dane byłoby 
podziwiać jesienną porą.   

Tym razem organizator przewidział trasy MID 
25 km, MINI 15 km oraz po raz pierwszy - 20 km dla 
biegaczy. 

Kolejną nowością tej edycji GDT był tzw. 
pojedynczy start. Zespoły były wypuszczane  
w trasę co minutę. Może przysparzało to później 
więcej trudności w liczeniu czasu przejścia, jednakże 
taka forma wydała się bardziej atrakcyjna dla 
uczestników. Mieli możliwość zaprezentowania na 
starcie siebie oraz swoich pupili, które zdecydowanie 
mniej się stresowały, kiedy w odosobnieniu spokojnie 
czekały na swoją kolej. Wypuszczanie zawodników 
pojedynczo lub zespołami co minutę daje tzw. luz na 
starcie. Nie ma na nim takiego tłoku. Moim zdaniem 
psy mniej się denerwują, ludzie chyba też. No i jest 
jeszcze czas, aby o coś zawsze zapytać. Pewnie 
przetestuję to w Złotoryi. Tym bardziej, że przybycie na 
metę nie daje pewności co do lokaty, zawsze ktoś, kto 
przyjdzie później, może okazać się szybszy - wyjaśnia 
Mariusz Wota.

Wyjątkiem była trójka biegaczy, która wyruszyła razem 
i w tym samym czasie przekroczyła metę.

Pierwszy punkt kontrolny zrobił duże wrażenie 
na uczestnikach, gdyż znajdował się na ruchomych 
wydmach (ponoć przesuwają się 2 metry rocznie) 
i można było poczuć się jak nad morzem. Szósty 
punkt organizator usytuował w bunkrze. Błądzenie z 
latarkami, uczucie przejścia z upału, mocnego słońca w 
ciemność i powiew chłodu (ok. 10 stopni) oraz pewna 
tajemniczość tego miejsca także okazała się hitem. 

Świetnym pomysłem organizatora był konkurs 
na najlepszy strój Czerwonego Kapturka. Szanowne 
jury, składające się z trzech dam z Wilkocina, 
oceniało „kapturki” do momentu startu. Komisja 
w swojej ocenie kierowała się przede wszystkim 
dopracowaniem kreacji i ogólną stylizacją. Zaznaczam, 
że w przebraniu trzeba było wyjść w trasę. Wszystkie 
potencjalne ofiary    wilkocińskich wilków bardzo się 
postarały. Ostatecznie wygrała Magda Guźniczak i 
została nagrodzona koszem smakowitych różności.  

Impreza okazała się jak zawsze udaną i ciekawą, 
o czym świadczą wpisy na internetowej stronie 
wydarzenia. Jedynie upał dał się we znaki, zwłaszcza 
tym, którzy nie wzięli sobie do serca słów Mariusza. 
Ostrzegał, iż na trasie nie będzie żadnych cieków 
wodnych i należy zabrać ze sobą  dostateczną ilość 
wody. Pomimo tego, wielokrotnie wyjeżdżał w trasę 
przemarszu, kontrolując zespoły pod względem 
fizycznym i psychicznym i wspomagając tych, 
którzy nie docenili terenu oraz temperatury. Opieka 
organizatora została bardzo pozytywnie oceniona 
przez uczestników. 

Robert Ostrowski z Kowar tak relacjonuje swój 
udział w biegu - Na GDT jestem drugi raz, wcześniej 
byłem na  Grodźcu. Trasa piękna, trochę za gorąco jak 
dla zwierzaków. Minus, że nigdzie nie było żadnego 
strumyka, rzeczki i trzeba było rozsądnie gospodarować 
wodą zabraną ze sobą, żeby w ogóle  te zwierzaki 
dobiegły. Ale trasa przepiękna, widoki zapierające dech 
w piersiach. W pewnym momencie czułem się jak nad 
morzem, ukształtowanie terenu- takie w sam raz. Nie 
było ciężkich podbiegów ani karkołomnych zbiegów. 
Jak dla mnie rewelacja i oczywiście zamierzam brać 
udział w kolejnym GDT. Panuje tu fajna, piknikowa 
atmosfera, nie ma żadnej „napinki”.

Organizator w porozumieniu z odpowiednimi 
służbami naniósł na mapce granice bytowania wilków. 
Ustalono obszar, na który zawodnikom nie wolno 
było wkroczyć. Zdarzało się jednak, że psy czasami 
czuły obecność swoich dzikich braci i reagowały na 
pozostawione przez nich ślady. Jedna z zawodniczek 
znalazła nawet pozostałości jakiejś rogacizny. 

Uczestnicy chwalili sobie na trasie zastane piękno 
i różnorodność przyrody. Podziwiali ukształtowanie 
terenu oraz towarzystwo saren, wiewiórek i szaraków.

Posiłek regeneracyjny był jak zawsze w 
postaci przepysznych pierogów ruskich i w wersji 
wegetariańskiej ze szpinakiem. 
Przypominam, że we wrześniu na dziesięciolecie Gold-
Dog Trekkingu organizator Mariusz Wota zapowiedział 
zawody w Złotoryi. Pomysł na przebieg tras już powstał 
i przewidziane są bardzo ciekawe punkty kontrolne. 
Rodzą się również pomysły na inne atrakcje tej 
wyjątkowej, jubileuszowej edycji.

Podziękowania dla sponsorów: Doliny Noteci, 
sklepu internetowego Zwierzakowo.pl, hurtowni 
narzędzi „Kuba” z Jakuszowa, Lasów Państwowych, 
firmy „Biuro Plus” oraz dla wolontariuszek Agnieszki i 
Wiktorii. 

Edyta Urbańska
 Wyniki: 

IX Gold-Dog Trekking
w tematycznej Wiosce Czerwonego Kapturka

1 Maciej Głowacki 20 10:30 13:33 03:03
Edyta Głowacka 20 10:30 13:33 03:03
Łukasz Staszczak 20 10:30 13:33 03:03

1 1 Robert Oskulski 15 10:05 12:42 02:37

2 8 Michał Norbert, Anna Norbert 15 10:16 12:57 02:41

3
6 Bartłomiej Podłaszczyk, Barbara Podłaszczyk 15 10:09 12:54 02:45

20 Aneta Rewaj 15 10:09 12:54 02:45

42 Tadeusz Rybczyński 15 10:09 12:54 02:45

1 Natalia Kulik 25 09:07 14:39 05:32

2 Paweł Dobrzański 25 09:07 14:44 05:43

3 Dariusz Markiewicz, Katarzyna Markiewicz 25 09:07 15:06 06:00

Fot. Piotr Cuch

Czerwone Kapturki na starcie

Fot. Edyta Urbańska

AKTYWNI Z PSAMI
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20 Aneta Rewaj 15 10:09 12:54 02:45
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3 Dariusz Markiewicz, Katarzyna Markiewicz 25 09:07 15:06 06:00

Gdy idzie przez moje serce ojciec...

W występie udział wzięły:
•	 Bogumiła Chrzanowska
•	 Krystyna Dąbrowska
•	 Renata Karmazyn
•	 Barbara Król
•	 Barbara Listwan
•	 Barbara Marusiak
•	 Agnieszka Młyńczak
•	 Emilia Segda

T
radycyjnie już zespół zumby z programu Aktywni 50+ zaprezentował dwa tańce, 
z których na szczególną uwagę zasługiwał „Taniec pozytywki”. 
Gdy po pierwszym tańcu kobiety pojawiły się na scenie w spódniczkach 

baletowych, publiczność z wrażenia najpierw oniemiała. Dopiero potem przyszedł 
aplauz. Jednak baletnice nie poruszały się, bo czekały na nakręcenie. Wtedy do 
akcji wkroczył koordynator programu Maciej Sroka i wielkim kluczem nakręcił 
„pozytywkę”.  Baletnice mogły rozpocząć taniec.

Zespół do występu przygotowała jak zwykle instruktorka Alicja Szapował, która 
prowadzi dla nich zajęcia fitness dwa razy w tygodniu. To właśnie Alicja tak naprawdę 
„nakręca” uczestniczki programu Aktywni 50+. To ona swoim niezmiennym 
optymizmem, zaraźliwym uśmiechem i energią dodaje otuchy ćwiczącym. To dzięki 
instruktorce Aktywne 50+ mogą się czuć młodziej o kilka, a nawet kilkadziesiąt lat.

Wielkie dzięki, Alicjo! Kochamy Cię! 
Agnieszka Młyńczak, aktywna 50+

Taniec 

pozytywki

Matki dają naszemu duchowi ciepło 
a ojcowie światło - ten aforyzm Jeana 

Paula Sartre’a zawiera głęboką prawdę 
o roli matki i ojca w życiu dziecka. Matki 
obdarzają dzieci serdeczną, czułą opieką i są 
dla nich azylem w trudnych chwilach życiowej 
zawieruchy. Rola ojca jest zupełnie inna. To 
On wskazuje drogę, świecąc światłem swej 
mądrości i życiowego rozsądku, dlatego trafnie 
ktoś kiedyś powiedział, że jeden ojciec znaczy 
więcej niż stu nauczycieli.

Każdy z nas nosi w sercu i umyśle własny 
obraz idealnego ojca. Mnie jednak kojarzy się 
on z drzewem o silnych korzeniach, pięknie 
ukształtowanej koronie i mocnym pniu. Takie 
wyobrażenie jest  symbolem ojca będącego 
oparciem dla żony i dzieci. 

Gdy idzie przez moje serce ojciec, to 
widzę potężny, rozłożysty dąb. Ten prastary 
władca  puszczy przez setki lat niezmiennie 
rządzi w swoim królestwie. Ojciec, podobnie jak 
dąb, jest ostoją rodziny, osobą, która trwa na 
straży najtrwalszych wartości, przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. To on własnym 
przykładem uczy, czym jest odpowiedzialność 
za rodzinę. Jego duchowa siła i roztropność 
są często punktami odniesienia dla naszych 
życiowych wyborów i decyzji. Ramiona 
ojca, chroniące przed niebezpieczeństwami, 
przypominają  rozłożyste konary dębu, które 
tworzą majestatyczną koronę, kojarzącą się 
z dostojną i szacowną rolą ojca w rodzinie. 

Gdy idzie przez moje serce ojciec, to 
widzę piękną, wysoką lipę, która w lipcowy 
czas kwitnienia przygarnia pod swe liście 
tysiące pracowitych pszczół, uwijających się 
przy zbiorze kwiatowego pyłu. Miododajna 

lipa jest symbolem dobrobytu materialnego, który 
ojciec zapewnia rodzinie. To na Nim spoczywa ten 
obowiązek. Pracowitość ojca jest pracowitością 
pszczół, które zbierają nektar z kwiatów lipy, aby w 
pasiece nigdy nie zabrakło miodu. Lipa w gorące dni 
lata nie tylko upaja swoim niezwykłym zapachem, ale 
daje również schronienie przed promieniami słońca, 
dlatego często siadamy w jej cieniu, by znaleźć chwilę 
wytchnienia. Gdy wracamy stęsknieni do domu, ojciec, 
tak jak lipa, staje się  cichą  przystanią, chroniącą nas 
przed niedogodnościami tego świata, a Jego obecność 
jest najmilszą ochłodą i ukojeniem dla skołatanej 
duszy.  

Gdy idzie przez moje serce ojciec, to widzę 
samotną sosnę rosnącą na skalnym urwisku. Zazwyczaj 
zmaga się ona z trudnymi warunkami atmosferycznymi 
i licznymi zagrożeniami  czyhającymi na nią w 
górskim środowisku. Sosna potrafi jednak pokonać 
te przeciwności. Wrastając korzeniami w granitowe 
podłoże, czerpie z niego siłę, by ostatecznie stać się 
potężnym drzewem. Ojciec jest jak ta sosna, bo często 
samotnie boryka się ze skomplikowanymi sytuacjami 
życiowymi. Wie, że jego nieugiętość, wytrwałość i 
dalekowzroczność najlepiej ochronią rodzinę przed 
niesprzyjającymi wiatrami. Ojciec jest również  jak  
twarda skała, którą trudno rozkruszyć, dlatego to On 
stara się zadbać o  nierozerwalność i jedność rodziny. 

Każdy z nas ma w swoim sercu inny obraz ojca. Dla 
jednych jest On ostoją i niedościgłym wzorcem. Dla 
innych jest źródłem odwiecznych konfliktów, ścierania 
się poglądów, walki o własną pozycję. Są jednak i tacy 
ojcowie, którzy nie zawsze sprawdzają się w swojej 
roli - zachowują się niefrasobliwie i nieracjonalnie. 
Krzywdząc swoich najbliższych, przypominają  
karłowate drzewo. Wtedy pozostają jedynie karykaturą 
ojcowskiej dojrzałości i przykładności. 

Markosia 

30.05.2017 r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Świerzawie odbył się 
Powiatowy Konkurs Matematyczny kl. III.
01.06.2017 r. w Złotoryi w Kinie „Aurum” 
zorganizowano filmowy Dzień Dziecka. 
03.06.2017 r. w Złotoryi zorganizowano 
28. Ogólnopolski Wyścig Kolarski w kat. 
„Masters” o Złotą Wstęgę Kaczawy. 
04.06.2017 r. gmina Zagrodno 
zorganizowała XVII Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski im. Świętego Jana Pawła II.
04.06.2017 r. na Zamku Grodziec 
zorganizowano imprezę „Od łobuza do 
rycerza” Dzień Dziecka na Zamku Grodziec. 
05-09.06.2017 r. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Złotoryi zorganizowała 
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. 
07.06.2017 r. na terenie miasteczka ruchu 
drogowego w Złotoryi zorganizowano 
dla prawie 700. dzieci „Powiatowy Dzień 
Dziecka z Policją”.
08.06.2017 r. Zespół Szkół Miejskich był 
organizatorem II Powiatowego Konkursu 
Wiedzy OMNIBUS 2017 dla uczniów klas 
4 – 6.
11.06.2017 r. w Brochocinie zorganizowano 
„Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze”.
11.06.2017 r. na Zamku Grodziec 
zorganizowano „Śląskie Święto Pieśni”.
13.06.2017 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Wojcieszowie miało miejsce 
otwarcie wystawy zdjęć w ramach projektu 
szkolnego „Wojcieszów wczoraj i dziś”.  
13.06.2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Świerzawie odbył się 
konkurs piosenki przedszkolnej „Śpiewające 
Brzdące”.  
13.06.2017 r. w Urzędzie Miejskim w 
Złotoryi odbyło się spotkanie burmistrza z 
mieszkańcami w sprawie zagospodarowania 
Górki Mieszczańskiej w związku z petycją 
mieszkańców.
13.06.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji, Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno–Pedagogicznego po raz 
drugi zorganizował uroczystą Powiatową 
Galę Konkursów Przedmiotowych.
16-17.06.2017 r. w kamieniołomie 
Gruszka w Wojcieszowie miały miejsce 
XXIII Mistrzostwa Polski w Technikach 
Jaskiniowych.
17.06.2017 r. nad Zalewem Złotoryjskim 
odbył się XXXIII Zlot Rodzin Abstynenckich. 
17.06.2017 r. nad Zalewem Złotoryjskim 
odbyło się II Ogólnopolskie Płukanie Złota 
Diabetyków. 
21.06.2017 r. młodzież ze Stowarzyszenia 
Nasze RIO oraz emeryci z Klubu Seniora 
zorganizowali uroczyste otwarcie Centrum 
Aktywności Społecznej WULKAN. Centrum 
będzie działało przy ul. M. Konopnickiej.
23.06.2017 r. u stóp Ostrzycy 
Proboszczowickiej mieszkańcy Gminy 
Pielgrzymka świętowali VII Czarodziejską 
Noc Świętojańską. Organizatorem było 
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w 
Pielgrzymce.
24.06.2017 r. w wiosce tematycznej 
Czaple „Wioska Piasku i Kamienia”, 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowała 
szkolenie z zakresu rozwijania aktywności 
społecznej i promocji dobrych praktyk pn. 
„Wioska tematyczna – sposób na lokalną 
aktywność”.
24-25.06.2017 r. w Złotoryi odbył się 8. Bieg 
Szlakiem Wygasłych Wulkanów.
24-25.06.2017 r. w Leszczynie 
zorganizowano XVIII Dymarki Kaczawskie.
25.06.2017 r. w Zagrodnie odbyła się VIII 
Biesiada Ludowa „Nad Skorą Śpiewanie”.
23.06.2017 r. w złotoryjskich szkołach miały 
miejsce imprezy kończące rok szkolny.

Opracował Jarosław Jańta

Fot. Ryszard Kucharski
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Dni Złotoryi 2017

NANA-gwiazda 
sobotniego wieczoru

Fot. Andrzej Cukrowski

Koncert zespołu AFROMENTAL

Fot. Andrzej Cukrowski

Uczestnik konkurencji 
STRONGMANA

Liga kickboxingu w K1
Prezentacja motocykli

 i samochodów

Fundacja ANIMUS 
w Korowodzie

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Damian Komada

Fot. Andrzej Cukrowski

Bractwo Rycerskie 
Joannitów Strzegomskich

Zespół Szkół Miejskich 
w Korowodzie

Fot. Damian Komada

T
egoroczne mistrzostwa już po 
raz kolejny odbywają się w nowej 

formule, która zyskuje uznanie wśród 
stałych uczestników tej specyficznej 
dyscypliny. Będące integralną 
częścią Święta Miasta, które hucznie 
obchodzone jest w centrum Złotoryi, 
nasze mistrzostwa zadomowiły się 
nad złotoryjskim zalewem. Dzięki 
temu przez okres dwóch dni płukacze 
mają nie tylko czas na rozegranie 
wszystkich konkurencji przewidzianych 
regulaminem, ale również na wzięcie 
udziału w wielu konkurencjach 
zabawowych jak: Spragniony Płukacz, 
Płukanie w ciemno czy choćby - nasza 
specjalność - zawody rozgrywane 
systemem pucharowym o Puchar 
Wielkiego Mistrza. Piękne miejsce 
i doskonała organizacja powodują, 

że coraz więcej płukaczy nawet z 
zagranicy coraz chętniej odwiedza 
Złotoryję.

O tym, że organizowane przez 
Polskie Bractwo Kopaczy Złota 
Mistrzostwa Polski cieszą się coraz 
większym uznaniem świadczy 
niewątpliwie fakt obecności Zarządu 
Światowej Federacji Płukaczy Złota na 
czele z Prezydentem Arturo Ramelą 
z Włoch. Postanowili oni na własne 
oczy sprawdzić organizację mistrzostw 
w naszym kraju. Najlepszą oceną 
organizowanych mistrzostw jest 
sugestia zarządu, aby Złotoryja została 
ponownie organizatorem Mistrzostw 
Świata w roku 2022. 

Duże uznanie i zainteresowanie 
ze strony innych federacji wzbudził 
innowacyjny elektroniczny system 

pomiaru czasów wprowadzony u nas w 
Polsce po raz pierwszy. Jak się okazało 
system sprawdził się wyśmienicie. 
Zaprojektowany wspólnie przez 
Wielkiego Mistrza Zbigniewa Soję 
i Jana Sepczyńskiego z PGP Bazalt, 
a wykonany przez firmy Projekt z 
Opola i Big Bit Komputer ze Złotoryi 
okazał się w 100% niezawodny, a co 
najważniejsze - spełniał wszystkie 
wymogi nie tylko regulaminowe, ale 
i bezpieczeństwa. Niektóre federacje 
od razu wyraziły zainteresowanie 
jego wykorzystaniem na swoich 
mistrzostwach.

Polskie Bractwo Kopaczy Złota 
wyraźnie poprawiło swoje wyniki 
sportowe. Kolejną nowinką było 
wprowadzenie nowych misek do 
płukania złota: „Złotoryjski Huragan” 

i „Złotoryjski Huragan Light”. Między 
innymi dzięki nim, nawiązaliśmy 
skutecznie kontakt ze światową 
czołówką płukaczy złota. Jak widać po 
wynikach jesteśmy w stanie nawiązać 
walkę z najlepszymi w Europie i na 
Świecie w tej niecodziennej dyscyplinie.

Dzięki tak dobrej organizacji 
same zawody przebiegały bardzo 
sprawnie, choć ze względu na duże 
zainteresowanie, nie było to zadanie 
organizacyjnie łatwe. Zazwyczaj w 
mistrzostwach rangi krajowej bierze 
udział od 100 do 120 płukarzy. Nasze 
mistrzostwa w tym roku zgromadziły 
rekordową ilość ponad 160 płukaczy 
z 9 krajów. Oprócz Polaków wzięli w 
nich udział płukacze ze Słowacji, Czech, 
Niemiec, Austrii, Włoch, Holandii, 
Finlandii i Nowej Zelandii.  Rozegrano 
9 konkurencji wg regulaminu WGA i 
5 konkurencji dodatkowych. Zużyto 
ok 15 ton żwiru napełniając ponad 
750 wiader. Aby wyłonić mistrzów 
rozegrano aż 30 rund. Do tego 
wszystkiego sędziowie zużyli ponad 
5000 drobin złota. 

Zbigniew Soja

XXIV Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski w Płukaniu Złota

1 Rodzeń Bartosz PL

2 Mehlhorn Dirk DE

3 Van Wijhe Ruurd NL

Profesjonaliści męższczyźni Profesjonaliści kobiety

1 Hink Mireille NL

2 Ciemała Daria PL

3 Wasilewicz Maria PL

WYNIKI MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W PŁUKANIU ZŁOTA:

1 Drozd Roman PL

2 Janovec Lubos CZE

3 Stutzinger Hans DE

Weterani

1 Mardyła Wiktoria PL

2 Ciemała Emilia PL

3 Soja Michał PL

Juniorzy

1 Soja Michał PL

2 Tazka Lubica SVK

3 Heydrich Leon NL

Profesjonaliści męższczyźni

1 TYCKI PL

2 GERMANGOLD DE

3 JONO PL

Drużyny 2 - osobowe

1 SOJMARPICH PL

2 The Europaens DE

3 Wasyle Pol PL

Drużyny 3 - osobowe

1 Robert and Company AUS

2 German Gold DE

3 Arturo and the Duch NL

Drużyny 5 - osobowe

1 Orlaminder Wolfgang DE

2 Mardyła Konrad PL

3 Ramella Arturo IT

Miska tradycyjna

1 Michalska Zuza PL

2 Dąbrowska Agnieszka PL

3 Góral Piotr PL

Amatorzy

1 Michalski Przemek PL

2 Hartman Frank DE

3 Wolf Christian AUS

Spragniony płukacz

1 ZABKA PL

2 German UHU DL

3 JONO PL

Płukanie w ciemno

1 Kleinschmidt Uwe DE

W konkurencji JACKPOT

Zwycięzca 
Pucharu Wielkiego Mistrza

1 Dirk Mehlhorn DE

Fot. Andrzej Cukrowski Fot. Andrzej Cukrowski
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M
onika jest absolwentką złotoryjskiego 
ogólniaka, a od niedawna również 

licencjatką hinduistyki. Podczas studiów miała 
okazję nie tylko poznać kulturę i literaturę Indii, 
ale również naocznie przekonać się, jak wygląda 
ten kraj „od środka”. O swoim ośmiomiesięcznym 
pobycie w Indiach opowiada czytelnikom „Echa”.
Iwona Pawłowska: Skąd wziął Ci się w głowie 
pomysł na filologię indyjską? Miałaś jakieś 
doświadczenia, zainteresowania w tym kierunku?
Monika Joniec: Poza filmami Bollywood? Nie J. 
Na początku aplikowałam na filologię chińską w 
Poznaniu, ale niestety, nie udało mi się dostać. 
Chciałam studiować, najlepiej kierunek filologiczny, 
więc z ciekawości poszłam na hinduistykę we 
Wrocławiu. Tak w ogóle to w Polsce są cztery 
miasta oferujące ten kierunek. Mało kto o tym 
wie. Myślałam sobie, że może rok postudiuję i 
znowu będę próbować zdawać na sinologię. Jednak 
zostałam do końca.
Filologia chińska, indyjska, to same egzotyczne 
kierunki. Kierowała Tobą moda, ciekawość czy…?
Pieniądze. To dość opłacalne być tłumaczem z tych 
języków. Specjaliści są poszukiwani. Obecnie w 
Polsce chyba jest tylko jeden tłumacz przysięgły 
z języka hindi. Jest wielu sanskrytologów, czyli 
tłumaczy języka hinduskiego starożytnego, 
a współczesnym niewielu się zajmuje, chyba że 
dotyczy to przekładów literackich. 
Języków używanych w Indiach jest mnóstwo. Nie 
tylko hindi, prawda?
Języków oficjalnych jest chyba 28… a może więcej, 
ale w rzeczywistości stosuje się dużo, dużo więcej, 
bo około 3 tys. To są różne dialekty, odmiany itp. 
Bywa, że te języki mają też różne alfabety.
Rozumiem, że idąc na studia nie pisałaś ani nie 
mówiłaś w języku hindi?
Uczyłam się od podstaw na pierwszym roku 
studiów. Przez półtora miesiąca uczyliśmy się czytać 
i pisać. Ich alfabet jest całkiem inny niż nasz, bo 
sylabiczny. Znaczki wyglądają jak wisielcy J.

Jest to trudny język?
Sam język raczej nie. Znaczków też nie jest dużo, 
podobna ilość do liter alfabetu łacińskiego. Ale 
do tego dochodzą różne ligatury, czyli połączenia 
znaków.
Podczas studiów poznawaliście również literaturę 
indyjską?
Oczywiście. Jednak większościowo w 
tłumaczeniach. Spowodowane to było faktem, że 
uczyliśmy się literatury całych Indii, więc nie tylko tej 
pisanej w hindi.
Pracę licencjacką pisałaś w języku hindi czy 
własnym?
Nie, pisałam po polsku. To była praca o tańczących 
bogach w hinduizmie. O Śiwie, o bogini Kali…
Powiedz szczerze, czy dla Ciebie, osoby znającej 
Indie tylko z perspektywy Bollywood, kraj i jego 
kultura wydają się naprawdę fascynujące?

Po roku studiów uznałam, że jest to coś, co 
naprawdę chcę robić. Odkąd zaczęłam studiować 
filologię indyjską, napotykam ślady tej kultury 
niemal wszędzie. Jej egzotyka sprawia, że 
zakochałam się w niej bez pamięci. Fascynujące jest 
w niej wszystko: taniec, religie, teatr gestów (gesty 
wykonywane są nawet oczami)…
Byłaś w Indiach osiem miesięcy. To chyba długo, 
a czy wystarczająco, by poznać tak egzotyczny kraj?
Wyjechałam we wrześniu 2016 roku. Byłam już 
po licencjacie. Miałam podstawy teoretyczne, by 
zgłębiać kulturę Indii. Z jednej strony potwierdziły 
się moje wyobrażenia o tej rzeczywistości, ale 
z drugiej strony nie brakowało zaskakujących 
chwil. Rozczarował mnie system edukacji, nie 
najwyższy poziom uczelni. Uprzedzali mnie o tym 
starsi koledzy. Próbowano nas uczyć tego, co już 
umieliśmy. Gorzej mieli ci, którzy przyjechali z innych 
krajów i nie znali języka, a planowali się tam go 
nauczyć. To już był problem. Tym bardziej, że szkoła, 
która jest dla obcokrajowców dysponuje tylko 
trzema nauczycielami mówiącymi po angielsku.
Rozczarowujący jest też sposób nauczania. 
Potocznie rzecz ujmując – klepie się tam wszystko 
na pamięć, nieważne czy się to rozumie, czy nie. 
Literatury się nie interpretuje, literaturę trzeba znać, 
łącznie z życiorysami pisarzy.
Gdzie mieszkałaś przez te osiem miesięcy?
W Agrze, akademiku dla dziewcząt. 
To nie ma tam akademików koedukacyjnych?
W metropoliach jeszcze można zaakceptować, że 
dziewczyna mieszka z chłopakiem, ale w takich 
mniejszych miastach, jak Agra, nie uchodzi. 
W kulturze indyjskiej ściśle przestrzega się praw 
obyczajowych. Szczególnie kiedy dotyczy to niższych 
kast, a takie zamieszkują przede wszystkim mniejsze 
miasta.
Czyli kastowość w Indiach nadal ma duże 
znaczenie?
Bardzo mocno odbija się na codziennym życiu. My, 
jako kobiety, i na dodatek zza granicy, miałyśmy 
strażników, to znaczy ochronę. Żeby gdzieś 
pojechać, musiałyśmy ubiegać się o zgodę. I kiedyś 
jeden ze strażników zaprosił nas na swoje wesele. 
Bardzo chciałyśmy zobaczyć taką imprezę. Nawet 
ze względów kulturowych. Ale nie dostałyśmy na 
wyjazd zgody, ponieważ strażnik wywodził 
się z niższej kasty. 
My, jako cudzoziemki, byłyśmy bezkastowe. Ale 
cudzoziemka biorąca ślub z Hindusem przyjmuje 
jego kastę, odwrotnie już tak nie jest. Kobieta 
przechodzi do kultury męża. I jego rodziny. 
Małżeństwa nadal są aranżowane. Dlatego też tak 
ważne są posagi dziewcząt. Kobiety po prostu są 
dla rodziny nieopłacalne. Mam znajomego, który w 
posagu dostał auto, mieszkanie i 12 kg złota.
Nadal kobiety, dziewczynki są ludźmi drugiej 
kategorii? Wciąż występuje proceder zabijania 
żeńskich noworodków?

Niestety nadal tak jest. Tego nie widzi się w dużych 
miastach. Trzeba wiedzieć, że w Indiach istnieje 
kolosalna różnica w mentalności mieszkańców 
dużych miast i małych. Na prowincji dzieją się rzeczy 
niewyobrażalne. Jednak temat, o którym mówimy, 
jest tabu. Nikt nie mówi o zabójstwach dziewczynek 
otwarcie, ale wiadomo, że to się odbywa. Czasem 
po narodzinach, czasem jako aborcja. Chociaż 
lekarze mają zakaz mówienia rodzicom, jaka jest 
płeć dziecka, zanim ono się urodzi i wszystko będzie 
jasne. Wiadomo jednak, że pieniądze rozwiązują 
języki. Lekarzom też. A tak w ogóle to w Indiach jest 
przeogromna korupcja.
Kiedyś jeden znajomy z dumą opowiadał nam, że w 
jego rodzinie rodzą się sami chłopcy. Zapytałyśmy 
go, czy nie wydaje mu się to dziwne. Wtedy obraził 
się na nas.
Kiedyś oglądałam film, który traktował o matkach 
dzieciobójczyniach w Indiach. Jedna z nich przyznała 
się, że podała swojej córeczce ziarno ryżu, którym 
maleństwo się zadławiło. Bardzo rozpaczała, że 
musiała podjąć taką decyzję, jednak zrobiła to, 
by jej córka nie musiała już nigdy takich czynów 
dokonywać.
Indie słynęły z dziwnych dla nas, Europejczyków, 
ceremonii pogrzebowych. Czy nadal są one 
praktykowane? Mowa oczywiście o paleniach ciał 
nad brzegiem Gangesu.
Oczywiście. Miałyśmy okazję być w świętym 
mieście Varanasi i widziałyśmy mnóstwo stosów 
nad rzeką. Samej ceremonii oczywiście nie 
mogłyśmy oglądać. 

Osiem
miesięcy
w Indiach
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Wchodziłaś do Gangesu?
Tak, ale w górach przy źródle rzeki. W dole, jak 
na przykład w Varansi, jest to już bardzo brudna 
rzeka. Koleżanki namówiły mnie jedynie, by 
tam zamoczyć palec. I potem przez dłuższy czas 
obserwowałam, czy mi nie odpada J. 

Jak jest z higieną na ulicach indyjskich miast?
Wszyscy mnie o to pytają. Nie śmierdzi tak, jak 
niektórzy mówią. Oczywiście zdarza się, 
że na ulicach leżą śmieci. Jest też dużo żebraków 
na ulicach. Stawia się też w różnych miejscach 
ulicy, oczywiście jako samowolkę budowlaną, 
prowizoryczne miejsca do życia. Przypominają one 
szałasy. Nikt nie egzekwuje prawa budowlanego, 
bo to wymyka się już zupełnie spod kontroli. 
Zresztą jak liczba mieszkańców. Rząd do tej pory 
nie policzył swoich obywateli.
A wracając do zapachu ulicy, to mniej śmierdzi niż 
u nas, gdy Konopka nawozi pola.
Widziałaś święte krowy?
Jasne. Jeśli jedzie się i idzie krowa, trzeba ją 
ominąć, by nie zrobić jej krzywdy. 
Co jadłyście w Indiach?
W Indiach je się bardzo dużo ryżu. Ryż podaje się 
do wszystkiego. Nie ma tam chleba. Ratowałyśmy 
się chlebem tostowym. Na śniadanie jadłyśmy 
często samosy, czyli takie trójkąciki z ciasta 
wypełnione warzywami, smażone na głębokim 
oleju. Ogólnie jedzenie jest przepyszne i udało mi 
się przytyć 4 kilo. Jednak w Indiach ciało kobiece 
powinno być pulchne. Nie tak jak w Europie. Obfite 
ciało świadczy o bogactwie rodziny. Chociaż młode 

Hinduski próbują naśladować trendy europejskie. 
Są chude, wysportowane i zadbane. Robią to dla 
przyszłego męża. A po ślubie im to przechodzi.
Podkreślałaś swoją europejskość czy próbowałaś 
się identyfikować z Hindusami?
Czasem ubierałyśmy się w ich tradycyjne szaty i 
malowałyśmy się jak Hinduski. Niektórym to się 
bardzo podobało, że nosimy się na ich sposób. Ale 
czasami zdarzały się sceptyczne spojrzenia. Byłam 
dość zdziwiona po lekturze jednego z artykułów 
Hinduski mieszkającej w Kanadzie, która napisała, 
że nie życzy sobie, by ktoś zabierał jej bindi 
(naklejana kropka, znak na czole indyjskich kobiet), 
bo to obraza, profanacja ich kultury. 
Dziewczęta dalej malują się henną po całym 
ciele?
Tak. Szczególnie na ślub, który trwa około 
tygodnia. Podczas przygotowań jest dzień tatuaży. 
Byłyśmy raz na takim. Maluje się wtedy nie tylko 
kobietę, ale nawet dłonie pana młodego. Pannę 
młodą maluje się do łokci i do kolan. Taki tatuaż 
ma przynieść szczęście. Im ciemniejsza henna, 
tym więcej tego szczęścia ma zagwarantować. 
Śmieszna sytuacja, 
ale my, jako białe dziewczyny, też miałyśmy 
przynieść szczęście małżonkom.
Interesuje mnie to, jak wygląda indyjska ulica 
dużego miasta. Czy widać wpływ globalizacji?
Młode dziewczyny starają się być takie, jak w 
innych częściach świata. Zresztą wielkie marki 
odzieżowe są też obecne w Indiach. Dostosowują 
swój asortyment do tradycji tego kraju. W dużych 
miastach - rzecz jasna - są sklepy znanych 
sieciówek. Tam też dziewczyny nie chodzą tak 
często w sari. Zdarza się, że noszą tradycyjne tuniki, 
a do tego dżinsy. Albo zakładają bufiaste spodnie 
lub lehengi (spódnice z krótkimi bluzeczkami). W 
mniejszych miastach, jak w Agrze, niezbyt dobrze 
widziany jest negliż, nawet u cudzoziemców. 
Dlatego nie nosiłyśmy koszulek na ramiączkach 
czy mini. W dużych miastach już nie ma z tym 
problemu. Tu Hinduski chodzą nawet w krótkich 
spodenkach. Sama jednak sugeruję potencjalnym 
turystom zakrywanie ciała. Nawet z szacunku do 
tej kultury. I własnego komfortu. I tak biali turyści, 
szczególnie kobiety, są nieustannie lustrowane.
Mówiłaś tam w języku hindi?
Oj, największy problem miałam z przełamaniem 
jakiejś wewnętrznej blokady. Pierwsze dzień dobry 
w hindi wypowiedziałam po paru tygodniach 
pobytu. W Agrze miałyśmy do czynienia z ludźmi 
z niższych kast i oni sami mówili łamanym hindi, 
nie szanując zasad gramatyki.
Miałaś wrażenie, że na ulicy jest niebezpiecznie? 
Nie sądzę. Wypuszczałam się czasem sama do 
miasta. Kiedyś wracałam pociągiem późno w nocy 
i nic mi się nie stało. 
Pociągi to chyba ulubiona forma transportu 
Hindusów?

To rozległy kraj, więc często korzysta się z sieci 
kolejowej. To dość tani transport dla przeciętnego 
Hindusa. Jest kilka klas pociągów. W najtańszej 
jest mnóstwo ludzi i zazwyczaj jeździ się na 
stojąco. Trochę droższe są wagony sypialne – 
kuszetki. W sam raz na dłuższe podróże. Nie 
ma tam klimatyzacji, ale są wiatraki, bo jest 
okropnie duszno i gorąco. Oczywiście są też 
pociągi ekskluzywne. Z klimatyzacją. Raz nawet 
takim jechałam, choć zazwyczaj podróżowałam 
sleeperami. Moja najdłuższa podróż trwała 
50 godzin. 
Natomiast po ulicach miast jeździ się rikszami. 
To najlepszy transport i tani. W rikszy może 
zmieścić się mnóstwo osób. Teraz są takie z 
motorkami. Rowerkowe są jeszcze tańsze, ale mi 
zawsze było szkoda tego człowieka, który musi 
pedałować.
Ruch jest lewostronny?
Tak. Jak w Anglii. Ale każdy jeździ, jak chce. Nie 
ma zasad. Pamiętam swój pierwszy tydzień, kiedy 
jechałam rikszą i kierowca, żeby było szybciej, 
jechał pod prąd. Bałam się, że tego nie przeżyję. 
Byłam przerażona. Wieczorem zadzwoniłam do 
mamy, że chyba powinnam wracać, bo mnie tu 
zabiją. Po kilku miesiącach spędzonych w Indiach 
już sama prosiłam rikszarza, gdy się śpieszyłam, 
by łamał przepisy. 
Jak radziłaś sobie z dość trudnym klimatem?
Na początku było bardzo ciężko. Irytowało mnie 
to, że cokolwiek robiłam, pociłam się. W Agrze 
pogoda jest dość ciężka. Zaraz na początku 
byłyśmy po monsunie. Było wszędzie mokro. 
Potem zrobiło się duszno. Deszcz nie przynosił 
ulgi. Zimą było lepiej, bo w dzień 11 stopni. Ale 
noce były już zbyt chłodne, bo temperatura na 
dworze spadała do 6 stopni, a w domach nie 
ma grzejników. Najtrudniejsze były przeskoki 
temperatury. Po zimie nagle robiło się lato. 
Bez pory przejściowej. Organizm wariował. 
Co najmniej tydzień trwała aklimatyzacja.
Czego nauczyła Cię ta podróż do Indii?
Myślę, że przewartościowałam swoje życie. Nie 
sądzę, że to tylko i wyłącznie wpływ Indii, ale 
też samej podróży, konfrontacji z nieznanym. 
Znalazłam pomysł na swoje życie. Na pewno też 
nauczyłam się wartości pieniędzy. Wiem, że ludzie 
są biedni i jeśli mam na coś bezsensownie wydać 
pieniądze, to coś mnie przed tym powstrzymuje. 
A ten pomysł na życie?
Teraz idę do Krakowa na zarządzanie kulturą 
i mediami i chcę łączyć kulturę Indii z 
nowym kierunkiem studiów. Chciałabym ją 
rozpowszechniać, promować. Mam też w planach 
zrobić doktorat z języka hindi.
Życzę spełnienia marzeń J.

Z Moniką Joniec 
rozmawiała Iwona Pawłowska



27 maja, w ramach Dni Złotoryi, na scenie 
teatralnej ZOKiR miała miejsce druga 

premiera złotoryjskiego amatorskiego 
Teatru Trzech Pokoleń. Teatr prowadzi i 
przedstawienia reżyseruje Jolanta Zarębska, 
która przybliży nam kulisy powstania tego 
autorskiego spektaklu. 
Beata Jańta: Co znaczy tytuł przedstawienia, 
o czym mówi ten spektakl?
Jolanta Zarębska: – Marzenie z początku było 
tytułem roboczym tego spektaklu. W trakcie 
jego realizacji oswoiliśmy tytuł i później 
nie chcieliśmy go udziwniać, zmieniać, bo 
faktycznie oddaje on istotę tej wypowiedzi 
scenicznej. Mówimy o tym, czego chcielibyśmy 
uniknąć, pragnęlibyśmy, by nigdy się nie 
zdarzyło. Tego nie umiemy. Nie umiemy 
cofnąć czasu. Czy jednak to pesymistyczna 
wizja ludzkiego żywota? Wynika z niej, że 
przeżywamy coraz to nowe ludzkie przygody. 
Mężczyzna, który był dzieckiem w 1939 
roku, marzył o tym, żeby we wrześniu pójść 
do szkoły, tymczasem wybuchła II wojna 
światowa. Chłopiec, który dziś ma 7 lat, marzy, 
by jego ukochane żółwie żyły w zgodzie, bo 
z początku hodowli nie bardzo się zgadzały. 
Dojrzała kobieta snuje refleksje na temat 
nieuchronności przemijania: rodzin, ich 
domów, śmierci najbliższych. Współczesna 
nastolatka martwi się, że chłopiec, w którym 
się zakochała, zanadto się czubi, wstydzi się 
w sztubackim podejściu do przyjaźni- uczucia, 
które mogłoby im obojgu ułatwić życie… I 
w ten sposób, łącząc doświadczenia kilku 
pokoleń, pokazujemy, jak zmienia się świat 
naszych relacji, nasza mentalność. 
A co oznaczają symbole, które pojawiają 
się na linii horyzontu w trakcie całego 
spektaklu?
– Te symbole, nazwijmy je artefaktami, 
wskazują na fenomen spoiwa, jakie stanowią 
wartości ludzkiego życia, pragnienia, a więc 
i marzenie. W prologu pojawia się klucz 
wiolinowy, jako symbol harmonii, dalej proca, 
w jaką społeczeństwo wyposaża dziecko, 
wyruszające w świat. To akurat jest biblijny 
symbol (przypominamy nim walkę Dawida 
z Goliatem, drobnego, wrażliwego poety 
i stratega z ogromną, fizyczną siłą). Następnie 
wielka, błyszcząca chochla, która tu 
symbolizuje strawę (duchową i fizyczną), a 
pojawia się po tekście o rodzinnej wspólnocie 
domowników, zgromadzonych przy stole. 
Następne wyrażają pragnienie pokoju i 
bliskości, co wiąże się z tekstem sztuki, która 

mówi także o niedostatkach życia. Brakuje 
nam zgody, bliskości, zainteresowania, 
przytulenia, stąd pacyfka i graficzny znak 
przytulonych do siebie postaci.
No właśnie, tekst! Kto jest autorem 
tekstu tej sztuki?
– To chyba największa wartość tej skromnej 
inscenizacji. Wystawiana bez fajerwerków i 
większych scenicznych tricków. Postawiliśmy 
tym razem na słowo, jego wartość, powagę, 
poetyckość. Autorami tekstów są wszyscy 
aktorzy naszego teatru. Podkreślam: Wszyscy. 
Nawet najmłodsi. Dzieci, zainspirowane 
ćwiczeniami w trakcie powstawania spektaklu, 
opowiedziały o własnych doświadczeniach. 
Stąd taka różnorodność stylistyczna. 
Dlaczego się na to zdecydowałaś? 
– Ponieważ chciałam ukazać, jak jesteśmy 
różni, jak zmieniają się nasze priorytety wraz 
z dojrzewaniem, w czasie, jaki determinuje 
przecież nasze życie. Pozostałe teksty to 
fragmenty moich wierszy. Zwróćmy uwagę na 
ostatnią scenę, graną w planie symbolicznym, 
nawet onirycznym. Kiedy dojrzały mężczyzna 
cofa się wzdłuż horyzontu, zbiera z liny 
artefakty, zgromadzone w ciągu całego życia. 
W tym miejscu pojawia się chłopiec, który idąc 
za rękę z siostrą, zawiesza na linii własnego 
horyzontu… cukierek. 
W sumie to bardzo pozytywne zakończenie?
– Tak. W naszym spektaklu 
staremu człowiekowi udaje się 
to, czego w istocie nie potrafimy: 
Cofa czas do beztroski, dzieciństwa 
nie obarczonego historią, biedą, 
brakiem miłości, zawiścią, chorobą. 
Po to jest teatr, żeby na scenie 
zdarzało się niemożliwe. 
Zespół liczy kilkanaście osób. Jak 
ci się z nimi pracuje?
– Pracuje się wspaniale. Pewnie 
dlatego, że bardzo się polubiliśmy. 
Ale nie powiesz mi, że nie ma 
problemów w tak różnorodnej, 
zróżnicowanej wiekowo grupie?
– Oczywiście, że są: Czasem ktoś 
zapomina o próbie, kiedy właśnie 
ćwiczymy dykcję, innym razem, 
kiedy planuję ćwiczyć plastykę 
ruchu, okazuje się, że jutro jest 
klasówka, i próba schodzi na drugi 
plan. I takie tam inne. Jednak 
zaobserwowałam piękne zjawisko 
w tym zespole. Dorośli przejawiają 
wobec młodszych troskliwość 
i opiekuńczość. Są jak rodzice dla 
naszych teatralnych dzieci. 
A co, jeśli ktoś z przyczyn np. 
rodzinnych, zawodowych lub 
zdrowotnych nagle „wypada” 
z zespołu?

Jak wiadomo, pierwotna ulica Staromiejska już właściwie nie 
istnieje, nie licząc niewielkich fragmentów sąsiadujących z 

ul. S. Żeromskiego. A kiedyś chlubiła się ciekawą zabudową 
a nawet kilkoma nazwami: przed 1945 r.: Neue Straße i 
Komturstraße, potem Nowy Świat (1945-1948), Józefa 
Lewartowskiego (1948-1960) oraz Staromiejska (od 1960). 
Niedawno powstały przy niej całkiem nowoczesne obiekty, 
na szczęście poprzedzone badaniami archeologicznymi (patrz 
„Echo Złotoryi”). 

Wciąż można spotkać złotoryjan, którzy wcześniej mieli 
szczęście mieszkać przy tej ulicy i wspominają swe młode lata. 
O tych czasach jeszcze nie pisaliśmy, niewiele również znanych 
jest nam fotografii. Dlatego zapraszamy serdecznie byłych 
mieszkańców ul. Staromiejskiej na spotkanie wspominkowe 
w dniu 17 lipca 2017 r. o godz. 16.00 przy schodkach od 
strony ZOKiR. Zamierzamy kontynuować następnie ową 
sentymentalna podróż w siedzibie TMZZ. Data dzienna nie jest 
przypadkowa – w tym dniu w 1965 r. stał jeszcze ostatni dom. 
Zapraszamy także osoby, które, choć nie mieszkały przy tej 
ulicy, to posiadają jej archiwalne fotografie.

Alfred Michler, Roman Gorzkowski

– Buduję scenariusz w ten sposób, że spektakl 
składa się z samodzielnych etiud, więc jeśli 
któraś z nich z powodów kadrowych lub 
innych nie jest gotowa na scenę, po prostu z 
niej rezygnujemy. Ale bywało, że inni aktorzy 
przejmowali rolę kolegi z zespołu. I robili to 
bez marudzenia, z własnej woli. 
Aktorów, jak widać, jest mnóstwo. 
Co z techniczną obsługą spektakli?
– Dobrze, że o to pytasz. Znów potrzebujemy 
technika. To znaczy kogoś sprytnego, 
sprawnego w obsłudze sprzętu audio-
video, bo ciągle bazujemy na elektronicznej 
scenografii. Może pośród czytelników 
Echa Złotoryi znajdziemy nowego technika 
teatralnego? 
Warto wymienić tu cały skład TTP, 
zaczynając od najmłodszych. 
– Oto oni: Jagoda Doskocz, Franek Doskocz, 
Ala Markowska, Maja Kondys, Zosia Kondys, 
Kacper Borawski, Julia Owczarek, Igor 
Widomski, Marcin Petters, który właśnie 
odszedł z zespołu, ale na jego miejsce 
przyjęliśmy Anię Kopińską. To najmłodsi, ale 
mamy tu całe rodziny, jak rodzice Ali: Paweł i 
Marta Markowscy, babcia Igora: Maria Gawlik 
i kolejna rodzina: Bożena Gmerek, Maciej i 
Maciek Gmerek. Właśnie za Maćka Gmerka, 
który podobnie jak Marcin wybywa w świat, 
potrzebujemy technika ze sprawnością 
informatyczną. Dalej to już „soliści”: Angelika 
Komarnicka, Basia Murawska, Zenek Rzeszut 
i Jarek Jańta. Najstarszym członkiem zespołu 
jest Jan Węgrzyn, którego nie mogliśmy 
oglądać na scenie w tym roku, ale w 
przyszłości na pewno się pojawi. Doraźnie 
współpracuje z teatrem też Bruno Kalinowski, 
twórca elektronicznej scenografii do obu 
naszych przedstawień. 
Jakie macie plany?
– Na pewno, tak jak rok wcześniej, 
zamierzamy uczestniczyć w przeglądach i 
festiwalach teatralnych. Najbliższy zapowiada 
się w Chojnowie. Poza tym mamy już 
„zaklepany” termin kolejnego występu 20 
września. Natomiast nasz następny spektakl to 
będzie coś lekkiego, dla równowagi.  
Czego wam życzyć?
– Na najbliższą przyszłość – pełnej widowni 
we wrześniu, kiedy powtórzymy Marzenie na 
scenie ZOKiR. Ale najpierw TECHNIKA!
Trzymamy za to kciuki. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Beata Jańta

„Marzenie”

Fot. Jan Borawski
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O
d marca do maja 2017 r. trwał konkurs 
„VIII wieków kościoła NNMP i kościoła 

św. Mikołaja w Złotoryi. Joannici w dziejach 
Złotoryi”, zorganizowany przez TMZZ. W Szkole 
Podstawowej nr 1 do konkursu zgłosiły się 42 osoby, 
w eliminacjach szkolnych z testów uczestniczyło 36 
osób, prace plastyczne złożyło 39 osób, prezentacje 
7 osób, ze Szkoły Podstawowej nr 3 do testu wiedzy 
zgłosiło się 16 osób, w eliminacjach uczestniczyło 9 
osób, prace plastyczne złożyło 5 osób. W Gimnazjum 
im. Valentina Trozendorfa do testów zgłosiło się 16 
osób, w eliminacjach szkolnych wzięło udział  14 
osób. Z Gimnazjum Dwujęzycznego zgłoszono do 
testów jedną osobę. W Zespole Szkół Zawodowych 
do konkursu zgłosiło się 49 osób. Prace plastyczne 
złożyło 8 osób, prezentacje – 11 osób. W konkursie 
nie uczestniczyli uczniowie LO przy ul. Kolejowej.

Jury, w składzie: Aleksander Borys – prezes 
TMZZ, Danuta Sosa – członek zarządu TMZZ, 
Roman Gorzkowski – członek Rady Programowej 
TMZZ, Jarosław Jańta – członek Rady Programowej 
TMZZ, Marcin Woźniak – nauczyciel historii w ZSZ 
(nie oceniał uczniów ZSZ), Grażyna Gorzkowska 
– nauczycielka historii, ustaliło następującą listę 
laureatów:

A. Prace plastyczne:
I. W kategorii szkół podstawowych – kl. 0-3:
I m - Julia Hołówka kl. III SP 1;
II m - Daria Szymańska kl. I SP 1, Jędrzej Gliwa kl. I 
SP 1;
III m - Julia Jurewicz kl. III SP 1, Nikola Wydrych kl. 
III SP 1.
Wyróżnienie: Hanna Wabiszczewicz  kl. O SP 1, 
Amelia Hładuńska kl. I SP 1.
II. W kategorii szkół podstawowych – kl. 4-6:
I m - Marcel Woźniak kl. V SP 1;
II m - Maja Szyl  kl. V SP 3;
III m - Paulina Jakubowska kl. V SP 3.
Wyróżnienie: Aleksandra Kuks kl. V SP 1.
III. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I m - Anna Nowakowska kl. II Technikum 
Ekonomiczno-Hotelarskie ZSZ;
II m - Marlena Skwara kl. I Technikum Hotelarsko 
Informatyczne ZSZ, Daria Pędzisz kl. I  LO ZSZ;
III m - Aleksandra Bińczyk kl. III Technikum 
Budowlano-Mechaniczne ZSZ, Klaudia Chlasta kl. I 
Technikum Hotelarskie ZSZ.
Wyróżnienie: Edyta Frasołowicz kl. I LO ZSZ, 
Martyna Zapał kl. 2 Technikum Ekonomiczne ZSZ.

B. Prezentacje multimedialne:
I. W kategorii szkół podstawowych:
I m - Maja Hałas kl. V SP 1;
II m - Klaudia Kania kl. V SP 1;
III m - Orest Lewków kl. V SP 1.
Wyróżnienie: Olimpia Tarnowska kl. VI SP 3.
II. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I m - Klaudia Sabadach, Weronika Malińska; 
Marcelina Lepszy, Marcelina Sobesto – Kl. III 
Technikum Ekonomiczno-Informatyczne ZSZ
II m - Izabela Łazar, Małgorzata Stępniewska, 
Patrycja Trafas, Kacper Trzaska – Kl. III Technikum 
Ekonomiczno-Informatyczne ZSZ;
III m - Kamil Krawczyk kl. I Technikum Hotelarsko-
Informatyczne ZSZ.
Wyróżnienie: Kamila Chajec kl. III Technikum 
Ekonomiczno-Informatyczne ZSZ.
C. Testy:
I. W kategorii szkół podstawowych:
I m - Olimpia Tarnowska kl. VI SP 3;
II m - Daria Sojka kl. VI SP 1;
III m - Hanna Kowalska kl. IV SP 1, Kamila Gajewska 
kl. VI SP 3. W finale wzięli również udział Mikołaj 
Jagucak kl. VI SP 3 i Aleksandra Sajewicz kl. V SP 1.
II. W kategorii gimnazjów:
I m - Agata Pupko, kl. II G. Dwujęzyczne;
II - Sara Knapik kl. III G. im. V. Trozendorfa;
III - Oliwia Maciejska kl. I G. im. V. Trozendorfa.
Jakub Blicharski  kl. III G. im. V. Trozendorfa
III. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I m - Kacper Trzaska kl. III Technikum Ekonomiczno-
Informatyczne ZSZ;
II - Kamila Grzech kl. I Technikum Hotelarsko-
Informatyczne ZSZ.
Do finału zakwalifikował się także Aleksander 
Szpakowski kl. III Technikum Logistycznego ZSZ.
Opiekę nad uczestnikami konkursu 
roztaczali nauczyciele:
SP 1 – Anetta Mazur, Małgorzata Szcześniak, Teresa 
Witczak-Pazera, Tomasz Szymaniak; SP 3 – Damian 
Komada; Gimnazjum im. V. Trozendorfa – Maria 
Bielak, Damian Komada; Gimnazjum Dwujęzyczne 
– Maciej Karpiński; Zespół Szkół Zawodowych – 
Anna Bielecka-Woźniak, Marcin Woźniak. 

Gratulujemy.
Nagrody w konkursie ufundowali: Burmistrz 

Miasta Robert Pawłowski, o. Proboszcz Bogdan 
Koczor, ks. Proboszcz Stanisław Śmigielski, firma 
Segregatory oraz TMZZ.

Bardzo dziękujemy! Wręczenie nagród odbyło 
się 24 maja 2017 r. w kościele NNMP. 

Roman Gorzkowski
Fot. Damian Komada

Gratulujemy laureatom konkursu!

N
ie mamy wątpliwości, że uczniowie 
Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa, a także 

ich nauczyciele, są zdecydowanymi przeciwnikami 
wszystkich nałogów oraz używek. Dlatego bez 
większych obaw chcemy przypomnieć pewien 
fakt, tym bardziej, że już niedługo Valentin 
Trozendorf, tym razem jako patron szkoły, znów 
przejdzie do historii.

Jednocześnie prosimy wybaczyć powtórkę, 
ponieważ wszystkie ilustracje pojawiły się już w 
„Echu” w marcu 2013 r., wraz z obszerniejszym 
artykułem o fabryce cygar, która od 1877 roku 

funkcjonowała w budynku na skrzyżowaniu ul. 
Marii Konopnickiej i Stanisława Staszica (obiekty 
już nie istnieją).

Krótko mówiąc, wracamy niniejszym do 
przedwojennej reklamy tej fabryki. Jak widać, 
oferowała szeroki wybór świetnej jakości 
produktów marki „Trotzendorf” w dogodnych 
cenach i dostawach. 

Był to niewątpliwie 
dobry przykład 
nawiązania do 
najwybitniejszej postaci 
w dziejach miasta. 
Działające dzisiaj 
złotoryjskie zakłady 
przemysłowe, usługowe, 

instytucje oraz organizacje jakoś nie kwapią się 
do podobnych działań, a przecież w samym tylko 
okresie po 1945 r. zapewne znaleźć można byłoby 
odpowiednie fakty. Jedynym wyjątkiem jest do tej 
pory Szpital im. Andrzeja Wolańczyka.

Roman Gorzkowski

Palenie szkodzi!
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Jest zapewne najstarszą świątynią złotoryjską, 
związaną z narodzinami miasta. Bardzo 

prawdopodobne, że na Górze św. Mikołaja już w 
końcu XII w. powstała osada kopaczy złota. Dała 
ona początek miastu, a dopiero nieco później 
osadnictwo objęło tereny dzisiejszego centrum 
Złotoryi. 

Najwcześniejszą wiadomość o „kościele 
św. Mikołaja na (w) Złotej Górze” („ecclesiae 
Sancti Nycolai in Aureo Monte”) znajdujemy 
w dokumencie papieża Honoriusza III z 30 
października 1217 r. Papież zakończył wówczas 
spór pomiędzy proboszczem Arnolfem z kościoła 
św. Mikołaja i Aleksandrem z kaplicy św. Marii, 
uznając obie świątynie za równorzędne. Niestety, 
nie znana jest istota konfliktu, wiadomo tylko, że 
Arnolf nie godził się z próbami „wywyższania się” 
kaplicy mariackiej.

W 2017 r. mija więc równo osiemset lat nie od 
momentu budowy, ale od pierwszej wzmianki o 
kościele św. Mikołaja – z pewnością spór rozpoczął 
się przed 1217 r. a „droga służbowa”, jaką przeszedł 
(od biskupa wrocławskiego przez arcybiskupa 
gnieźnieńskiego do Watykanu) wymagała czasu.

Zapewne kościół był pierwotnie drewniany, 
ale budowlę kamienną wzniesiono jeszcze w XIV 
wieku, na co wskazują gotyckie portale. Jednak 
jeszcze w XVII w. ściana szczytowa za ołtarzem 
była drewniana. W l. 1471-1480 miała miejsce 
renowacja lub kolejna rozbudowa kościoła. Około 
1526 r. przeszedł w ręce protestantów. 

Z inicjatywy tutejszego burmistrza, Zachariasza 
Bartha, generalna renowacja kościoła odbyła się 
w l. 1576-1591. Jego bryłę wzbogaciła wówczas 
niewielka wieżyczka-dzwonnica. Zawieszono 
tutaj, dzwon ufundowany  zapewne w l. 1576-
1595. Należał do miasta i użytkowany był podczas 
pogrzebów. W czasach wojny trzydziestoletniej 
(1618-1648), zwłaszcza w 1633 r., padał ofiarą 
rabunków i profanacji. W 1674 r. kościół posiadał 
co najmniej jedną drewnianą emporę nad 
wejściem głównym. W latach 1686 i 1769 r. 
ufundowano organy i rozbudowywano emporę 
organową.

Służył już wówczas jako kościół pogrzebowy. 
Cmentarz wokół kościoła istniał z pewnością 
już od początku jego dziejów. Uzasadnione jest 
tradycyjne powiedzenie, iż „tylko złotoryjscy zmarli 
spoczywają w złocie”, skoro po dziś dzień stwierdza 
się tutaj obecność złotonośnych ziaren. W XVI 
wieku cmentarz otoczono nowym muren – na jego 
bramie zachowała się data 1591.

W l. 1704-1709 musiał pomieścić całą gminę 
ewangelicką, ponieważ kościół św. Marii zajmowali 
wówczas przejściowo katolicy. W 1813 r. został na 
krótko przekształcony w lazaret; po zakończeniu 
wojen napoleońskich wyremontowano z funduszy 
rządowych wnętrze, a następnie w 1819 r. 
poświęcono świątynię.

Najtragiczniejsze wydarzenie przyniosła 
Wielkanoc 1840 r. Nocą z 17 na 18 kwietnia, kościół 
wraz z całym miastem padł ofiarą wielkiego pożaru, 
tracąc kryty gontem  dach z wieżyczką, część 
murów, ścianę za ołtarzem i całe wyposażenie, 
fundowane m.in. przez przedstawicieli 
takich zasłużonych rodów mieszczańskich jak 
Helmrichowie i Feige. Do odbudowy budynku, 
ukończonej już w 1841 r., użyto m.in. starych 
epitafiów. Nowy dach, jednak bez wieżyczki, 
przykryła dachówka, a nad głównym portalem 
umieszczono napis Memento Mori („Pamiętaj, że 
umrzesz”). Wnętrze wyposażano aż do 1862 r. W 
1842 r. sprowadzono nowe organy, zakupione w 
Alt Chemnitz. W 1845 r. powstał stół ołtarzowy, 
skonstruowany z kilku XVII-wiecznych epitafiów, 
a w 1862 r. wstawiono nowy drewniany ołtarz, 
ambonę, ławki oraz dwupiętrowe empory. Trzeba 
dodać, że ów tragiczny pożar pochłonął również 
zgromadzone wewnątrz kościoła liczne zabytkowe 
przedmioty, przeniesione tutaj w 1828 r. z kościoła 
św. Marii (w ten sposób ówczesny pastor chciał 
nadać surowość wnętrzu świątyni mariackiej). W l. 
1914-1917, gdy z kolei kościół Mariacki przechodził 
generalną renowację, nabożeństwa ewangelickie 
odbywały się tylko w kościele św. Mikołaja, 
ale  kościół nie stracił jednocześnie charakteru 
pogrzebowego.

W 1945 r. kościół został splądrowany i 
częściowo uszkodzony. W maju tego roku niemieccy 
ewangelicy i katolicy wspólnie odbyli tutaj ostatnie 
nabożeństwo. Po 1945 r. usunięto organy z 1842 r. 
oraz  inne przedmioty dawnego wyposażenia, np. 
bibliotekę.  

Świątynia znalazła się w gestii polskiego 
kościoła ewangelicko-augsburskiego – jego 
polscy i niemieccy wyznawcy użytkowali kościół 
sporadycznie do około 1955 r. W 1959 r. Główny 
Konserwator Zabytków uznał kościół za zabytek ze 
względu na duże walory artystyczne i historyczne. 
W l. 1962-1964, po rozwiązaniu tutejszej gminy 
protestanckiej, pozostawał bez stałego opiekuna. 
W 1964 r.(formalnie w 1972 r.) został przekazany 
parafii polskokatolickiej, która nadała mu wezwanie 
św. Krzyża. W l. 1974-1978 odnowiono własnymi 

siłami wnętrze i dach, a w l. 1982-1988 Pracownia 
Konserwacji Rzeźby Kamiennej Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie odrestaurowała 
portal główny. Częściowe prace remontowe, 
podejmowane jeszcze w połowie lat 
dziewięćdziesiątych, nie zapobiegały pogarszaniu 
się stanu ogólnego zabytku. 

Prowadzone już od końca lat osiemdziesiątych 
trójstronne rozmowy, z udziałem przedstawicieli 
użytkownika, władz miejskich oraz parafii 
rzymskokatolickiej św. Jadwigi, doprowadziły w 
kwietniu 2000 r. do podpisania odpowiedniej 
umowy. W jej  rezultacie, w lipcu 2000 r., parafia 
polskokatolicka przekazała kościół parafii św. 
Jadwigi. Generalny remont, pod patronatem i 
dzięki staraniom ks. Proboszcza Mariana Sobczyka, 
rozpoczął się w październiku 2000 r. Wykonawcą 
była firma Jard-bud, inspektorem nadzoru inż. 

VIII wieków kościoła św. Mikołaja
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Andrzej Smok. Wymienione zostało pokrycie 
dachowe, wzmocniona więźba dachowa, założono 
nowe tynki zewnętrzne i wewnętrzne, wymieniono 
część okien i witraży, wzmocniono kotwami boczną 
ścianę, położono nową posadzkę z piaskowca 
(pod którą niestety zniknęło kilka starych płyt 
nagrobnych), odnowiono i pomalowano ołtarz, 
empory i ławki, założono instalację wodno-
kanalizacyjną i elektryczną, sanitariaty, a także 
zlikwidowano mensę ołtarzową z 1845 r. 
Witraż z wizerunkiem św. Mikołaja w oknie 
prezbiterium pochodzi z 2001 r. Uroczyste 
poświęcenie kościoła, który powrócił 
do dawnego patrona, nastąpiło 28 
października 2001 r. w obecności biskupa 
legnickiego Tadeusza Rybaka.

W 2011 r., z inicjatywy TMZZ, 
odnowiono XIX-wieczne mauzoleum 
rodziny Seibt w północnej elewacji, 
urządzając w nim miejsce pamięci o 
wszystkich pochowanych na złotoryjskim 
cmentarzu. Uroczystości towarzyszyło 
nabożeństwo ekumeniczne. W 2014 r. 
gospodarzami kościoła św. Mikołaja stali 
się złotoryjscy franciszkanie.

Największą wartość posiada okazały 
średniowieczny gotycki portal główny, 
skonstruowany z żółtego i czerwonego 
piaskowca. Zdobi go misterna dekoracja 
roślinna. Gotycki portal znajduje się 
również w elewacji południowej. 

Na zewnętrznych elewacjach zachowało się 
szesnaście epitafiów i tablic nagrobnych z XVI-XIX 
w. Na szczególną uwagę zasługują renesansowe 
figuralne epitafia pastora z Nowej Wsi Grodziskiej 
Caspara Polo (zm.1592) oraz Barbary Girschner 
(zm.1595), córeczki złotoryjskiego mieszczanina 
(elewacja południowa), symboliczne epitafium Jana 
Zygmunta Steinberga (zm.1666), syna burmistrza, 
a także tablica nagrobna jednego z pierwszych 

miejscowych historyków, Carla Wilhelma Peschela, 
zm. 1852 (elewacja zachodnia).

11 i 25 marca 2017 r., z okazji obchodów 
ośmiu wieków kościoła, TMZZ zorganizowało dwa 
odczyty o jego historii, a 11 kwietnia kilkadziesiąt 
osób zwiedziło zabytek i mikołajowskie wzniesienie. 
Nasza Góra Mikołaja to nazwa pierwotna, jedyna, 
tradycyjna i odziedziczona po wcześniejszych 
pokoleniach (niem. Nikolaiberg). W marcu 1217 r. 

padła propozycja, by 
oficjalnie stosować nazwę 
„Góra św. Mikołaja”, bo 
przecież od XIII wieku chodzi 
o Świętego, a nie np. o 
imię jednego z wybitnych 
mieszczan. Cieszylibyśmy 
się, gdyby taka zmiana 
była jednym ze skutków 
jubileuszu, jakiego w tym 
roku doświadcza kościół św. 
Mikołaja.

Przed nami jeszcze jedno 
wydarzenie – 24 września 
2017 r. o godz. 13.00 w 
krużgankach klasztoru 
franciszkanów zostanie 
otwarta wystawa o dziejach 
kościoła św. Mikołaja. 
Zapraszamy!

Roman Gorzkowski

Fot. Jan Borawski

Fot. Jan Borawski Fot. Jan Borawski
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Historia jednej fotografii
Na spacerze w XX wieku

Mal. H. Rodakowski, Wojna kokosza (1872 r.)
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Mało jest wydarzeń historycznych w 
rolach głównych ze Złotoryją, które 

pojawiają się w szkolnych programach 
nauczania historii. Do tych nielicznych 
możemy zaliczyć m.in. informacje o Złotoryi 
- najstarszym mieście lokowanym na prawie 
niemieckim (1211) oraz źródła historyczne 
przedstawiające śmierć górników ze Złotoryi 
w bitwie pod Legnicą z Tatarami (1241) 
czy promieniowania rozwijającej się w 
Złotoryi reformacji luterańskiej na kulturę i 
obyczajowość XVI-wiecznej Polski. Właśnie 
te ostatnie teksty z zakresu oddziaływania 
reformacji stały się celem tego opracowania. 

Wpływ złotoryjskiego Gimnazjum 
Humanistycznego, kierowanego w latach 
1531-1556 przez Valentina Trozendorfa, na 
sytuację religijną i polityczną w Polsce był 
ogromny. Król Polski był do tego stopnia 
zaniepokojony możliwością rozprzestrzeniania 
się nowej religii w jego państwie, że zaczął 

wydawać w latach 1520, 1534  i 1540 
edykty przeciwko reformacji. W jednym 
z takich dokumentów zakazał swoim 
poddanym pod surowymi karami 
„wyjazdów do zarażonej luterańską 
herezją Złotoryi”. 

Mandat królewski, wystawiony 
w kancelarii króla Zygmunta Starego, 
Kraków 22 marca 1540 r.: 

„Minęło już kilka lat, gdy z powodu 
szerzenia się zarazy luterańskiej 
wydaliśmy byli do Wierności Waszej 
mandat, aby zapowiedział wszystkim 
dookoła, by nie odważyli się 
podróżować do Wittenbergii albo do 
tych miejsc, w których istniałoby jakieś 
podejrzenie herezji, lub też wysyłać tam 
swoje dzieci. [...] Jednakże donoszą nam, 
że istnieją niektórzy, którzy lekceważąc 
i wzgardzając naszym edyktem 
przebywają w takich miejscach, które 

im przez nas zostały zakazane, umysł 
swój nasycają spaczonymi naukami i,
stamtąd powracając, usiłują zarazki, 
które wchłonęli, wszczepić innym. 
Rzecz ta wydaje się nam zgoła nie do 
zniesienia. Dlatego polecamy Wierności 
Waszej, abyś kazał przez woźnego 
wszystkim ponownie ogłosić pod karą 
gardła, proskrypcji i utraty wszystkich 
dóbr, aby nie odważyli się dzieci swoje 
posyłać albo do Wittenbergii, albo do 
Lipska, albo do Złotoryi, albo wreszcie 
do jakichkolwiek miejsc podejrzanych 
o herezje… albo też, jeżeli są już 
pełnoletni, samym tam się udawać. 
Jeżeli zaś którzy dzieci swoje już wysłali, 
aby je w ciągu półrocza odwołali do 
domu, w przeciwnym razie dochodzić 
będziemy kary nie tylko na dzieciach, 
ale również i na rodzicach, jeżeli będzie 
stwierdzone, że przebywają one za 
ich zgodą w miejscach zakazanych. 
Również i przeciwko tym, którzy 
z własnej inicjatywy i z własnego 
zuchwalstwa tam by się udali albo tam 
by przebywali po ogłoszeniu niniejszego 
naszego edyktu, zastosujemy surowe 
kary. Chcemy, aby z równą uwagą 
Wierność Wasza baczyła na to, aby nie 
były wwożone do naszego królestwa 
jakie książki zarażone zarazą luterańską 
[...]. Ktokolwiek by zaś odważył się tego 
rodzaju książki wwozić lub posługiwać 
się nimi prywatnie lub publicznie, ten 
stanie się winnym tychże samych kar 
gardła, proskrypcji i utraty wszystkich 
dóbr, a nadto chcemy, aby przeciwko 
niemu zastosowany został statut 
naszego stryja najjaśniejszego śp. króla 
Władysława, i postanawiamy, aby 
taki był postawiony przed obliczem 
arcybiskupa albo swojego biskupa, 
albo tego, który przez nich by był 
ustanowiony inkwizytorem, i aby im 
wolno było zastosować (przeciwko 
niemu) tego rodzaju sprawiedliwe kary.”

Tekst ma dla nas dużą wartość 
historyczną - potwierdza, że w Złotoryi 
musiało studiować w tym czasie 
naprawdę wielu Polaków. Ponadto 
materiał nabrał nowego wymiaru po 
umieszczeniu go na ogólnopolskich 
egzaminach. Pierwszy raz źródło 

wykorzystano na próbnym egzaminie 
maturalny z historii - arkusz II, czasy 
nowożytne do roku 1815, styczeń 2003. 
Nikt się jednak wtedy (oprócz piszących 
egzamin) tekstem nie zainteresował. 
Ponownie zamieszczono tekst dziesięć 
lat później, na egzaminie w klasie 
trzeciej gimnazjum - historia i wiedza o 
społeczeństwie, kwiecień 2013. Wtedy 
został już zauważony i stał się znany w 
całej Polsce. 

Na teście do cytowanego 
fragmentu edyktu (jedynie dwóch zdań) 
dodano jeszcze tablicę genealogiczną 
władców Polski. Na podstawie źródła 
i tablicy uczniowie musieli wybrać 
spośród czterech propozycji imię 
władcy, który wystawił ten dokument. 
Tak więc pod względem dydaktycznym 
wszystko było w porządku. Sprawdzono 
wymagania z podstawy programowej: 
chronologia historyczna oraz analiza 
i interpretacja historyczna. Okazało 
się jednak, że treść źródła była nie do 
zaakceptowania!

Już drugiego dnia po testach 
gimnazjalnych na biurku minister 
edukacji Krystyny Szumilas pojawił się 
list otwarty krytykujący zadanie 10. 
z testu - zawierające m.in. fragment 
o szerzeniu się zarazy luterańskiej. 
Polscy luteranie: bp. Jerzy Samiec, 
Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko 
- Augsburskiego w RP oraz ks. dr. 
Adrian Korczago - generalny wizytator, 
wyrazili  swoje oburzenie tego typu 
tekstami, uzasadniając:  „[...] Dokument 
ten opisuje nastawienie do luteranizmu 
w czasach Reformacji. Wyrwany 
jednak z kontekstu i nieopatrzony 
stosownym komentarzem mógł 
i wzbudził szereg negatywnych 
emocji. Dotyczyło to zwłaszcza tych 
gimnazjalistów wyznania luterańskiego, 
którym na co dzień przychodzi żyć 
w diasporalnych warunkach. Są 
oni, ze względu na swą odmienną 
przynależność wyznaniową, wytykani 
palcami i zdani niejednokrotnie 
na niewybredne komentarze. […] 
Niejeden z tegorocznych gimnazjalistów 
wyznania luterańskiego mógł się 
poczuć napiętnowany, sfrustrowany. 

T
egoroczny „zajączek” przykicał 
do mnie z niespodziewanego 

– północnego – kierunku Polski. 
A jest nim kolejny tomik poezji 
autorstwa Jana Kropiwnickiego, 
którego przypomnieliśmy 
złotoryjanom w naszym 
wydawnictwie „Aurimontanie. 
Goldbergerzy. Złotoryjanie” 
(2011). Sam Jan Kropiwnicki 
przypomina się nam dość 
często w wielorakich formach 
twórczości; tylko podziwiać 
i naśladować – nie zazdrościć. 

Najnowszy tomik oprócz 
wątków autobiograficznych, 
zawiera osobiste odniesienia do 
współczesności (”Politycy”) 
i oczywiście taką np. prośbę 
Niech to będzie zachęta 
na spotkanie autorskie ze 
złotoryjskim „latającym 
Holendrem”, który przy okazji 
jest „polonistą i pedagogiem, 
dyrektorem szkół, inspektorem 
oświaty, wizytatorem, 
metodykiem, konsultantem, 
wydawcą, autorem książek oraz 
kilkuset artykułów”. 

Alfred Michler 

Król Polski Zygmunt Stary i jego dwór
- władca zakazał w 1540 r. swoim 
poddanym wyjazdów do Złotoryi

Złotoryja na cenzurowanym

Warto przeczytać
Tomik poezji

Z przepastnych archiwów TMZZ 
wydobyliśmy kolejne tajemnicze 

zdjęcie. Wydaje nam się tylko, 
że liczyć może sobie już około 
pięćdziesięciu lat, a fotograf uwiecznił 
starszaków z jednego ze złotoryjskich 

przedszkoli. Przy 
pięknej pogodzie, 
przemierzają 
dzisiejszą ulicę św. 
Jadwigi w cieniu 
kościoła parafialnego. 
Jak zwykle mamy 
nadzieję, że czytelnicy 
nam pomogą, 
rozpoznając osoby 
i wydarzenie.

Musimy dodać, 
iż chodzą słuchy, 
że bohaterki 
tajemniczego 
ślubu (fotografia 
w poprzednim 
numerze) nie tylko się 
odnalazły, ale planują 
spotkanie po latach. 
Życzymy realizacji 
planów i rezerwujemy 
już miejsce na łamach 
„Echa”. 

Roman Gorzkowski

Rozpoczęta pod koniec lat dwudziestych XX 
w. zabudowa przy dzisiejszej ulicy Górniczej, 

stanowiła ważne wydarzenie. Podziwiano 
malowniczo położone i najnowocześniejsze 
na owe czasy budynki mieszkalne. Inwestycją 
chwaliło się miasto na licznych widokówkach, 
gdzie pojawiała się nazwa „Osiedle”. Przed 
1945 r. zaczęto stosować nazwę Warmutsweg 

G
órnicza w
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Kącik starej widokówki 

(która być może pochodziła od bliżej nieznanego 
wcześniejszego właściciela terenu), w latach 1945-1960 
była to ul. Warszawska a od 1960 r. ul. Górnicza. Dzięki 
fotografii możemy zobaczyć, które budynki powstały tutaj 
jako pierwsze. Widokówkę wysłał jeden z mieszkańców 
miasta w lipcu 1931 r. Mieszkał przy dzisiejszej ul. 
Piaskowej, nazywanej wówczas Sand (czyli Piasek). 

Robert Goździk, Roman Gorzkowski
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Niejednego zacytowany tekst źródłowy 
mógł rozkojarzyć, co w konsekwencji 
rzutowało na dalszy przebieg testu.  
W kontekście nikłej wiedzy na temat 
innych wyznań, z którą mamy do 
czynienia w naszym kraju, pobieżne 
odczytanie fragmentu Mandatu, 
zwłaszcza w obliczu egzaminacyjnego 
stresu, może prowadzić do bardzo 
wielkich skrótów myślowych, 
utwierdzania stereotypów, wręcz 
swego rodzaju stygmatyzacji inaczej 
wyznających czy wierzących.

[...] W dobie podkreślania znaczenia 
tolerancji takie wyszukiwanie tekstów 
stanowi, zapewne niezamierzone, ale 
manipulowanie, na które jako Kościół 
nie możemy się zgodzić. Z tego powodu 
wypowiadamy swe stanowcze nie, 
dla tego rodzaju tekstów w testach 
gimnazjalnych [...]”.

Na koniec biskup zwrócił się z 
prośbą do minister edukacji, „by na 
przyszłość uwrażliwiać członków 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 
aby, dokonując wyboru tekstów czy 
formułując pytania, brali pod uwagę 
to, w jaki sposób, emocjonalnie 
związani z danym wyznaniem czy religią 
członkowie poszczególnych Kościołów i 
religii mogą poczuć się dotknięci”. 

W ten sposób tekst sprzed 473 lat, 
który miał wywołać określone działanie 
- zahamować reformację w Polsce, 
przeżył swoją drugą odsłonę, której 
chyba nikt się nie spodziewał. Wywołał 
w 2013 r. protest zwierzchników 
Kościoła Ewangelickiego w Polsce.

Kolejnym źródłem w rolach 
głównych ze Złotoryją, ukazującym 
tym razem zamęt religijny na ziemi 
złotoryjskiej, jest fragment Kroniki  
Śląska Jakuba Schickfusa (1574-1636). 
Tekst również doczekał się dwóch 
odsłon. Jego okoliczności powstania 
były proste - kronikarz przerażony 
szaleńcami religijnymi działającymi 
w okolicach Złotoryi, postanowił 
zamieścić obszerne i szczegółowe opisy 
ich urojeń. Stąd też, materiał ma dużą 
wartość poznawczą - naoczny świadek 
potwierdza, że na ziemi złotoryjskiej 
działały w tym czasie liczne sekty.

Zobaczmy, co działo się na ziemi 
złotoryjskiej pod koniec XVI w. Jakub 
Schickfus, Propaganda radykalnej 
reformacji w okolicach Złotoryi:

„W roku 1590 na Śląsku, zwłaszcza 
w okolicach Legnicy, Złotoryi, Lwówka 
oraz w innych miejscowościach, 
pojawiło się wielu kaznodziejów 
chłopskich, którzy otumaniali lud wiejski. 
Uwięziono jednego z nich Antoniego, 
parobka owczarskiego w Lwówku, oraz 
jedną kobietę w Złotoryi. Potem inny 
kaznodzieja chłopski w Twardocicach 
w złotoryjskim podjął się kazania i 
nauczania. Ludzie we wsi naśladowali go 
i prawie we wszystkich domach, starzy 
i młodzi, kobiety i dzieci występowali i 
kazali. Wychwalali siebie i tych, którzy 
przyjęli ich naukę jako świętych, 
potępiali natomiast wszystkie inne 
nauki. Twierdzili, że w piekle stoi drzewo, 
które zatapia się codziennie; wiszą na 
nim wszelkiego rodzaju przedmioty 
pychy, wielkie kołnierze, jedwabne 
czepki, adamaszkowe szuby, płaszcze, 
atłasowe kołnierzyki, zielone fartuszki, 
białe zasłony. Pozostała na nim jeszcze 
tylko jedna gałązka nie obwieszona. Gdy 
to się stanie, drzewo zatonie i nastanie 
dzień sądu ostatecznego. Bóg chciał 
już dawno rozkazać trąbić na sąd, ale 
jeden anioł upadł przed Bogiem na 
kolana i prosił, aby się wstrzymał tak 
długo, aż więcej ludzi na tę ich nową 
wiarę się nawróci, gdyby nie to, dzień 
sądu nadszedłby już dawno. Podobnie 
mówią, że w niebie nie ma żadnego 
anioła, lecz że Bóg wysłał je wszystkie 
do wszystkich krajów, aby nawoływać 
ludzi do pokuty. Twierdzili i zapewniali 
gorąco, że widzą piekło i niebo oraz 
znają właściwie tych, którzy tam są 
potępieni lub zbawieni.[...] Ludzie, którzy 
nie należą do ich wiary, są pogrążeni 
w piekle, jeden po głowę, drugi po 
kolana, tamten po szyję, niektórzy aż 
ponad głowę, jak niektórych ze szlachty 
tam widzą. Mówią również, że klechy, 
panowie, pisarze i waganci leżą w piekle 
połączeni razem jak psy gończe szatana; 
dla niektórych byłaby jeszcze rada, dla 
innych już nie. Piekło jest wyłożone i 
wybrukowane samymi klechami, koło 

każdego z nich leży czarny pies. Przed 
żniwami przyjdzie trzęsienie ziemi, 
otworzy wszystkie więzienia i uwolni 
uwięzionych ich współwyznawców, 
jak ich kaznodzieję Antoniego i wielu 
innych ich nauczycieli, którzy zostali 
aresztowani [...].”

Takich opisów pełnych chorych 
wytworów ludzkiej wyobraźni będzie 
się pojawiało w całej Europie coraz 
więcej. Jest to preludium do nadejścia 
strasznego okresu w dziejach - 
„polowania na czarownice”. Tylko w 
latach 1580-1630 spłonie na stosach 25 
tys. ludzi oskarżonych o utrzymywanie 
kontaktów z diabłem.

Jednak kronika Schickfusa liczyła 
ponad 1600 stron i mało kto po 
pewnym czasie już o tej relacji pamiętał. 
Swoje drugie życie tekst rozpoczął 
dopiero w czasach PRLu - gdy został 
opublikowany w polskim tłumaczeniu w 
zbiorze pt. Teksty źródłowe do dziejów 
chłopa śląskiego, cz. I, pod red. 
J. Gierowskiego, 1956. Potem źródło 
stało się w latach 60. XX w. oficjalnym 
materiałem dydaktycznym do 
nauczania historii za sprawą publikacji 
Teksty źródłowe do nauki historii w 
szkole, Reformacja, 13, oprac. L. Szczucki, 
1960. Takie wyszukane, ekstremalne 
opisy sytuacji religijnych były wtedy 
modne w wydawnictwach źródłowych. 
Materiały te znakomicie nadawały się w 
czasach walki państwa z kościołem do 
ośmieszania religii. Mogły też posłużyć 
niejednemu „zdolnemu” nauczycielowi 
do udowodnienia uczniom, że 
prawdziwe jest powiedzenie Karola 
Marksa: „Religia to opium dla ludu, 
a prosty lud oszukiwany jest wymysłem 
wiary w Boga”.

XVI - wieczne źródła historyczne 
dotyczące religii na ziemi złotoryjskiej 
wciąż przeżywają swoje nowe odsłony. 
Gdy powstały były użytkowymi 
dokumentami (edykt króla Polski) 
lub opisami ówczesnej sytuacji 
(kronika Schickfusa), a później stały 
się materiałami dydaktycznymi do 
nauczania historii. Już jako źródła do 
nauczania w szkole, zaczęły pełnić nowe 
rolę i wywoływać przedziwne skutki. 

Jeden tekst doprowadził do protestu 
wspólnoty religijnej, jaka nigdy wcześniej 
nie miała miejsca podczas ogólnopolskich 
egzaminów. Drugi materiał źródłowy był 
przez wiele lat pomocą dydaktyczną na 
lekcjach historii przy tematach dotyczących 
reformacji, konrreformacji oraz kultury 
odrodzenia i wczesnego baroku. Nie 
raz też pewnie służył do indoktrynacji 
komunistycznej - ośmieszania kościoła 
i podważania sensu istnienia religii. 
Autorzy tekstów: król Zygmunt Stary i 
kronikarz Jakub Schickfus, byliby mocno 
zdziwieni, gdyby teraz zobaczyli do czego 
wykorzystuje się ich pisma. 

Źródła-literatura: Jakobus Schickfuss, Neu 
vermehrete schlesische Chronica, t. II, Lipsk 1625, 
s. 237; W. Zakrzewski, Powstanie i wzrost reformacyi 
w Polsce 1520-1572, Lipsk 1870, s. 40-41, 236; Teksty 
źródłowe do dziejów chłopa śląskiego, cz. I, pod red. 
J. Gierowskiego, Wrocław 1956, s. 46-47; Teksty 
źródłowe do nauki historii w szkole, Reformacja, nr 
13, oprac. L. Szczucki, J. Tazbir, Warszawa 1960, s. 15-
16; www. gazetacodzienna.pl/artykul/wiadomosci/
luteranie-krytykuja-zadanie-z-testu-gimnazjalnego.

Damian Komada

Jakub Schickfus - autor Kroniki 
Śląska z opisem sytuacji religijnej 

na ziemi złotoryjskiej pod koniec XVI w.
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