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– Widzi pani ten strumyczek? O, tutaj, w trawie, 
trochę zarośnięty, ale płynie. I tam jest ropa 
naftowa. Zaraz to udowodnię. 
– Mężczyzna podchodzi do sterty gałęzi, wybiera 
dość długą i zanurza głęboko w mulistym strumyku. 
–  Niech to pani powącha, proszę, bez obaw – 
podtyka mi pod nos gałąź, którą oblepia szara maź. 
Wącham nieufnie i nagle w nozdrza uderza ostra 
woń ropy naftowej. 
–  No i co, nie kłamałem, prawda? I jak tu prowadzić 
hotel?!

Pałac w Wojcieszowie Dolnym Edward Sikora 
zobaczył przypadkowo i z miejsca się w nim 
zakochał. Uznał, że musi go mieć. Przed kupnem 
zbadał dokładnie stan formalno-prawny, plan 
zagospodarowania przestrzennego zakładał na tym 
terenie działalność wypoczynkową. Doszedł zatem 
do wniosku, że kupno pałacu będzie bezpieczną 
inwestycją. Nieco wyżej pałacu posadowiono 
budynki dawnego folwarku należącego do dworu 
wraz z XVII-wieczną lodownią dworską. Pan 
Edward chciał je również kupić i przebudować 
na dom starców. Wszak tuż obok zachowała 
się piękna aleja dworska, po której mogliby się 
przechadzać dostojni pensjonariusze. A poza tym 
pałac bez folwarku nie może funkcjonować, bo 
to jak człowiek bez ręki. Chociaż dotychczasowy 
właściciel folwarku wystawił na tym terenie 
ohydne silosy na zboże, to okres dzierżawy miał 
wkrótce się skończyć. Niestety nieoczekiwanie plan 
zagospodarowania zmienił funkcję tego terenu na 
przemysłową. I tak silosy zostały, a z nimi straszny 
hałas i kurz. Jakby tego było mało, tuż za granicą 
działki pałacu funkcjonowała też stacja paliw dla 
ciągników i kombajnów z pegeeru. Mimo, że teraz 
już jej nie ma, ropa z dziurawych zbiorników zdążyła 
skazić ziemię w pałacowym parku. 

Mimo tych trudności pan Sikora jest 
dobrej myśli. Już wie, że Agencja Rolna Skarbu 
Państwa wystawi na sprzedaż folwark i aleję ze 
starodrzewem. I on to kupi. Po swojej stronie ma 
też konserwatorkę zabytków we Wrocławiu, która 
twierdzi, że te obiekty muszą zostać połączone  – 
dla dobra zabytków.

Edward Sikora wychował się, uczył i pracował 
w Polsce. Mieszkał w pobliżu Jeleniej Góry. Jednak 
w 1979 roku został zmuszony do emigracji. Miał 
wtedy 32 lata, żonę i dwie małe córeczki: jedna 
dwulatka, a druga to niemowlę na ręku. 
Młody Edward w latach siedemdziesiątych 
zaangażował się w działalność opozycyjną, został 
działaczem KOR-u, rozrzucał ulotki. Pomagał w 
organizowaniu spotkań z Adamem Michnikiem, 
Jackiem Kuroniem. Wszystko to robione było 
w głębokiej konspiracji, a mimo to władze 
komunistyczne i tak o wszystkim wiedziały. 
W domu były częste rewizje, kilka razy był 
zatrzymany. Szykanowano go, grożono, zwolniono 

z pracy. W końcu, gdy był kolejny raz na 
przesłuchaniu na milicji, powiedziano mu, 
że musi opuścić Polskę: „Przecież ma pan 
pochodzenie niemieckie, takich u nas nie 
chcemy”. Papiery dostał błyskawicznie 
i w ciągu dwóch tygodni wraz z rodziną 
wyjechał do Niemiec. Nie mieli paszportów, 
jedynie tzw. dokument podróży. Oznaczało 
to bilet w jedną stronę. Do Polski nie było już 
powrotu.
– Pojechaliśmy w nieznane – opowiada pan 
Edward. Twarz mu poważnieje i wzdycha 
głęboko, przywołując na powrót bolesne 
wspomnienia.  
– A ja ledwo znałem język niemiecki! Moja 
żona, mimo że jest Polką, znała go lepiej ode 
mnie. Trafiliśmy do miasta Friedland k.Getyngi, 
gdzie był obóz przejściowy dla uchodźców. 
Po dwóch tygodniach ściągnął nas wujek do 
Minden. Tam przyszło mi przeżyć kolejne 
kilkadziesiąt lat mojego życia. Do Polski mogłem 
przyjechać dopiero w 2002 roku już jako 
Niemiec. Ale ja jestem taki mieszaniec, więcej 
Polak niż Niemiec, wie pani? Poza tym ciągnie 
mnie do Polski, bo tu przecież spędziłem całe 

Tylko wariaci 

kupują pałace 

Edward Sikora przed swoim 

ukochanym pałacem 
w Wojcieszowie Dolnym

Test olfaktoryczny na obecność ropy 
naftowej w pałacowym parku

W świecie, w którym najbardziej atrakcyjne 
jest to, co online i to, co oddalone od nas 

tysiące kilometrów, trudno promować lokalną 
historię. Mieszkańcy małych miast aspirują do bycia 
obywatelami globalnej wioski i często wymykają 
się stąd, by osiąść, jeśli nie na drugim końcu świata, 
to chociaż w oddaleniu gwarantującym wzloty w 
sferze emocjonalnej i poznawczej. Nie ma w tym nic 
złego, pokusa wielka, a niejeden chciałby przeżyć 
chociaż namiastkę tego, co czuł Kolumb, odkrywając 
nowe światy. Nie wszystkich jednak dopada siła 
odśrodkowa; na szczęście są mieszkańcy, na których 
działa bardziej prawo przyciągania. Jedni nie 
wyobrażają sobie życia gdzie indziej, inni napływają, 
ale z czasem Złotoryja staje się miastem, w którym 
z pełną świadomością zapuszczają korzenie. 

W Złotoryi jest klimat na globalne horyzonty, 
i na lokalną historię. Od lat działa tu pod szyldem 
TMZZ - ale też blisko z nim współpracując - 
grupa ludzi, o których można powiedzieć, że są 
„zakotwiczeni lokalnie”. Złotoryja to dla nich więcej 
niż miejsce zamieszkania. To także bliskie sercu 
widoki i ludzie, fragmenty przestrzeni, za którymi 
stoją dobrze znane wydarzenia, a historię miasta 
rozpisać mogą na losy konkretnych mieszkańców 
i ich rodzin. To ludzie, dla których działalność na 
rzecz miasta i jego mieszkańców jest ważną częścią 
ich własnej biografii – tysiące godzin spędzonych na 
wspólnym planowaniu, obmyślaniu, realizowaniu 
projektów, zabawie. I chociaż każdy ma swoje 
„chmurki i humorki”, to jednak wszyscy ulepieni są 
z wyjątkowego materiału i trwają przy swojej pasji 
ukierunkowanej na propagowanie wiedzy o mieście, 
integrowanie mieszkańców, upamiętnianie ważnych 
wydarzeń, miejsc i ludzi. Pomocnicy przychodzą 
i odchodzą, ale jest trzon, który działa od 30 lat. 
Wielu już dawno dałoby sobie spokój, a Oni wciąż 
czują bluesa i nie tracą zapału, bo w Złotoryi 
nieustannie widzą potencjał, który trzeba wnieść 
na wysoką falę.

Mylą się ci, którzy uważają, że działalność 
społeczna to takie szast-prast, które samo się robi. 
Widząc jedynie efekt końcowy, można całkowicie 
pominąć zakulisowy wysiłek fizyczny, własny 
wkład finansowy i splot sprzyjających, a czasami 
niesprzyjających, okoliczności.  

Ktoś może zapytać: po co? Odpowiedzi może 
być wiele: dla miasta i mieszkańców, dla potomnych, 
dla siebie i poczucia, że nie tylko chcę, ale i potrafię. 
Dla wspomnień, skojarzeń i emocji, jakie im 
towarzyszą. Dla kierowania się sprecyzowanymi 
priorytetami i wewnętrznymi drogowskazami. 

W imieniu całej redakcji „Echa Złotoryi”, jednej 
z form teemzezetowej działalności, dziękuję za 
dotychczasową owocną współpracę w tworzeniu 
pisma, pomoc w dystrybucji, kontakty ze 
sponsorami, ale także za finansowe wsparcie 
naszej flagowej imprezy Wyborów Człowieka 
Ziemi Złotoryjskiej. Wszystkim działaczom życzymy 
dużo zdrowia i sił, a także rozkochanych w ziemi 
złotoryjskiej pokoleniowych zmienników.  

Joanna Sosa-Misiak

Miejscy entuzjaści

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

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ
dzieciństwo, chodziłem do szkoły. Gdy zwiedzam 
te miejsca mojego dzieciństwa, to jest mi i smutno 
i miło jednocześnie. Ale to normalne, przecież 
życie składa się ze smutku i szczęśliwych rzeczy, 
prawda? 

Wjeżdżając do Wojcieszowa od strony 
Świerzawy łatwo przeoczyć pałac, bowiem 
częściowo skrywa go brzydki betonowy płot z 
poprzedniej epoki. Ale już po chwili ponad nim 
wyłaniają się ozdobne szczyty, lukarny i wdzięczne 
wieżyczki. Otwarta brama (jeszcze stara, ale nowa 
już jest przygotowywana) zaprasza wszystkich 
chętnych zwiedzić obiekt. 

Pałac po przeróbkach pod koniec XIX w. 
utrzymano w stylu niemieckiego neorenesansu. 
Posadowiony jest w trzyhektarowym parku ze 
starymi drzewami, opatrzonymi zabawnymi 
tabliczkami. Z nich można się dowiedzieć, że na 
przykład buki, które wyznaczają aleję dojazdową 
były kiedyś żywopłotem, a „stary i zmęczony” 
platan, któremu „młodsze siostry lipy zasłoniły całe 
światło, co go wkurza” liczy sobie 400 lat! Fosa, 
otaczająca niegdyś cały dwór, teraz jest w zasadzie 
stawem. Woda stanowi piękne zwierciadło dla 
bryły budynku i wszystkich parkowych drzew.

Cały teren jest starannie utrzymany, dookoła 
można pospacerować po żwirowych alejkach, 
a w pogodne dni przysiąść na nienagannie 
przystrzyżonej trawie. 
– Ten pałac to moja pasja, ja wkładam tu każdy 
zarobiony pieniądz. Gdy brama jest otwarta, każdy 
może wejść i pozwiedzać, a ja chętnie oprowadzę 
po pałacu. Nie chcę za to pieniędzy, zwiedzanie ma 
być za darmo. 

Gdy Edward Sikora kupił pałac w Wojcieszowie 
Dolnym w 2004 roku, od razu zaczął go urządzać 
z przeznaczeniem na hotel. W budynku na 
dwóch tysiącach metrów kwadratowych jest 
około 30 pokoi i każdy z nich został urządzony 
i umeblowany, podłogi pokryto dywanami. 
Wszystko w stylu z epoki schyłku XIX wieku, nic 
nowoczesnego. Wszędzie nienaganny porządek 
i czystość.
– Meble i wyposażenie pałacu to moja robota 
– mówi z dumą właściciel. Jestem po szkole 
meblarskiej, zajmowałem się też renowacją mebli. 
Te meble są nowe, ale wykonane przeze mnie na 
stary wzór – pokazuje piękne krzesła, fotele 
i sekretarzyki. – O, te drzwi są stare, a te 
dorobiłem, bo ich nie było, gdy kupowałem ten 
dwór. Bo według mnie to bardziej dwór niż pałac.   

Wyposażenie pałacu stanowią również stare 
meble i przedmioty codziennego użytku, które 
Edward Sikora skupuje od miejscowych 
i okolicznych mieszkańców. Na razie są one 
brzydkie i zaniedbane, ale wkrótce zostaną 
odnowione i znów będą piękne. Niektóre podłogi 
są oryginalne, lecz większość trzeba było wykonać 
na nowo, bo były bardzo zniszczone. Pan Edward 
nie lubi wprowadzać nowych rzeczy do pałacu.
– O, na przykład to okno, widzi pani?

 – mężczyzna pokazuje popękaną szybę 
i zniszczoną ramę z łuszczącą się farbą. – Najłatwiej 
jest wstawić nowe plastikowe okna, żeby udawały 
drewniane.  Ale ja uważam, że lepiej jest zostawić 
stare, tylko je odnowić. Wtedy to jest autentyczne. 
Rozumie pani, co mam na myśli?

Gdy wchodzi się do pałacu Edwarda Sikory, 
można wyczuć specyficzną woń. Właściciel 
twierdzi, że to zapach starej budowli. I tak ma 
zostać. Tu nie ma pachnieć nowością, wszystko ma 
być autentyczne, zapach też. 

Dwór nie ukrywa swojej przeszłości. 
W przedsionku zwiedzających wita stara tabliczka 
z napisem SZKOŁA PODSTAWOWA 
W WOJCIESZOWIE DOLNYM, a obok metalowa 
czasza dzwonka szkolnego i godło państwowe z 
orłem jeszcze bez korony. Obok w przeszklonych 
gablotach wykopane podczas remontów 
skorodowane fragmenty narzędzi oraz stare 
książki i kartki pocztowe w obu językach, 
niemieckim i polskim.   

Zaraz za drzwiami wejściowymi pięknie 
urządzony hol ze stylowymi meblami i pięknym 
kominkiem. Po jednej stronie w otwartych 
drzwiach widać ogromny pokój w czerwonej 

kolorystyce, oszczędnie umeblowany, bo to 
sala balowa. Po drugiej – salonik z okrągłym 
stołem, na którym przygotowano filiżanki, 
ciasteczka, a z dzbanka paruje wrzątek 
na herbatę. Jestem oczarowana. Okna 
ozdabiają stylowe portiery, na ścianach 
duże lustra w ozdobnych ramach, obrazy. 
Wszystko bardzo gustowne. Mam wrażenie, 
że zaraz wejdzie właścicielka w długiej sukni 
z tiurniurą zapraszając na filiżankę herbaty. 
Popatrzyłam z niesmakiem na swoje 
współczesne spodnie i kurteczkę, na swoje 
krótkie włosy. Przecież ja zupełnie nie pasuję 
do tych wnętrz! 

Pan Edward pokazuje kolejne 
pomieszczenia na kolejnych kondygnacjach. 
W budynku jest chłodno, nie działa 
ogrzewanie, ale właściciel zapewnia, że za 
dwa tygodnie będzie już ciepło. Każdy pokój 
jest urządzony równie gustownie, w każdym 
ma się wrażenie, że zaraz wejdą goście 
na podwieczorek, albo przed kominkiem 
usiądzie właścicielka otulając się w ciepły 
pled. 

Siadamy w saloniku przy herbacie na 
stylowych krzesłach wykonanych przez 
właściciela, a pan Edward snuje plany na 
przyszłość:
– Teraz muszę pomyśleć o innym sposobie 
wykorzystania pałacu, bo na razie hotelu 
nie będzie. Póki co, chcemy tu organizować 
imprezy kulturalno-rozrywkowe. Dwa 
tygodnie temu z prelekcją i pokazem 
umundurowania i broni z epoki 
napoleońskiej było stowarzyszenie 
historyczne 3. Pułku Piechoty Legionu 
Irlandzkiego Cudzoziemskiego. Wiosną 
chcemy zrobić wystawę o żołnierzach 
wyklętych, później znów spotkanie ze 
stowarzyszeniem napoleońskim. Potem 
planuję wystawę i malarstwo w plenerze, 
będzie wystawa psów rasowych, itp. 
Z kulturalnych przedsięwzięć to będą 
(cykliczne raz na miesiąc) przedstawienia 
trzyosobowego teatru amatorskiego 
z Jeleniej Góry dla dzieci i dla dorosłych. 
Chcemy też organizować nastrojowe 
spotkania przy świecach i lampce wina 
z opowieściami o dawnych dziejach. To nie 
musi być tłum ludzi.  Uważam, że wystarczy, 
jak przyjdzie dziesięć osób i będzie fajne 
spotkanie. Myślę, że nawet w takich małych 
miejscowościach jak Wojcieszów są ludzie 
złaknieni tego typu spotkań. Chcemy też 
wynajmować pomieszczenia pałacu na 
wesela czy inne imprezy rodzinne. 
Na pewno nie będą wysokie ceny, zrobimy 
to po tzw. kosztach. 

Pan Edward opowiada 
o wszystkim z ogromnym 
entuzjazmem, ma dalekosiężne 
plany na przyszłość, jest pełen 
optymizmu. Nie zawsze było 
łatwo, przez te trzynaście 
lat borykał się z opornymi 
urzędnikami, walczył z niechęcią 
mieszkańców Wojcieszowa. 
Jednak nie był sam, we 
wszystkich działaniach wspierał 
go wojcieszowianin Zbigniew 
Janc. Pomagał w załatwianiu 
spraw urzędowych czy przy 
opracowywaniu folderu o 
historii dworu.
– Jestem dobrej myśli, chociaż 
żona mówi, że jestem wariat, 
żeby na stare lata tak się męczyć 
i jeździć raz do Niemiec, raz 
do Polski i denerwować się w 
urzędach, zamiast odpoczywać.  
Ale ona ma rację, przecież tylko 
wariaci kupują stare pałace, 
prawda?

Tekst i zdjęcia: 
Agnieszka Młyńczak

Wizyta grupy rekonstrukcyjnej 3. Pułku 
Piechoty Legionu Irlandzkiego Cudzoziemskiego

Hol pałacu urządzono w stylu 
końca XIX wieku

Przytulny pokój z kominkiem

Salonik z meblami 

wykonanymi przez właściciela
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TRZEBA MIEĆ PASJĘ

Pasja, pasja, trzeba mieć pasję! … przetrwa 
ten, kto stworzył swój świat.

Artur Domosławski

Dominik Kaziuk to trzynastolatek, 
mieszkaniec Twardocic w Gminie 

Pielgrzymka. Jest uczniem VII klasy Szkoły 
Podstawowej w Pielgrzymce i jak na młody 
wiek ma bardzo dorosłe hobby – jest hodowcą 
gołębi. Na tegorocznych Dożynkach Gminnych  
w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Pielgrzymka 
w Lotach Gołębi Pocztowych zajął III miejsce, 
wzbudzając spore zainteresowanie wśród 
obserwatorów. Sam nie był zaskoczony, bo 
nie była to pierwsza nagroda i zapewne nie 
ostania...
Małgorzata Semeniuk: Kiedy zaczęła się twoja 
niezwykła przygoda z gołębiami?
Dominik Kaziu: Zaczęła się, jak miałem osiem 
lat, a „lotować” zacząłem, jak miałem dziewięć. 
Tato wcześniej miał gołębie ozdobne i też się 
nimi interesowałem. Od taty to przejąłem.
Wytłumaczysz mi, co to jest „lotowanie”.
To po prostu puszczanie gołębi.
Jesteś najmłodszym hodowcą gołębi 
pocztowych w naszej gminie?
Dokładnie tego nie wiem, ale mój kuzyn, 
Marcel, ma 4 lata i też się tym interesuje. Może 
kiedyś to on będzie najmłodszy.
Rodzinna pasja...
Tak, mój wujek, Marek Kaziuk, też jest hodowcą.
Jak się czułeś na scenie wśród dorosłych 
panów, odbierając puchar?
Tak jak zawsze. Miałem już wcześniej 
kilkadziesiąt nagród, w tym puchary i około 30 
dyplomów. Ostatnio miałem drugie miejsce w 
sekcji. Otarłem się o pierwsze, ale się nie udało.
Jak dużo gołębi liczy twoja hodowla?
Mam około 150 sztuk, w tym 90% to są 
najlepsze gołębie. Mam jednego, co wygrał 12 
na 14 konkursów. Było to w 2016 roku.
Rekordzista jest twoim ulubionym gołębiem? 
Nadajesz im jakieś imiona?
Wszystkie są dla mnie ważne, ale imion nie 
nadaję.
Czy dużo pracy jest przy tak licznym stadzie?

Bardzo dużo, od poniedziałku do piątku mam po 7 
lekcji i niewiele wolnego czasu. Jednak każdego dnia 
przynajmniej godzinę poświęcam gołębiom. 
W weekendy oczywiście więcej.
Ktoś pomaga ci w pracy przy gołębiach?
We wszystkim pomagają mi rodzice. Tata bardziej 
finansowo, ale jak wraca do domu, to pomaga mi też w 
sprzątaniu gołębników. Mama, kiedy jestem w szkole, 
dba o całość. Gdyby nie ona, nie dałbym rady. Rano 
wstaję i jadę do szkoły a mama idzie do moich gołębi. 
Jak wracam ze szkoły, to pracuję wspólnie z mamą, bo 
razem z tatą udało nam się wciągnąć mamę do naszych 
zamiłowań.
Świetnie, że masz takich wspaniałych rodziców. 
Czy hodowanie gołębi to kosztowna pasja?
Bardzo. Cały czas trzeba wydawać, a tylko nieraz coś 
się zwróci. Jeśli gołębie się sprzedaje, to można na 
nich zarabiać. Gołębie kosztują od 100 zł w górę. Ja 
najczęściej kupuję, czasami dostaję od wujka albo 
wymieniam się z nim.
A za loty coś się zwraca?
Trzy lata temu wygrałem za loty ok. 810 zł. Otrzymałem 
wtedy dyplom wydany przez PKLD GRAND DISTANCE 

za zdobycie 7 drużyn z lotu gołębi młodszych z 
miejscowości MINDEN. Było to 21.09.2014 r.
Co jest najbardziej ekscytujące w twojej pasji?
To, że gołębie wracają. Jestem wtedy bardzo 
szczęśliwy.
A zdarzyło ci się, że któryś nie wrócił?
Jeden z najlepszych, co miał w tym roku 
wygranych 11 konkursów, przyleciał dopiero po 
kilku tygodniach. Byłem szczęśliwy, że wrócił, 
chociaż nie zajął żadnego miejsca.
Jak rozpoznajesz swoje gołębie? 
Starsze i najlepsze gołębie rozpoznaję po 
obrączkach np. 094  PCI  PL. Obrączka to taki 
identyfikator, na którym jest numer gołębia 
i sekcji. Zakładamy je małym, 7-dniowym 
gołąbkom. 
Wszystkim poświęcasz tyle samo czasu?
Lubię wszystkie. Ale dzielę je na te w lotach i te w 
kolorystyce, które są bardzo ładne. Miałem kiedyś 
takiego niezwykłego - to był gołąb rasy tygrys. Na 
początku taki gołąb jest biały, a jak się wypierza, to 
staje się czarny lub na odwrót. Niestety, jastrząb 
go złapał. 
Jastrzębie są wrogami gołębi. Jak sobie z nimi 
radzisz?
Teraz w lesie jest straszak, który odstrasza 
jastrzębie. Są też petardy, tata czasami używa 
specjalnego pistoletu do ich odstraszania.

Chłopak o gołębim sercu
Dominik Kaziuk
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Pamiętasz swojego pierwszego gołębia?
Tak, był to gołąb ozdobny – taki piękny, który 
siedział na dachu i budził zachwyt. Później za 
dobrą naukę tato obiecał, że kupi mi gołębie 
pocztowe. Najpierw kupił zegar do mierzenia 
czasu lotów gołębi pocztowych i tak się zaczęła 
moja hodowla. Pierwszego pocztowego dostałem 
od kolegi taty z Niemiec i to właśnie on wygrywa 
tak wiele konkursów.
Co jest najważniejsze w tym, co robisz?
Przygotowanie do lotu. Młode gołębie do 1 roku 
mają 6 lotów rocznie, a starsze 14 - 15 lotów.
Na czym to polega? 
Wywozimy je razem z tatą pod niemiecką granicę 
i puszczamy do domu. Najpierw trochę bliżej, 
a potem aż pod granicę. Nikogo nie bierzemy 
ze sobą, gdyż mamy tyle klatek, że się  ledwo 
mieszczą.
Czy starsi hodowcy traktują cię inaczej ze 
względu na twój wiek?
Nie ma takich podziałów. Teraz jestem w sekcji 
we Lwówku Śląskim, a kiedyś byłem w Nowym 
Kościele. W Nowym Kościele miałem najbliższy 
kilometraż i odejmowali mi za to kilka minut, 
a teraz mam je dodawane.
Jakie są twoje życzenia, czy one związane są z 
tym, co robisz?
Mam jedno wielkie marzenie, dotyczy ono mojej 
mamy. To jej należy się największy puchar za to,  
co dla mnie robi. Chciałbym też dalej brać udział 
w konkursach i wygrywać - mieć jeszcze większe 
osiągnięcia. 
Twoje marzenia są piękne, a dotychczasowe 
trofea?
Mam dużo nagród: pucharów i dyplomów. 
Czasem się w tym gubię. Mam też bardzo ważny 
dla mnie medal za 33. miejsce za wspólny 
gołębnik. To konkurs, w którym bierze udział 
kilkuset hodowców z różnych krajów, którzy 
„lotują”. Ostatnio wystawiłem 5 swoich gołębi i 
zdobyłem medal.
Z jakich źródeł czerpiesz wiedzę o gołębiach?
Kiedyś miałem książkę o rasach, pożyczyłem 
ją od jednego z hodowców. Teraz wszystkiego 
dowiaduję się z Internetu. Można tu znaleźć 
odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania.
Słyszałam, że gołębie mogą chorować.
Są specjalne szczepionki dla gołębi, tata je szczepi, 
ma w tym celu odpowiedni pistolet. Kupujemy 
też najlepsze karmy i pasze. Są też krople do 
zwalczania pasożytów np. wszy. Po lotach gołębie 
muszą dostać witaminy i elektrolity najlepiej na 
bazie naturalnej. Moje gołębie dostają też miód 
do wody, jako zamiennik glukozy - jest dobry na 
zregenerowanie sił. 
Kupujesz miód dla gołębi?
Teraz mam już swój. Na trzynaste urodziny tato 
kupił mi ul z pszczołami. Drugi dostałem od wujka 
i cioci, a po pradziadku, Piotrze Boszkiewiczu 
z Proboszczowa, mam jeszcze taki stary, który 
należał do niego. Lubię pszczoły. Oprócz pszczół 
mam też króliki, miałem kiedyś pawie, bażanty, 
gęsi, indyki.
Ale na pierwszym miejscu są...?
Na pierwszym miejscu są gołębie, potem króliki 
i pszczoły. Ostatnio był u mnie łabędź, musiałem 
dzwonić po leśniczego. Mam mało czasu dla siebie 
i czasem ciężko ze szkołą, ale jestem szczęśliwy, 
kiedy mogę patrzeć i dbać o swoja hodowlę. 
Wtedy odpoczywam.
Coraz bardziej mnie zaskakujesz. A jakieś 
zainteresowania poza hodowlą?
Chciałbym kiedyś zostać budowlańcem. Interesuje 
mnie budownictwo mieszkaniowe.
Zamiast siedzieć godzinami przed komputerem, 
ty rozwijasz swoje hobby, inwestujesz w 
gołębie, pogłębiasz wiedzę na ich temat, jeździsz 
na zawody. Jesteś wyjątkowym chłopcem i 
nic dziwnego, że masz w rodzicach tak duże 
wsparcie. Dziękuję ci za rozmowę.

Wywiad z Dminikiem Kaziukiem 
przeprowadziła Małgorzata Semeniuk

Fot. M. Semeniuk

Zgodnie z zapowiedzią organizatora Gold–
DogTrekkingu, Mariusza Woty, 

X jubileuszowa edycja po pięciu latach 
wróciła do Złotoryi. 23 września na start, 
który znajdował się na koronie złotoryjskiego 
zalewu, przybyli stali bywalcy tego wydarzenia 
oraz załogi pierwszy raz w nim uczestniczące.

Pomimo niesprzyjającej aury, na starcie 
stawiło się 38 zespołów. Miłośnicy czynnego 
spędzania czasu ze swoimi pupilami mieli tym 
razem do pokonania dystanse na 23 km, 13 
km oraz ostatni 15 km jako sprint. Oczywiście 
zaplanowane odległości jak zawsze się 
rozciągnęły, czasem nawet o 10 km.

Grupa na 23 km wyruszyła tradycyjnie 
o godzinie 9.00. Organizator powtórzył 

sprawdzoną w IX edycji koncepcję 
wypuszczania zawodników w trasę 
co minutę. Jest to rozwiązanie przede 
wszystkim komfortowe dla piesków, 
ale również dla oddanych im właścicieli. 
Grupa na najdłuższy dystans miała do 
zdobycia 10 punktów kontrolnych. 
Początek drogi przebiegał zielonym 
szlakiem turystycznym w stronę Kruczych 
Skał w Jerzmanicach-Zdroju. Zlokalizowanie 
tam pierwszego punktu, jak również 
i drugiego, znajdującego się w otoczeniu 
jaskiń pseudokrasowych w dolinie Drążnicy, 
sprawiło uczestnikom największą trudność. 
Patryk Pronczuk ze Świdnicy 
tak relacjonuje: Przyjechałem 

Gold-Dog Trekking 
powrócił do Złotoryi
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Drugi Festiwal Filmów Dolnośląskich 
„Złoty Samorodek” przeszedł już 

do historii. Byłoby miło, gdyby impreza 
okazała się znakiem rozpoznawczym 
naszego miasteczka. Złotoryja mogłaby 
pokazać, że nie tylko sport i imprezy 
biegowe wyróżniają nas spośród innych 
miejscowości regionu czy kraju. To takie 
pobożne życzenie osoby, której ten festiwal 
jest szczególnie bliski. Z jakich powodów, 
na razie nie wyjawię. W tym roku miałam 
okazję poznać imprezę od środka jako 
jurorka. Kiedy dyrektor Ośrodka Kultury 
zwrócił się do mnie z tą propozycją, nie 
odmówiłam, choć – jak sam mnie lojalnie 
uprzedził – miało się to wiązać z 20 
godzinami siedzenia w kinie i dobrowolną 
rezygnacją z weekendowego wypoczynku. 
Nie było mi to straszne, bo kino kocham. 
Jednego się tylko obawiałam - czy będę 
umiała ocenić obiektywnie oglądane 
obrazy. Nie raz przyszło mi być jurorką 
konkursów recytatorskich, literackich czy 
fotograficznych, ale teraz miał być to mój 
debiut w „filmowej” roli. Tremę potęgował 
fakt, że wśród jurorów byli też ludzie mocno 
związani z branżą filmową. Postanowiłam 
jednak nie dać się kompleksom i po prostu 
oglądać, a potem znaleźć takie filmy, które 
uwiodłyby mnie historią, zdjęciami i tym, 
co sprawia, że obraz chce się jeszcze raz 
zobaczyć.

40 filmów, z czego większość to 
dokumentalne, oglądaliśmy przez całe dwa 
dni. Z krótkimi przerwami na kawę lub 
toaletę, bo i jedno i drugie w tym czasie 
nie wchodziło w rachubę. Wszystkie filmy, 
zgodnie z ideą festiwalu, łączył Dolny 
Śląsk. Ważne, by był to obraz stworzony 
przez Dolnoślązaków lub opowiadał o tym 
regionie, ewentualnie był w tym miejscu 
nakręcony. Trudno tu opisywać każdą z tych 
produkcji osobno. Nie wszystkie też może 
są warte opisywania. Wśród 40 produkcji 
były takie, które zachwycały, takie, co nie 
dawały spokoju (w pozytywnym rozumieniu 
słowa) i te, na które można spuścić zasłonę 
milczenia. Dlatego organizator, pod 
wpływem sugestii jurorów, od następnego 
roku przeprowadzi preselekcję zgłaszanych 
filmów. Czasem nie ilość, ale jakość ma 
większe znaczenie.

Cieszę się, że mogłam obejrzeć tak 
wiele filmów, które pokazały mi ludzi 
wartych poznania. Większość dokumentów 
to były reportaże o Dolnoślązakach, 
których pomijają media masowe
 – o niszowych artystach. Było też trochę 

z pieskiem wypożyczonym ze schroniska. 
W Złotoryi jestem pierwszy raz, jak również 
po raz pierwszy na takiej imprezie. Trasa 
fajna. Biegłem na sprint, pierwsze co, to źle 
skręciłem i pobiegłem w krzaki, no i się trochę 
pogubiłem. Jak już się odnalazłem, spotkałem 
parę osób, które błądziły i szukały punktu 
pierwszego. Trochę kręciłem się w kółko, ale 
stwierdziłem, że pobiegnę dalej i zobaczę, 
jak trasa wygląda, no i znalazłem ten punkt. 
Biegłem z kompasem i mapą. Jeśli chodzi o 
punkty, to ten pierwszy był trudny, bo był na 
samej górze, drugi był też ciekawie schowany, 
potem było już w miarę łatwo. Podobało mi 
się i z pewnością na XI edycję przyjadę. 

Trzeci punkt znajdował się na Wilczej 
Górze, kolejny zaś w starym kamieniołomie 
w Wilkowie. Piąty również w Wilkowie, blisko 
Żelaznego Krzyża. Aby odnaleźć szósty punkt, 
zawodnicy musieli dotrzeć do Leszczyny. 
Droga powrotna prowadziła czerwonym 
szlakiem nad zalew osadowy byłej kopalni 
miedzi „Lena”, tam znajdowały się dwa 
kolejne punkty, pierwszy przy Kostrzej 
Górze, drugi nieco dalej, w kierunku Górki 
Mieszczańskiej, w której okolicy znajdował 
się punkt przedostatni. Wisienką na torcie 
okazał się punkt dziesiąty, który znajdował 
się na szczycie Baszty Kowalskiej w centrum 
Złotoryi, skąd uczestnicy mogli podziwiać 
piękno naszego miasta i jego okolice.  

Trasa „Mini” pokrywała się z „Midi” do 
czwartego punktu kontrolnego. W drodze 
powrotnej piąty punkt umieszczony był 
gdzieś w polu w ruinach jakiegoś budynku, 
szósty pomiędzy strefą ekonomiczną a 
zbiornikiem osadowym „Lena”. Oczywiście 
na koniec bardzo często wspominany 
był przez uczestników punkt na Baszcie 
Kowalskiej. Ekipa ze „Sprinta” miała prawie 
taką samą trasę. Marek Miecznikiewicz ze 
Świdnicy: Reprezentuję świdnickie schronisko 
dla bezdomnych zwierząt. Przyjechaliśmy 
z Odim i Oskarem, są to pieski do adopcji. 
Startowaliśmy na sprint. Jestem biegaczem, 
ale razem z psem biegłem po raz pierwszy. 
Nie wiedziałem, czy pieski dadzą radę, ale 
wytypowaliśmy te najbardziej ruchliwe w 
schronisku. O GDT dowiedziałem się od naszej 
prezeski schroniska, która biegła w tamtym 
roku.

Powroty zawodników z trasy przewidziane 
były w godz. 12-15.30 a rozpoczęcie 
dekoracji, wręczanie dyplomów, upominków 
i losowanie nagród na godzinę 16.00. Do 
tego czasu, zawodnicy, którzy wrócili szybko 
z trasy, mieli czas na posiłek i zwiedzanie 
Złotoryi. Jeśli chodzi o posiłek regeneracyjny, 
organizator rozdawał bony do restauracji 
„Przy Miłej”. Każdy mógł zamówić sobie do 
pewnej kwoty, bądź z dopłatą, co chciał. 
Zważywszy na to, iż solidnie się rozpadało, 

koncepcja posiłku w suchym i ciepłym 
pomieszczeniu była bardzo udana i cieszyła 
się uznaniem zawodników. 

Uczestnicy nieznający Złotoryi byli 
zachwyceni okolicą, choć wielu tubylców 
odkryło coś nowego, Karolina Wota: Trasa 
bardzo fajna, punkty położone w ciekawych 
miejscach, trasa wiodła przez pola i las, nie 
zabrakło też przygody z błotem polnym. Parę 
miejsc znałam z wcześniejszych wycieczek, 
jednak odkryłam miejsca, których nie znałam. 
Najgorzej się szło do jamy Niedźwiedziej, a 
najfajniejszym punktem był punkt na szczycie 
baszty. Psy zmęczone i zadowolone, sponsorzy 
też się postarali, jedna z lepszych edycji Gold-
Dogtrekkingu.

Dzięki kameralności tej imprezy (nie 
więcej niż 50 numerów startowych) panuje 
na niej niepowtarzalny klimat, stali uczestnicy 
witają się jak rodzina, a nowi są ciepło 
przyjmowani. Przez te parę edycji, w których 
uczestniczyłam jako obserwator lub jako 
ta ostatnia na mecie, byłam świadkiem, jak 
nawiązywały się znajomości i przyjaźnie. 
Uczestnicy również wielokrotnie podkreślali, 
że atutem GDT jest ta kameralność, 
czas na odpoczynek, rozłożenie się po 
wysiłku z pieskami na trawie, rozmowy ze 
współuczestnikami, wymiana opowieści i 
doświadczeń - jak kto przebył i przeżył trasę.  

Organizator Mariusz Wota podsumowuje: 
Bardzo dziękujemy zawodnikom za przybycie 
i start. Niestety, tym razem pogoda nie 
była łaskawa i mocno pokrzyżowała plany 
startującym ekipom i organizatorom. Impreza 
musiała się obejść m.in. bez uroczystej 
dekoracji. Mamy nadzieję, że przygotowane 
trasy, upominki i nagrody zrekompensowały 
Wam brak pewnych elementów imprezy. 
Serdeczne podziękowania kierujemy do 
wszystkich, którzy mieli wkład w organizację 
zawodów - hurtowni Zoo-Hurt Sp. z o.o. 
- przedstawicielowi marki BELCANDO, 
firmie Azan Sp.j. - przedstawicielowi marki 
Brit,firmom Alpha Spirit, Pets Bed, Balto - 
pies bardzo lubi to, zwierzakowo.pl, „Vitbis”, 
„Kasa Stefczyka”, „Biuru Plus”, Urzędowi 
Miasta Złotoryja, Urzędowi Gminy Złotoryja, 
Nadleśnictwu Złotoryja i manufakturze 
Pierniki Martyny za piernikowe statuetki.

Dziękujemy także za pomoc 
wolontariuszom z „Naszego Rio” i Magdalenie 
Krzanowskiej oraz fotografującym: Edycie 
Urbańskiej, Iwonie Pietruszczak i Marcie 
Cuch. Jeszcze raz dziękujemy za wspólną 
zabawę, zapraszając jednocześnie na kolejną 
edycję. W następnej, XI edycji będą potrzebne 
paszporty dla czworonogów. A to znaczy, 
że przekroczymy granicę, może nawet nie 
raz i nie dwa:). Tak więc trzymajcie kciuki za 
realizację przedsięwzięcia.

Tekst i zdjęcia: Edyta Urbańska

Lokata N.S. Zawodnik pies/ki kat. Czas

1 27. Katarzyna Judzińska SZAROTKA 13 02:23:21

2 48. Robert Musiał MOJO (Modżo) 13 02:23:41

3 26. Joanna Judzińska SHARP 13 02:25:30

1 47. Katarzyna Prus + Daniel Mormul BOHUN 23K 04:53:10

2 9. Natalia Gan + Błażej Wojnicki VENA 23K 05:02:00

3 6. Marta Kwiecień NERO 23K 05:18:00

1 15 Robert Czechowski HANTI 23M 05:23:06

2 5. Paweł Dobrzański SUNNY 23M 05:27:40

3 8. Zbigniew Szlufcik DEEDEE 23M 05:30:40

1 21. Krzysztof Czarnecki BAKSI SPRINT 13 02:00:29

2 25. Robert Oskulski MAX SPRINT 13 02:06:40

3 46. Marek Miecznikiewicz KARAT SPRINT 13 02:08:30
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najnowszej historii, szczególnie upodobali 
sobie twórcy temat Solidarności Walczącej 
Wrocławia. Niestety, filmy te niewolne były 
od doraźnej ideologii. A znów te sięgające po 
dzieje odleglejsze – raziły wtórnością. Może 
poza „Nu, ja, ja…” Kingi Wołoszyn-Kowandy, 
gdzie spotykamy się z kontrowersyjną 
postacią noblisty z Jagniątkowa - Gerharda 
Hauptmanna.

Było kilka obrazów młodych twórców, 
którzy pokazali proste historie w sposób może 
szorstki, bez retuszu, lapidarnie, ale z mocną 
puentą. Warto docenić świetny pomysł Anny 
Winkler na „Grę” – opowieść o chłopaku, 
który poszukuje na ulicy bohaterów swojej gry 
internetowej czy zabawny, wzorowany trochę 
na „Dziewczynach do wzięcia” obraz tej 
samej autorki „Insta love”. Jednak na tym tle 
bezdyskusyjnie najlepszy okazał się dokument 
„Wyścig” Stanisława Cuske o Gollobach. 
O ojcu i synu, o rywalizacji i pasji, o sztafecie 
pokoleń i o miłości - mimo wszystko. Nie 
mniej emocji budziły wśród jurorów dwa 
dokumenty o artystach – „W absolutnej ciszy” 

Łukasza Śródki i „Szczęściarz” Bronisława 
Bubaka. Jeden urzekł genialnymi zdjęciami, 
drugi skomplikowaną przez historię biografią, 
ale też prawdą o świecie i wartościach, które 
odchodzą do lamusa.

Festiwal pokazał, że najtrudniej jest 
nakręcić fabułę. Twórcy najchętniej idą 
w konwencję absurdu lub pretensjonalną 
poetyckość. Niektórzy mają ciekawe pomysły, 
jednak nie potrafią zrezygnować z żadnej 
minuty swojego filmu i efektem jest 
półtoragodzinny nic nie wnoszący w świat 
widza kalejdoskop obrazów. Z 10 filmów 
fabularnych jednogłośnie jury wybrało 
„50 km/h” w reżyserii zbiorowej kilku 
twórców związanych z Akademickim Klubem 
Realizatorów Filmowych FOSA, działającym 
przy Politechnice Wrocławskiej. To cykl etiud 
opowiadających o życiu w małej dolnośląskiej 
miejscowości. Historie te rozgrywają się 
symultaniczne w momencie, kiedy przez wieś 
jedzie samochód wiozący młodych ludzi nad 
morze. Świetny pomysł i budujący 
klimat filmu!

„Złoty Samorodek”
Filmów reklamowych mieliśmy najmniej, bo 
tylko 6. Tu majstersztykiem okazał się obraz 
promujący Wrocław. Reklama zrobiona techniką 
cyfrową zachwycała dynamiką, muzyką 
i estetyką obrazu, zatem nic dziwnego, że autor 
„Panta rhei” - Tomasz Walczak, wyjechał ze 
Złotoryi ze Złotym Samorodkiem. Tu pecha mieli 
złotoryjanie - Ewelina i Bartosz Wilkowie, bo 
gdyby nie wspomniana reklama Wrocławia, 
oni najprawdopodobniej byliby laureatami 
w tej kategorii za filmik „Staw osadowy Lena”. 
No cóż, może następnym razem wykoszą 
konkurencję, bo mają potencjał. Imprezą 
towarzyszącą festiwalowi było spotkanie z 
reżyserem, Waldemarem Krzystkem i projekcja 
jego filmu „Mała Moskwa”. Ta część Święta 
Filmu w Złotoryi cieszyła się największym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta 
i przyznam sama 
– że akurat tego nie rozumiem. Moje 
niezrozumienie sytuacji nie wynika z faktu, 
że złotoryjanie przyszli na to spotkane, ale 
z faktu, że nie mieli ochoty przybyć gremialnie 
do sali kinowej, kiedy puszczane był prezentacje 
konkursowe. Może rzeczywiście lepiej, abyśmy 
zostali przy imprezach biegowych? Po co się 
męczyć w kinie?

Iwona Pawłowska
Fot. Łukasz Rycąbel

Waldemar Krzystek

FESTIWAL FILMÓW DOLNOŚLĄSKICH
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W
ejście główne do budynku w zamiarze 
każdego architekta i projektanta 

spełnia nie tylko rolę użytkową, ale także 
reprezentacyjną i symboliczną. W przypadku 
budowli sakralnych, drzwi oddzielają sferę 
sacrum od profanum, budynków mieszkalnych 
- sferę publiczną od prywatnej, a w urzędowych 
– podnoszą rangę instytucji. Drzwi są 
wizytówką gospodarza, dlatego element 
nobilitujący stawał się projektem artystycznym, 
którego realizację zlecano artystom
-rzemieślnikom różnych profesji - od snycerza 
po witrażystę. Całość „zamykał” ślusarz, 
umocowując dekoracyjne okucia, szyldy, 
klamki. Metalowe dodatki podkreślały urodę 
drewna i stanowiły o końcowym efekcie oraz 
zgraniu z pozostałymi elementami fasady.

Dawna sztuka snycerska nie daje pogodzić 
się ze współczesnym zamiłowaniem do 
plastiku. Naturalne drewno w połączeniu 
z kunsztem stolarskim i przy odpowiednim 
uprzednim zabezpieczeniu środkami 
pielęgnacyjnymi i nabłyszczającymi, pasuje 
do każdego wnętrza. Wytwory z drewna oraz 
ich trwałość zależą od wyobraźni projektanta, 
talentu i rzetelności rzemieślnika, a na końcu 

od właściwego stosunku użytkownika. Niestety, przy 
obfitej ofercie i niskiej cenie fabrycznych produktów, 
koszty renowacji i późniejszej konserwacji stają się 
kulą u nogi mieszkańców i urzędników. W efekcie 
pozbywamy się ich, zastępując wyrobami plastikowymi 
imitującymi drewno. Złotoryjskie kamienice straciły już 
niejedne zabytkowe drzwi, ale też mamy ich jeszcze 
na tyle dużo, by można było prześledzić rozmaitość 
kształtów, wzorów, stylistycznych detali. Zabieram 
Państwa w podróż w czasie!
Urzędowy majestat

O tym, że niektóre drzwi są dla zdrowych i silnych, 
przekonujemy się za każdym razem, gdy próbujemy 
dostać się do wnętrza poczty przy ul. Matejki 7. Ciężkie, 
wykonane z grubego drewna skrzydła, udaje się ruszyć 
z miejsca, gdy po naciśnięciu klamki naprzemy na nie 
całym ciałem. Powstaje szpara, przez którą szybko 
trzeba wśliznąć się do środka, biada temu, kto nie zdąży. 
To chyba tam po raz pierwszy złotoryjanom przychodzi 
do głowy myśl o wstąpieniu do Klubu Wilkołaka! 
Nieco łatwiej dostać się do Urzędu Miasta i budynku 
liceum. To prawie standard w przypadku budynków 
użyteczności publicznej. Drzwi, które podnosiły rangę 
urzędu czy szkoły, jednocześnie miażdżyły pozycję 
startową interesanta lub ucznia. 

Gdy jednak nie 
musimy występować w 
roli petenta – postawmy 
się w roli odbiorcy sztuki, 
bo tu jest się nad czym 
pochylić. Laurowe wieńce 
na płycinach drzwi Domu 
Burmistrza przy ul. 
M. Konopnickiej 22 to 
znak, że gospodarz, Johann 
L. Feige, był postacią 
znaczącą, z wybitnymi 
osiągnięciami. Rangę pana 
domu, jak i jego status 
społeczny podkreślał także 

kamienny, profilowany na łuku, portal barokowy z 
osadzonym na szczycie herbem rodowym 
i datą 1735 r. 

Inne w swej stylistyce, choć także podkreślające 
urzędniczy majestat, są drzwi Urzędu Miasta oraz 
Urzędu Stanu Cywilnego. Warto przypomnieć 
także widok starych, efektownych drzwi, jakie 
prowadziły do kamienicy w Rynku pod numerem 
13, pochodzącej jeszcze z czasów renesansu. Po 
przebudowie zachowano kamienny portal (z końca 
XVI w.) z niszami siedzeniowymi i zdobionym 
łukiem, a w otwór wprawiono dwuskrzydłowe 

Sztuka na wejściu

Renowacja drzwi siedziby starostwa

Urząd Miasta Ul. Jana Matejki 2Aleja Miła 3 Ul. Legnicka 15

Ul. 3 Maja 1

Ul. Matejki 10
- nowe obok starego

Fot. Joanna Sosa-Misiak
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drzwi wykonane w stylu rokoko z charakterystycznymi 
falistymi liniami i ornamentem muszlowym (koniec XVIII 
w.). Drzwi, chociaż masywne i szerokie, charakteryzują się 
lekkością.
Nadświetla i prześwity

Większość złotoryjskiej stolarki drzwiowej pochodzi z 
końca XIX i początków XX w. Kompozycja drzwi zazwyczaj 
jest podobna i składa się z pojedynczych lub podwójnych, 
bliźniaczo podobnych, skrzydeł. I tu przedstawia 
się największa rozmaitość motywów, elementów 
dekoracyjnych, zarówno tych drewnianych, jak i 
kutych. Ornamentyka i użyty materiał mocno na 
siebie oddziaływują i często mają związek z tym, jak 
zaplanowano przestrzeń tuż za drzwiami zewnętrznymi. 
Długie i ciemne korytarze wymagały doświetlenia, 
stąd w wielu drzwiach znajdujemy otwory wypełnione 
szkłem – tzw. nadświetla i prześwity. Pierwsze znajdują 
się nad drzwiami, od drzwi oddziela je stała prosta lub 
profilowana, osadzona w murze, belka zwana ślemieniem. 
Najczęściej naświetla występują w formie prostokąta, 
półkola, wypłaszczonego łuku, które wypełnia się jednym 
kawałkiem szkła lub dzieli szczeblinami (szprosami) na 
dwa lub więcej fragmentów. Zdarzało się, że nadświetla 
wypełniano szkłem witrażowym, natomiast tradycyjne 
szkło od zewnętrznej strony dekorowano metalową kratą 
z motywem roślinnym. Podobny motyw przenosił się na 
prostokątne (a czasami zwieńczone łukiem) prześwietla, 

znajdujące się w górnej części skrzydeł – esowate wici, 
kwiaty w fazie pełnego rozkwitu, rozetki, liście. Takie właśnie 
możemy zobaczyć przy ul. Basztowej 14 i pl. W. Reymonta 
6 - USC (różniące się jedynie metalową dekoracją), Łąkowej 
13, Orląt Lwowskich 2 i 3, J. Piłsudskiego 15, pl. J. Matejki 2, 
7 (poczta), 5 i 10, Miłej 3, S. Staszica 12, W. Sikorskiego 2, 3 
Maja 10, Rynek 9 i 43 i wielu innych miejscach.

Na szczególną uwagę zasługują główne drzwi 
prowadzące do wnętrza magistratu; zdobienia metalowe 
(niestety w prawym skrzydle widoczne ubytki) nadają 
efekt delikatnej, choć gęstej, koronki. Prześwietla wejścia 
do poczty głównej to delikatna kratka z motywem 
dekoracyjnym w romby.

Inny niż prostokątny rodzaj prześwitów zastosowano w 
willi przy ul. Wyszyńskiego 6, (podobnie na Grunwaldzkiej 5), 
Legnickiej 15 oraz w willi znajdującej się przy ul. 
B. Chrobrego 1. W przypadku pierwszej o indywidualnym 
charakterze zdecydowały duże otwory wypełnione szkłem 
i nienachalną kratką. Górne pręty ozdobiono drobnymi 
kwiatkami, a całość dekoracji wieńczy relief kwiatowo
-listkowy, obejmujący górę prześwitu. W drugim przypadku 
dekoracja jest wyjątkowo skromna, bo są to ledwo widoczne 
reliefy przedstawiające maki usytuowane u szczytu 
owalnych prześwitów (podobne znajdują się w środkowej 
i dolnej części skrzydeł). Niewielkie 
okienka oświetlają przedsionek, korytarz 
mieszczący się za kolejnymi drzwiami 

Ul. Fryderyka Chopina 5

Ulica Łąkowa 13

Ul. B. Chrobrego 1 

cd na str. 10

Ul. Basztowa 36 Ul. Rynek 9Ul. Rynek 13

Plac Orląt Lwowskich 2 Plac Orląt Lwowskich 3



kształtów (kwadraty, prostokąty, trójkąty, 
romby, koła), ale przede wszystkim elementy 
ozdobne z drewna. To właśnie one sprawiają, że 
każdy egzemplarz jest niepowtarzalny. Płyciny i 
ramy złotoryjskich drzwi często dekorowane są 
elementami architektonicznymi inspirowanymi 
stylem klasycystycznym. Czasami są to pojedyncze 
lub dobrane w zestawy elementy architektoniczne, 
jak: naczółki nad płycinami - trójkątne i „po 
łuku”, profilowane gzymsy, fryzy z liśćmi 
akantu, korbele, pilastry zakończone głowicami 
(umieszczane na listwach przymykowych). 
Wewnątrz płycin, obramionych mniej lub bardziej 
wypukłymi listwami, umieszczono drewniane 
elementy sztukatorskie – płaskorzeźby rozety, 
kwiatów, piramidek, maszkaronów. Drzwi w 
wersji kasetonowej możemy podziwiać przy ul. 
Basztowej 1 i 7, Piłsudskiego 23. Na szczególną 
uwagę zasługują drzwi usytuowane na bocznej 
i frontowej ścianie siedziby ZUS (ul. Basztowa 9). 
Pojawiają się tam trzy wejścia i chociaż każde jest 
inne, to wszystkie ozdobiono kasetonami z różnym 
wypełnieniem. Detale umieszczane równolegle w 
polu kasetonowym idealnie współgrają z dużymi 
nadświetlami w kształcie półkoli (ze szprosami 
tworzącymi wachlarz, kratką, trzecie zakryte). 
Proste geometryczne formy zastosowane na 
dużych i masywnych skrzydłach przyciągają uwagę. 
Ciekawe, choć w opłakanym stanie, są także drzwi 
z kasetonami wypełnionymi czwórliściem (ul. Solna 
6), podobne znajdują się na odrestaurowanych 
bocznych drzwiach kościoła NNMP. Wyjątkowe 
i dobrze zachowane są maszkarony, jakie 
upodobała sobie secesja (pl. Orląt Lwowskich 2). 
Pewien trik optyczny zastosowano w drzwiach 
w Rynku przy numerze 46. Aby umożliwić wygodne 
wejście zaprojektowano skrzydła różnej szerokości, 
przy czym szersze skrzydło ruchome otrzymało 
dodatkową listwę przymykową. Dzięki temu oba 
skrzydła wydaja się być symetryczne w swojej 
kompozycji i dekoracji.

Do „szlachetnie urodzonych” zaliczyć można 
drzwi prowadzące do kamienicy przy al. Miłej 3. 
Są tu: nadświetle, prześwietla, ornament arkadowy, 
kasetony, wielopoziomowy gzyms, rzeźbione listwy 
i kwiatki, a wszystko to w głębokiej niszy. To także 
zapowiedź niespodzianek, jakie czekają na gościa 
wewnątrz klatki schodowej. Niedawno drzwi 
poddano solidnej odnowie, podobnie jak  drzwi 
z sąsiednich kamienic przy pl. Orląt Lwowskich, 
w budynku starostwa oraz wokół Rynku. 
Metaloplastyka - kropka nad i 

Pozostałości po Goldbergu nie wszystkim 
mieszkańcom i gościom rzucają się w oczy. Za to 
lokalni esteci i goście wrażliwi na urodę staroci, 
będących dziełem złotorękich rzemieślników, 
wychwycą nie tylko efekt całościowy, 
ale z zainteresowaniem wyśledzą szczegóły. 
W przypadku drzwi tymi szczegółami będą 
elementy kute, metalowe i żeliwne, które rzadziej 
pełnią wyłącznie funkcje ozdobne (żeliwne 

rozety), za częściej pełnią rolę niezbędników. 
Myślę tutaj o rzeźbionych gałkach, klamkach, 
szyldach, zamkach, zawiasach, a od wewnętrznej 
strony – baskwilach (wchodzące w futrynę zasuwy 
zamykające skrzydło), zakrętkach dźwigowych (przy 
otwieranych nadświetlach), zasuwach poziomych. 
Wiele z nich nosi ślady wielokrotnego malowania, 
prób wyrwania, wiele bezpowrotnie usunięto 
i zastąpiono współczesnym produktem, przy okazji 
uszkadzając drewno. Skorodowane i ukryte pod 
grubą warstwą farby czekają na lepsze czasy, gorzej 
gdy nie dotrwały dnia dzisiejszego, lądując w skupie 
złomu.
Druga kropka nad i

Drewno jest materiałem żywym – pracuje, 
wygina się, odkształca. Trzeba się z nim właściwie 
obchodzić, a o tym zdarza nam się zapominać. 
Otwieranie drzwi „z kopyta”, trzaskanie, 
pokrywanie  kolejnymi warstwami farby olejnej, 
uszkadzanie przy montowaniu domofonów, 
nowych zamków – wszystko to odbija się na 
„zdrowiu” i wyglądzie całych drzwi, elementów 
ozdobnych, jak i mechanizmie wprawiającym je 
w ruch. Wrogiem zabytkowej stolarki są nie tylko 
ludzie, ale także czas i warunki atmosferyczne, 
które odciskają na nich swoje piętno. Drewniane 
staruszki wymagają odpowiedniego traktowania 
i fachowej naprawy, poczynając od złuszczenia 
grubej powłoki olejnej (efekt wielowarstwowego 
malowania), poprzez dezynfekcję, wzmocnienie 
struktury drewna, uzupełnienie ubytków, 
rekonstrukcję brakujących elementów drewnianych 
i metalowych, po wyrównanie zawiasów, wymianę 
szybek w prześwitach. Ciężka, kosztowna 
i czasochłonna praca, ale przedłużająca życie 
– więc warto! Ratujmy nasze bramne perełki, 
świadectwo czasów świetności rzemiosła 
artystycznego. Udowodniły, że są długowieczne 
i mają „to coś”. Fachowa konserwacja i renowacja 
czyni cuda. Jeśli staną się nam obojętne 
– przytłoczy nas plastik i kicz. Nie dajmy się!

Joanna Sosa-Misiak

fot. Jan Borawski

doświetla duże okno na tylnej ścianie budynku 
na wysokości półpiętra. W miejscu nadświetla 
zamontowano odpowiednio wyciętą i dopasowaną 
kształtem blachę, która działa jak lufcik. Delikatna 
ozdoba drzwiowego rewersu w dolnej partii drzwi 
to przykład umiaru i elegancji. Kwintesencja zasady 
amor vacui. Miodowa kolorystyka podkreśla 
(zapewne nieoryginalna), daleka od powszechnie 
stosowanych brązów i rudości, podkreśla skromność 
zastosowanych zdobień. Miłą dla oka kolorystyczną 
odmianą były także niebieskie drzwi „pałacyku” przy 
Łąkowej 13 (dawnej siedziby Agencji Rolnej), dzisiaj 
w kolorze jesiennego brązu.

Nietypowym wykrojem nadświetla i prześwitów 
charakteryzuje się willa przy ul. Chrobrego 1 
(MOPS). Szerokie skrzydła tworzą symetryczny wzór, 
będący odzwierciedleniem secesji geometrycznej, 
jaka zrodziła się w stylu wiedeńskim. Nadświetle 
przecinają gięte szprosy w kształcie okręgu i 
półokręgów przecinających się w wielu miejscach.

Warto przyjrzeć się także drzwiom kamienicy 
znajdującej się przy ul. Chopina 5. To przykład 
drzwi jednoskrzydłowych, o strukturze boazerii, 
z prześwitem podzielonym na trzy większe i dwie 
mniejsze kwatery. Nad szybkami wyrzeźbiono 
roślinny relief. Po obu stronach skrzydła drzwiowego 
znajdują się pasy (z małymi prześwitami) dodające 
drzwiom szerokości. Całość wieńczy duże 
prostokątne nadświetle.   
Detale z drewna

O oryginalności i dekoracyjnym charakterze 
rewersu drzwi stanowią nie tylko elementy 
szklane i metalowe, rozmaitość zastosowanych 

Ul. Konopnickiej 22 (Dom Burmistrza)

Ul. Basztowa 9 (ZUS)Ul. Basztowa 1 Ul. Basztowa 9 (ZUS) Ul. Basztowa 7

Ul. Basztowa 14
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Minęło 30 lat działalności TMZZ

Niepostrzeżenie minęło 30 lat działalności 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. 

A pracy w roku 30-lecia mamy wyjątkowo dużo. 
Nie żeby specjalnie z okazji 30-lecia, ale tak 
jakoś normalnie. I data 17 września, w którym 

to dniu minęło dokładnie 30 lat działalności 
Towarzystwa, przeminęła. I nawet Ci z nas, 
którzy chcieliby, żeby spotkanie było dokładnie 
w rocznicę, nie protestowali.  

W różny sposób chcielibyśmy przypomnieć 
Państwu i sobie nasze społeczne działania 
w okresie 30-lecia istnienia: dzisiaj w formie 
wkładki do Echa Złotoryi. 

Inicjatyw w naszej działalności było dużo; 
uczestników bardzo dużo. Aprobata ze strony 
młodzieży, dorosłych mieszkańców też duża; 
wsparcie ze strony urzędów, sponsorów 
– bardzo potrzebne. 

W ciągu trzydziestu lat wszystko wokół nas 
się zmieniło: system władzy, życie społeczne, 

polityczne, organizacja życia gospodarczego, 
sponsorzy. My sami zmieniliśmy się! Aż trudno 
ocenić jak bardzo! Były okresy bardzo biedne 
i bardzo optymistyczne. Nasi autorzy napisali 
12 książek, zorganizowaliśmy ok. 43 wystaw, 
11 konferencji naukowych, zorganizowaliśmy 
wiele konkursów, rajdów i spotkań regionalistów.  

Zmieniały się władze, partie polityczne, a my 
ciągle pracowaliśmy dla naszej Małej Ojczyzny. 
To było naszym przewodnikiem, wyznaczyło nam 
standardy, kontakty i plany. Złotoryja, ziemia 
złotoryjska! 

Czy uda się przetrwać następne 30 lat?

Prezes Aleksander Borys 

Przełomem w naszej działalności było 
stworzenie Ośrodka Dokumentowania                             

i Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej. 
Nie żebyśmy do jego utworzenia nic nie robili, 
ale w ośrodku było nam dużo łatwiej. 

Szczęśliwie dla nas i dla miasta, w roku 
1996 nawiązaliśmy kontakt z potomkiem 
szesnastowiecznych burmistrzów Złotoryi 
– Herbertem Helmrichem, który w owym czasie 
był współprzewodniczącym Fundacji Współpracy 
Polsko – Niemieckiej. Panu Herbertowi 
Helmrichowi Złotoryja zawdzięcza realizację 
przedsięwzięć, których bez pomocy FWP-N 
nie byłaby w stanie zrealizować; należą do nich 

kolejno m.in.: rozległy remont i modernizacja 
gmachu LO, budowa wielofunkcyjnego budynku 
nad zalewem – tzw. „pałacyk”, remont  
i modernizacja Schroniska Młodzieżowego. 
TMZZ nie byłoby w stanie samo wyremontować  
i zmodernizować poddasza (strychu) zabytkowego 
obiektu pod potrzeby ośrodka, ani wydać kilku 
publikacji. 

Za wielką pomoc i zaangażowanie TMZZ 
uhonorowaliśmy Pana Herberta Helmricha 
tytułem Honorowego Członka Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Rada Miasta 
Złotoryja, na wniosek TMZZ, w roku jubileuszu 
800-lecia, nadała Panu Herbertowi Helmrichowi 

tytuł Honorowego Obywatela Złotoryi. 
Odpowiedzialna za działalność merytoryczną 
w Ośrodku Rada Programowa ma do 
dyspozycji: biuro, Izbę Złotoryjską, Izbę 
Kresową, Izbę Tradycji Oświaty, bibliotekę                                                               
i archiwum, hol wystawowy. Wszystko stanowi 
integralną całość, zachowując specyfikę działania. 
Należy podkreślić, że remont poddasza uratował 
cały obiekt, a ponadto zmobilizował powiat do 
remontu i modernizacji pomieszczeń, w których 
prowadzą działalność inne instytucje.        
  Alfred Michler

Aleksander Borys

KALENDARIUM W SKRÓCIE
1987 – 8 i 17 września: zebrania założycielskie
–  umowa z DTSK i UM w/s opracowania „Dziejów 
Złotoryi”
1989 – pierwszy numer „Echa Złotoryi” (ukazywało 
się do 1991) i pierwsza publikacja „Złotoryja 1945-
1988” (wspólnie z Woj. Urzędem Statystycznym)
– tysiąc polskich książek wysłano na Kresy  
1990 – zgłosiliśmy kandydatów w wyborach 
samorządowych (każdorazowo obejmowali 
stanowiska radnych, od 2014 r. TMZZ nie zgłasza 
swoich kandydatów)
1992 – film reklamujący Złotoryję
– powstały Koła Młodzieżowe TMZZ
– udostępniliśmy do zwiedzania wieżę widokową 
kościoła NNMP (opiekowaliśmy się nią do 2007 r.)
1994 – odkrycie i renowacja studni Valentina 
Trozendorfa w Jerzmanicach Zdroju
1995 – współorganizacja odsłonięcia pomnika 
Valentina Trozendorfa
– montaż nowej tablicy na Fontannie Górników 
– odnowienie zwyczaju śpiewów 
bożonarodzeniowych (na razie w Szkole 
Podstawowej nr 3)
1996 – odtworzenie biblioteki łańcuchowej w wieży 
kościoła NNMP
– kontakt z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej; 
pierwszy przyjazd Herberta Helmricha do  Złotoryi 
– zgłoszenie wniosku o nadanie nazwy ul. Joannitów
– pierwszy tom Biblioteczki Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej
1997 – wydanie, wspólnie z Urzędem Miejskim, 
„Dziejów Złotoryi”
– zgłoszenie wniosków o nadanie nazw: 
ul. Franciszkańska i ul. św. Jadwigi
1998 – pierwszy Rajd Jadwiżański ze Złotoryi do 
Rokitnicy 
– otwarcie studni w kościele NNMP i otoczenie 
balustradą (1999)
– renowacja kapliczki słupowej (do 1999) 
2001 – remont strychu Domu Nauczyciela 
„Bacalarus”: nowa siedziba TMZZ, powstanie 

Ośrodka Dokumentowania i Opracowywania 
Dziejów Ziemi Złotoryjskiej
– otwarcie Ścieżki św. Jadwigi ze Złotoryi do Rokitnicy
2002 – pierwszy Powiatowy Dzień Regionalisty 
2003 – współorganizacja obchodów 800-lecia 
Dobkowa
2004 – posadzenie drzewek przyjaźni i pojednania 
przy Ścieżce św. Jadwigi 
2005 – współorganizacja uroczystości 1000-lecia 
Rzymówki 
– pierwszy udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa
– ustanowienie Odznaki Jadwiżańskiej
2006 – wytyczenie Szlaku Źródlanego (Jerzmanice-
Rokitnica-Rzymówka), łączącego źródełka św.    
Jadwigi; pierwszy rajd rowerowy
– wznowienie miesięcznika „Echo Złotoryi”; do 
października 2017 ukazało się 139 numerów
– ustawienie kamiennych ław przy Ścieżce św. 
Jadwigi
– objęcie opieki nad Drogą św. Jakuba od Krotoszyc 
do Pielgrzymki
– TMZ wyróżniono Medalem A. Patkowskiego 
„Regionalizm jest dzisiaj hasłem dnia”.
2007 – pierwszy rajd rowerowy Szlakiem Świątyń 
Jadwiżańskich (Złotoryja-Wysocko-Prusice-
Sokołowiec)
– Rajd XX-lecia TMZZ Ścieżką św. Jadwigi i Drogą św. 
Jakuba
– odsłonięcie na cmentarzu pamiątkowej tablicy 
związanej z rodem Helmrichów
2008 – współorganizacja uroczystości historycznych 
w Prusicach, m.in. posadzenie „dębów pokoju”
– I Złotoryjska Pielgrzymka Drogą św. Jakuba
– współorganizacja I Karczmy Piwnej
2009 – pierwsze spotkanie Złotoryjskiego Klubu 
Fotograficznego przy TMZZ
2011 – realizacja projektu „Razem przez 800 lat” 
dla mieszkańców Gminy Złotoryja  
– widowisko historyczne w Rokitnicy z/o 800-lecia 
nadania praw miejskich oraz rekonstrukcja 
bitwy napoleońskiej o wzgórze kościelne w Rokitnicy
– organizacja kilku większych imprez z/o 800-lecia 

miasta oraz filmu nt. praw miejskich Złotoryi
– urządzenie miejsca pamięci przy kościele św. 
Mikołaja, msza ekumeniczna 
2012 – pierwszy wybór Człowieka Roku Ziemi 
Złotoryjskiej, organizowany przez TMZZ i redakcję 
 „Echa Złotoryi  
– I Złotoryjska Biesiada Kresowa 
2013 – „Echo Złotoryi” zdobyło Klucz Sukcesu, 
przyznawany przez Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego 
2014 – otwarcie „Skweru siedmiu mieszczan” 
na Rynku Dolnym 
–  wytyczenie w Złotoryjskim Lesie Ścieżki historyczno-
edukacyjno-przyrodniczej „Szlakiem 
kamiennych krzyży w Czaplach (Choińcu)”
2015 –penetracja wnętrza zabytkowego grobowca 
rodziny Laengnerów na cmentarzu
2016 – udział w odkryciu fundamentów szubienicy 
na Górze Mieszczańskiej
2017 –imprezy z okazji 800. rocznicy pierwszej 
wiadomości o kościołach NNMP i św. Mikołaja
– wygranie przez TMZZ VI edycji konkursu zDOLNE 
NGO z udziałem organizacji pozarządowych  
Dolnego Śląska
– odsłonięcie tablicy upamiętniającej złotoryjskich 
mistrzów świata w akrobatyce (Rynek)    
– 15 listopada: główne obchody jubileuszu 30-lecia

Opublikowaliśmy 31 wydawnictw. Członkowie 
organizacji byli autorami wielu artykułów i publikacji, 
które ukazały się w innych wydawnictwach. Od 
1987 roku zorganizowaliśmy 74 wystawy, głównie w 
Ośrodku Dokumentowania i Opracowywania dziejów 
Ziemi Złotoryjskiej a także np. w Muzeum Złota i 
ZOKiR. Mamy na swym koncie kilkadziesiąt konkursów 
i  odczytów, oraz ponad 40 stoiski kiermaszy książek, 
m.in. w Złotoryi, Grodźcu i Leszczynie.

Funkcje prezesów pełnili: Alfred Michler (1987-
1990), Aleksander Borys (1990-1992, 1997-2013 i od 
2016 do dzisiaj), Roman Gorzkowski (1992-1997) oraz 
Aleksander Pecyna (2013-2016).

Opracowanie: 
Alfred Michler, Roman Gorzkowski

TMZZ 1987-2017
Societas Amicorum Montis Aurei Regionis   • Gesellschaft der Freunde des Goldberger Landes   • The Society of Enthusiasts of the Land of Złotoryja
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Pomysł organizowania Powiatowego Dnia 
Regionalisty narodził się w 2002 r. w 

Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
(ideę wysunął Roman Gorzkowski). To swojego 
rodzaju rozwinięcie lekcji regionalnych. Od tej 
pory jest to impreza doroczna, odbywająca 
się zawsze we wrześniu, pod patronatem 
Starosty Złotoryjskiego, za każdym razem 
w innym z wielu ciekawych miejsc powiatu 
złotoryjskiego. Organizatorami, oprócz TMZZ, są 
różne organizacje pozarządowe lub instytucje, 
np. szkoły i ośrodki kultury. Dni Regionalisty 
skupiają przedstawicieli władz samorządowych, 
organizacje i środowiska, krzewiące na tym 
terenie regionalizm, nauczycieli oraz uczniów 
wszystkich szkół z powiatu. Zawierają zawsze 
element poznawczy (jak odczyty, zwiedzanie 
zabytków architektury i przyrody itp.) oraz 
rekreacyjny, np. ognisko. Spotkaniu towarzyszą 
różne imprezy, np. kiermasze wydawnictw 
regionalnych 
i konkursy. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie 
materiały przydatne regionaliście.

Podczas I Powiatowego Dnia Regionalisty, 
który zorganizowało TMZZ w Złotoryi w 
2002 r., wygłoszono referaty o idei i znaczeniu 
regionalizmu oraz problemach ruchu 
regionalnego na ziemi złotoryjskiej, czynne 
było stoisko z wydawnictwami regionalnymi, 
wręczono teksty przydatne nauczycielom i 
przewodnikom. II PDR zorganizowało 
w 2003 r. w Świerzawie Stowarzyszenie 
Miłośników Gór Kaczawskich oraz TMZZ. 
Wysłuchano prelekcji o roli Małej Ojczyzny w 
życiu regionalisty oraz zwiedzono romański 
kościół św. Jana i Katarzyny. Liczne grono 
uczestników zgromadził III PDR w 2004 r., 

zorganizowany na zamku w Grodźcu przez 
Zakład Usług Turystycznych „Zamek Grodziec”, 
Towarzystwo Przyjaciół Grodźca „Kasztelania” 
i TMZZ. Naukowcy i przewodnicy turystyczni 
mówili wtedy o roli architektury w wychowaniu 
regionalnym, scharakteryzowali trasy turystyczne 
ziemi złotoryjskiej. Spotkaniu towarzyszyły 
pokazy walk rycerskich. Na zamku rozdano 
także nagrody i dyplomy uczniom - laureatom 
Powiatowego Konkursu „Katalog Młodzieżowego 
Miłośnika Zabytków”, przeprowadzonego przez 
TMZZ oraz lwówecki oddział Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami. IV PDR zorganizowany 
został w Leszczynie w 2005 przez Złotoryjskie 
Towarzystwo Tradycji Górniczych oraz TMZZ. 
Uczestnicy przemierzyli Ścieżkę Dydaktyczno-
Kulturową „Synklina Leszczyny”, byli świadkami 
pokazu hutnictwa metali kolorowych i wybijaniu 
okolicznościowych monet, pokazów rzemiosła 
starych zawodów, wzięli udział w wieloboju 
artystyczno-sprawnościowym oraz otrzymali 
zestawy regionalnych wydawnictw. W 2006 r., 
na V PDR TMZZ zaprosiło regionalistów 
do Wyskoku. Tutaj wysłuchano prelekcji o 
historii sportu w Złotoryi, a następnie artyści 
z „Ocelota” dali popis swoich umiejętności. VI 
PDR odbył się w 2007 r. w Złotoryi pod egidą 
TMZZ. Spotkaliśmy się na odczycie o walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych regionu w kościele 
św. Mikołaja, a następnie uczestnicy zwiedzili 
Kopalnię Złota „Aurelia”. Organizacji VII PDR 
w 2008 r.  podjęło się Gimnazjum w Wilkowie. 
Uczniowie zaprezentowali walory miejscowości 
i jej okolic, lokalni twórcy- swój dorobek. Jakże 
potrzebne okazało się posprzątanie Ścieżki 
Przyrodniczo-Kulturowej „Żelazny Krzyż”, której 
przejście było jedną z głównych atrakcji spotkania. 

Na trasie słuchaliśmy opowieści o lesie, ochronie 
przyrody i zabytkach. W 2009 r. VIII PDR 
odbył się w Jerzmanicach Zdroju, zorganizowany 
wspólnie przez tamtejszą Szkołę Podstawową, 
Zakład Poprawczy oraz TMZZ. Prelegenci odsłonili 
tajemnice zabytków miejscowości, gospodarze 
podjęli lokalnymi wyrobami, a po wędrówce 
spotkaliśmy się przy ognisku. Miejsce IX PDR w 
2010 r. – Kopacz – zapowiadało już nadchodzący 
jubileusz 800-lecia Złotoryi. Dlatego w kościele 
św. Józefa Robotnika, dzięki przychylności ks. 
Proboszcza, była mowa o dziejach Kopacza 
i górnictwie złota w kontekście powstania 
miasta, a przy ognisku dyskutowano o planach 
na najbliższy rok. X jubileuszowy PDR musiał 
odbyć się w Rokitnicy, gdzie w 1211 r. książę 
Henryk Brodaty zdecydował o nadaniu praw 
miejskich Złotoryi. Spotkanie przygotowały: 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rokitnicy, 
Nadleśnictwo Złotoryja oraz TMZZ. Po prelekcji 
w zabytkowym kościele i zwiedzaniu Izby 
Regionalnej, uroczyście otworzyliśmy Ścieżkę 
historyczno-przyrodniczą „Zamkowe Wzgórze”.

XI PDR w 2012 r. zawdzięczamy głównie 
Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi. Spotkanie 
z dorobkiem lekcji regionalnych zakończyliśmy 
spacerem na szczyt Wilkołaka, nie zapominając 
o jego dziejach, m.in. krwawej bitwie w okresie 
napoleońskiej (1813). XII PDR w 2013 r. odbył 
się we współpracy z Gimnazjum im. Władysława 
Reymonta w Pielgrzymce. Przebiegał pod 
hasłem „Wydarzenia napoleońskie 1813 roku 
w Pielgrzymce  i okolicy”. Dzięki Agnieszce 
Młyńczak i Cezaremu Skale moglismy wziąć udział 
w inscenizacji historycznej „Walka o most”, gdzie 
gimnazjaliści wcielili się w role XIX-wiecznego 
wojska.Był także pokaz łuczniczy i zasadzono 
pamiatkowy dąb. Uczestników XIII PDR w 
2014 r. gościła u siebie  Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Puchalskiego w Proboszczowie.  
Wysłuchaliśmy prelekcji na temat „Szlaku 
wygasłych wulkanów” oraz legend o Ostrzycy 
i obejrzeliśmy widowisko historyczne „Skała 
Emilii”.  XIV PDR w 2015 r. zorganizowaliśmy 
wspólnie z Gimnazjum w Zagrodnie. Tym razem 
motywem przewodnim była rzeka Skora, a  
uczestnicy spotkania pokazali swoją znajomość 
tematyki  ochrony środowiska  w trakcie 
konkursu plastycznego i zawodów ekologicznych. 
W trakcie XV PDR w 2016 r. spotkaliśmy się w  
„W Sudeckiej zagrodzie…” w Dobkowie, gdzie 
dzięki pomocy pracowników  Sudeckiej Zagrody 
Edukacyjnej mogliśmy zająć się tematyką 
geologiczną i przyrodniczą, przemierzając 
przygotowane przez nich trasy. Na XVI PDR w 
2017 r. powróciliśmy do Złotoryi, gdzie w ramach 
„Dolnośląskiej Stolicy Kultury. Powiat Złotoryjski 
2017” zorganizowano Sejmik Regionalistów 
na temat „Dziedzictwa kulturowego ziemi 
złotoryjskiej”.Po odczytach w ZOKiR braliśmy 
udział w grze miejskiej „Wędrówka śladami 
przeszłości”. Rozstrzygnięto także konkurs 
plastyczny „Zabytki ziemi złotoryjskiej”.

Wioleta Michalczyk, Roman Gorzkowski

Powiatowy Dzień Regionalisty 

Dzień Regionalisty w Złotoryi  (2017 r.)

Dzień Regionalisty w Pielgrzymce (2013 r.)

Dzień Regionalisty w Pałacyku nad Zalewem (2002 r.)
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Dzieje sesji popularnonaukowych zacząć 
trzeba już w 1986 r. Choć nie istniało 

jeszcze TMZZ, nauczyciele skupieni w Komisji 
Historycznej (która rok później weszła 
właściwie w skład Towarzystwa), wspólnie 
z Referatem Oświaty i Wychowania Urzędu 
Miejskiego, zorganizowali sesję z okazji 
775-lecia nadania praw miejskich Złotoryi. 
Dojrzewała równocześnie idea powołania 
organizacji. Już w 1987 r. spotkaliśmy się 
pod egidą TMZZ na  sesji „Złotoryja – dzieje 
miasta i okolic”, ściśle związanej z pracami nad 
monografią miejscowości.   

W następnych latach TMZZ zorganizowało 
kilka w pełni tego znaczenia sesji 
popularnonaukowych. Prelegentami byli 
naukowcy uczelni z Polski i zagranicy, miejscowi 

nauczyciele i regionaliści. Niejednokrotnie 
referenci dzielili się swym dorobkiem w 
związku z przygotowywanymi publikacjami, 
nawiązywaliśmy do obchodzonych rocznic 
i ważnych wydarzeń. 

Do 2001 r. czekaliśmy na sesję „Złotoryja 
a relacje polsko-czeskie na przestrzeni 
dziejów”, w 2006 r. odbyła się sesja „Złotoryja 
a stosunki polsko-niemieckie 1211–2006”. 
Warto podkreślić, że referaty, wygłoszone 
w 2001 i 2006 r. znalazły miejsce w V tomie 
Biblioteczki Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
(„Dziedzictwo kulturowe Złotoryi na tle dziejów 
Śląska i Europy” – 2007). W 2009 r., przed 
ukazaniem się monografii na ten sam temat 
(BMZZ T. VI) zorganizowaliśmy sesję „Wilkołak 
(Wilcza Góra) – geologia-przyroda-historia”, 

a w 2010 r. konferencję „Dawne prawo na ziemi 
złotoryjskiej” (wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Ochrony i Badań Zabytków Prawa). Z jubileuszem 
800-lecia związana była międzynarodowa sesja 
popularnonaukowa „Złotoryjanie” (1211). 
W związku z powrotem zakonu braci mniejszych 
zorganizowaliśmy w 2014 r. sesję „Franciszkanie 
w Złotoryi”, kolejną, jeszcze w tym samym 
roku (2014) poświęciliśmy „Ziemi złotoryjskiej 
podczas I wojny światowej”. W 2017 r., pośród 
cyklu imprez związanych z początkami kościoła 
NNMP i kościoła św. Mikołaja, odbyła się sesja 
„VIII wieków kościoła NNMP w Złotoryi”.

Wiele podobnych cech, miało także 
kilka innych przedsięwzięć: „I Sympozjum 
Ojców Miasta” (2011), spotkanie „Złotoryja 
naszych rodziców i dziadków” (2015) oraz 
współorganizowana przez Klub Kolekcjonera 
przy TMZZ i ZOKiR konferencja „Stan wojenny 
w Złotoryi” (2015). W sumie do trwałego 
dorobku organizacji zaliczyć można trzynaście 
sesji i konferencji.

Roman Gorzkowski

Sesje popularnonaukowe 

Ścieżka Św. Jadwigi 

Rokitnica - uczestnicy  XIII rajdu w 2010 r.

Poświęcenie Ścieżki Św. Jadwigi w 2001 r.

Na trasie rajdu w 2016 r.

Idea powstania Ścieżki Św. Jadwigi – ścieżki o 
charakterze dydaktycznym, kontemplacyjnym 

i turystycznym - pierwszej takiej w Polsce -  wyszła  
od nauczyciela historii Alfreda Michlera, zaś 
wykonawcą było Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej przy pomocy władz samorządowych 
i społeczności lokalnej. Trasa ma 6 km i wiedzie 
ze Złotoryi  spod kościoła św. Jadwigi, gdzie 
ustawiono pierwszy kamień medytacyjny. W 
sumie, wzorując się na „drodze Św. Jadwigi” w 
Oerlinghausen (Niemcy), postawiono na trasie 7 
kamieni, a na każdym z nich umieszczono w trzech 
językach, jakimi posługiwała się Jadwiga: polskim, 
niemieckim i łacińskim, hasła – cnoty teologiczne, 
którym hołdowała. Specyficzny jest kamień 
siódmy, na wzgórzu zamkowym w Rokitnicy, gdyż 
powstał z połączenia kamieni z Andechs – miejsca 
urodzenia św. Jadwigi, kamieni z Trzebnicy, gdzie 
zmarła i została pochowana oraz kamieni z ruin 
zamku w Rokitnicy. Uroczyste otwarcie 
i poświęcenie ścieżki nastąpiło 14 października 
2001 r., zaś 17 kwietnia 2004  r. posadzono 
przy każdym z głazów po 4 drzewka ze Złotoryi, 
Trzebnicy, Bawarii i Czech. Sadzili je uczniowie 
i nauczyciele z Dorfen, Mimonia, Trzebnicy 
i Złotoryi. Przy każdym kamieniu postawiono  
tablicę z kalendarium życia Św.Jadwigi.
I kamień – skwer przy kościele św. Jadwigi w Złoto-
ryi – WIARA – GLAUBE – FIDES
II kamień – skwer naprzeciw cmentarza w Złotoryi 
– NADZIEJA – HOFFNUNG – SPES
III kamień – skwer przy alejce do strzelnicy w 
Złotoryi – MIŁOŚĆ – LIEBE – AMOR

IV kamień – krzyż drewniany 
na Kopaczu – UMIAR – MASS – 
MODERATIO
V kamień – polna droga 
między Kopaczem a Rokitnicą 
– ROZTROPNOŚĆ – KLUGHEIT – 
PRUDENTIA
VI kamień – wjazd do Rokitnicy 
– SPRAWIEDLIWOŚĆ – 
GERECHTIGKEIT – IUSTITIA 
VII kamień – wzgórze zamkowe w 
Rokitnicy – ODWAGA – TAPFERKEIT 
– VIRTUS

Już od 20 lat spotyka się co 
roku około 200 osób w sobotę  w 
połowie października na Rajdach 
Jadwiżańskich. Każdy z nich  
zaczyna się w kościele Św. Jadwigi, 
skąd po krótkiej modlitwie grupy 
dzieci i młodzieży wyruszają wraz 
z opiekunami na trasę rajdu. 
Dołączają do nich także inne 
osoby, które chcą wziąć udział  we 
wspólnej wędrówce. Rajd kończy 
się tradycyjnie ogniskiem na 
Wzgórzu Zamkowym w Rokitnicy 
Komandorem rajdu jest od 
kilkunastu lat Małgorzata Szcześniak 
- nauczycielka geografii. Od samego 
początku patronuje mu Gmina 
Złotoryja. Pomocy udziela również 
Szkoła Podstawowa w Rokitnicy.

             Wioleta Michalczyk
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N
iemały dorobek wydawniczy 
TMZZ to nie tylko zasługa 

Ośrodka Dokumentowania i 
Opracowywania Dziejów Ziemi 
Złotoryjskiej, powstałego w 
2001 r. Rozpoczęło się skromnie, od 
wydania wspólnie z Wojewódzkim 
Urzędem Statystycznym w 1989 r. 
opracowania „Złotoryja 1945-1988” 
oraz  koperty okolicznościowej z 
okazji 780-lecia Złotoryi (1991). 
W 1992 r. ukazała się książka, 

której wydawcą, już samodzielnie, 
było TMZZ – pierwszy powojenny 
przewodnik po Złotoryi („Złotoryja 
i okolice”), który potem będzie miał 
kolejne wydania, także w języku 
niemieckim. W 1996 r. 
rozpoczęliśmy wydawać 
Biblioteczkę Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej – do 2017 r. 
zaowocowała ona dwunastoma 
tomami (w sumie 14 publikacjami, 
ponieważ jeden z tomów miał trzy 
części). Bohaterami Biblioteczki, 
oraz innych publikacji, byli m.in. 
Valentin Trozendorf, franciszkanie, 
modelarze, nazwy ulic, placów 
i osiedli, zabytki sakralne, św. 
Jan Nepomucen, Helmrichowie, 
najwybitniejsi złotoryjanie, 
archiwalne fotografie. Rok 1997 to 
pierwsza powojenna monografia 
miasta, czyli „Dzieje Złotoryi”. Z 
kolei w 2009 r. reprinty najstarszych 
widokówek miasta, opracowane 

przez TMZZ, były pierwszymi 
publikacjami, związanymi 
z jubileuszem 800-lecia. 

Wśród kolejnych wydawnictw 
należy wymienić kilka 
przewodników, opisujących szlaki 
ziemi złotoryjskiej (np. Ścieżkę św. 
Jadwigi oraz inne jadwiżańskie 
trasy), kilkadziesiąt  współczesnych 
widokówek przedstawiających 
miejscowości ziemi złotoryjskiej, 
kalendarzyki listkowe Klubu 
Kolekcjonera, zbiór wierszy. 
TMZZ nie zapomniało o swoich 
dziejach – ukazały się dwie części 
szczegółowego kalendarium 
wydarzeń. 

Niezbędnej merytorycznej 
pomocy udzielali naukowcy, 
zwłaszcza Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Wsparcie 
finansowe płynęło m.in. z Urzędu 
Miejskiego, Urzędu Gminy, Urzędu 
Marszałkowskiego, Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
zakładów pracy, wielu osób 
prywatnych. 

Godzi się wymienić autorów 
książek: Franciszek Biały, Teresa 
Bogacz, Bogusław Cetera, 
Małgorzata Chmielowska, Anna 
Chrzanowska-Wiewiórska, Piotr 
Denert, Waldemar Dmitrowski, 
o. Antoni K. Dudek OFM, Krzysztof 
Demidziuk, Sylwia Dudek-Kokot, 
Ryszard Gładkiewicz, Roman 

Gorzkowski, Agata Gradzińska, 
Jutta Graeve-Wölbling, Henryk 
Hanebach, Krzysztof Jaworski, 
Stanisław Jujeczka, Waldemar 
Könighaus, Bartosz Jeziorski, o. 
Bogdan Koczor OFM, Damian 
Komada, Zbigniew Lasek, Mariusz 
Łesiuk, Kinga Maciejak, Krzysztof 
Maciejak, Przemysław Markiewicz, 
Jerzy Maroń, Magdalena Maruck, 
Andrzej Maszczak, Alfred Michler, 
Agnieszka Młyńczak, Marcin 
Musiał, Piotr Norko, Rainer 
Sachs, Siegmar Schubert, Cezary 
Skała, Roman Stelmach, Zygmunt 
Szkurłatowski, Jakub Tyszkiewicz, 
Włodzimierz Wójtowicz, Stanisław 
Zawadzki, Rościsław Żerelik, 
Ireneusz Żurawski, Stanisław Żyga. 

Można powiedzieć, że 
tematyka większości książek TMZZ 
poruszana była po raz pierwszy 
po wojnie. Także pod względem 
czasopism możemy zaliczeni być do 
prekursorów.  W latach 1989-1991 
ukazywało się pierwsze 
lokalne czasopismo na terenie 
województwa legnickiego – było 
nim „Echo Złotoryi”. 
Za pierwszych naczelnych 
redaktorów, Lucyny Haluch 
i Grzegorza Chmielowskiego, 
ukazało się wtedy 15 numerów 
miesięcznika. W grudniu 2006 r., 
dzięki Robertowi Pawłowskiemu, 
„Echo” odżyło i doczekało się 
już w sumie 139 numerów. Od 
2015 r. redaktorem naczelnym 
jest Joanna Sosa-Misiak. Wiele 
ze wspomnianych wyżej osób 
aktywnych jest równocześnie 
na łamach tego czasopisma 
(niestety nie sposób w tym miejscu 

wymienić wszystkich pozostałych 
publicystów). Spośród piszących 
o dziejach miasta i okolic, wymienić 
należy zwłaszcza Agatę Gradzińską, 
Damiana Komadę, Wioletę 
Michalczyk, Mariusza Łesiuka, 
Agnieszkę Młyńczak, Cezarego 
Skałę, Danutę Sosę, Joannę Sosę-
Misiak, Tomasza Stolarczyka, 
Tomasza Szymaniaka, Jacka Tyca, 
Andrzeja Wojciechowskiego 
i Daniela Wojtuckiego. Wydawanie 
„Echa” możliwe jest tylko dzięki 
licznym sponsorom.

Poza „Echem Złotoryi”, 
w 2005 r. ukazał się pierwszy 
(i jak na razie ostatni) „Biuletyn 
TMZZ”, a w latach 2010 i 2012 dwa 
„Zeszyty Złotoryjskie” o tematyce 

historycznej. 
Oprócz publikacji, wydanych 

przez TMZZ, członkowie Ośrodka 
Dokumentowania 
i Opracowywania Dziejów Ziemi 
Złotoryjskiej, mają na swym 
koncie wiele innych osobnych 
wydawnictw i artykułów. Dotyczy 
to zwłaszcza A. Michlera (np. 
„Gmina Złotoryja dawniej 
i dziś. Zarys historii miejscowości, 
dziedzictwo kulturowe oraz 
dorobek współczesności” – 2006, 
„Wigilia w Rynku” – 2013) 
i R. Gorzkowskiego (np. „800 lat 
miasta 1211-2011” – 2010, 2011, 
„Ścieżka historyczno-edukacyjno-
przyrodnicza „Szlakiem 
kamiennych krzyży w Czaplach 
(Choińcu) w Krainie Wygasłych 
Wulkanów”, współautor 
J. Banaszek – 2014), Ostatnią 
publikacją z inicjatywy TMZZ 
jest „Złota czwórka ze Złotoryi”, 

autorstwa A. Michlera, wydana 
przez Wyższą Szkołę Medyczną 
w Legnicy (2017). 

Kilkaset artykułów, m.in. 
w „Barwach Kaczawskich”, 
„Gazecie Złotoryjskiej”, „Kurierze 
Złotoryjskim”, „Emausie”, 
„Naszej Wspólnocie Parafialnej” 
czy „Goldberg-Haynauer 
Heimatnachrichten” 
i „Stifter-Expresie”, wyszło spod 
pióra autorów, związanych 
z TMZZ. Jego członkowie 
mieli decydujący udział w 
wydawnictwie „Złotoryja 1211-
2011”, opublikowanej przez 
Urząd Miasta z okazji jubileuszu 
800-lecia. Udzielali pomocy 
merytorycznej autorom wielu 
innych publikacji, recenzowali 
także m.in. plany miasta, 
wydawane z inicjatywy władz 
samorządowych.

Roman Gorzkowski

Wydawnictwa, artykuły 
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Pierwsze numery „Echa Złotoryi” 
(1989-1991) były składane w 

zupełnie innej epoce wydawniczej. 
W drukarniach można było jeszcze 
spotkać techniki monotypu i linotypu, 
polegające na odlewaniu czcionek 
bądź całych wierszy na maszynie 
i potem układaniu z nich szpalty 
tekstu w łamach. Skład nowego 
„Echa” (2006-2017) odbywa się już 
oczywiście komputerowo. Tradycyjne 
metody zastąpiło DTP (Desktop 
Publishing - publikowanie na biurku).

Co miesiąc do „Echa” trafia 
30-40 standardowych stron tekstu 
(1 strona - 1800 znaków) oraz ok. 60 
zdjęć. Wszystkie te materiały muszą 
zostać złożone, tak aby się zmieściły 
na zaledwie 18 stronach. Stanowi 
to duże wyzwanie i z tego powodu 
przy składzie jest popełnianych 
wiele „grzechów” typograficznych i 
edytorskich. Zdarza się, że litery są za 
mocno ściśnięte, czcionka za mała lub 
brakuje światła między kolumnami...

Wszystkie teksty przed 
składem przechodzą przez 
korektę. Potem zaczynają się 
prace przygotowawcze. Teksty są 
pozbawiane formatowania - znikają 

z nich akapity, wcięcia, interlinie 
oraz rozmiary i typy czcionek. 
Wszystko zostaje sprowadzone do 
czcionki calibri 9 pkt z zachowanymi 
jedynie pogrubieniami i kursywami. 
„Cudowne zdjęcia” po ich 
wyświetleniu na skalibrowanym pod 
drukarnie monitorze, nie wyglądają 
już tak dobrze i prawie 90 % z nich 
wymaga rozjaśnienia. Wiele grafik 
musi też być wykadrowanych, 
przyciętych lub wyprostowanych.

Kolejnym krokiem jest ułożenie 
tego w logiczną całość. Proces 
rozpoczyna się od łamania tekstu, 
czyli umieszczania go w kolumnach 
na stronicach publikacji. Po złamaniu 
każda strona zawiera zaplanowane 
elementy: teksty, tytuły, zdjęcia, 
rysunki, tabele... Następnie tekst jest 
składany (formatowany). Zostaje 
dobrana wielkość pisma, interlinie, 
kerning, wcięcia, kolor tła oraz 
sposób wyrównania tekstu. Po tym 
etapie pliki są przesyłane do kolejnej 
korekty. Potem wprowadza się 
poprawki - czyli wyrabia korektę.

Ostatnim etapem jest 
przygotowanie pliku do drukarni. 
Ten proces uwzględnia rodzaj 
papieru, technikę drukowania, 
a nawet typ maszyny drukującej. 
Tak przygotowany plik jest wysyłany 

Skład „Echa” do druku. Sam druk gazety (1000 
egz.) trwa kikadziesiąt minut. Kurier 
dostarcza przesyłkę do siedziby 
TMZZ. Dalej pałeczkę przejmuje 
dystrybucja i „Echo” może już trafić 
do naszych Czytelników...

Damian Komada

Od 2006 do końca 2012 r. „Echo 
Złotoryi” ukazywało się w 

formacie 303x235, na papierze 
kredowym w wersji kolorowej, 
w ilości 1500 sztuk. W minionych 
sześciu latach wydano 99 tys. 
egzemplarzy, o wadze 10,9 ton. 
Od roku 2013 miesięcznik ukazuje się 
w formacie 210x297, po 1000 sztuk, 
co dało 52 tys. egzemplarzy o wadze 
5,4 tony. Do dystrybucji powołano 
grupę ochotników, nieliczni rozwozili 
je do odległych miejscowości. 

Na terenie Złotoryi „Echo” można 
kupić w 11 punktach. Największą 
popularnością cieszy się księgarnia
 w Rynku.

Comiesięczny duży nakład 
pozwolił podjąć uchwałę o 
nieodpłatnym przekazywaniu 

miesięcznika do szkolnych i miejskich 
bibliotek, muzeów, archiwów, jest on 
stałym pamiątkowym elementem, 
nie tylko dla uczestników konferencji, 
rajdów i lekcji regionalnych, ale 
również dla gości odwiedzających 
nasz gród. Egzemplarze obowiązkowe 
wysyłamy do 16 bibliotek w całej 
Polsce.

Krystyna RybickaDystrybucja

Dobre inicjatywy nie zawsze 
wszystkim są w smak. Pierwsze 

„Echo Złotoryi”, które powstało 
1989 r., miało redakcję gotową 
do poświęceń, bo skład i korekta 
odbywały się w Legnicy, a komputery 
i telefony bezprzewodowe widywało 
się w filmach science fiction, 
a nie w domach. Mimo wielkiego 
zaangażowania i zainteresowania 
czytelników, projekt nie przetrwał. 
Powrót do pomysłu po 17 latach 
odbywał się już w innej atmosferze. 
Nowy zespół redakcyjny (w skład 
którego weszła dwójka poprzednich 
redaktorów), unosił się na wysokiej 
fali. Dobrym chęciom sprzyjały 
okoliczności (co nie znaczy, że nie było 
tych, którzy wieścili rychły koniec). 
Projekt wydawał się dosyć kosztowny 
(kolorowy papier, transport) 
i czasochłonny, ale był wyzwaniem, 
któremu warto było stawić czoła. 
I stało się. Pod skrzydłami naczelnego 
Roberta Pawłowskiego ruszyła, przy 
finansowym wsparciu TMZZ 
i lokalnych sponsorów, maszyna, której 
koła toczą się do dzisiaj. Od początku 

był to projekt pomyślany jako praca 
społeczna, dla wszystkich autorów 
tekstów i zdjęć nieodpłatny, do dzisiaj 
w tej kwestii nic się nie zmieniło. 

I tak zbliżamy się do 11. roku 
naszej działalności. W tym czasie skład 
redakcji na przemian – to szczuplał, 
to się wzmacniał, za to nie zmieniał 
się cel działalności. Z przyjemnością 
zapraszaliśmy innych do współpracy 
w tworzeniu zawartości kolejnych 
numerów, chętnie też oddawaliśmy 
łamy młodzieży. 

Poświęcaliśmy uwagę 
wydarzeniom, których organizatorami 
były lokalne stowarzyszenia, 
instytucje, placówki edukacyjne 
i kulturalne. Pielęgnując 
dziedzictwo kulturowe tej ziemi, 
piszemy o zabytkach i artefaktach 
goldbergowskich, doceniając ich walor 
artystyczny i wielowiekową historię; 
także przypominamy te, których czas 
nie oszczędził (pozostały ruiny lub w 
ogóle ich już nie ma). Przedstawiamy 
losy współczesnych mieszkańców 
i Goldbergerów, którzy żyli 
tu przed nami. 

Próbowaliśmy swoich sił 
w reportażach uczestniczących 
i wywiadach, promowaliśmy wioski 
i gminy, gospodarstwa 
agroturystyczne, których 
gospodarze bywają organizatorami 
ciekawych wydarzeń. Wielokrotnie 
organizowaliśmy konkursy lub 
publikowaliśmy prace pokonkursowe. 
Uruchomiliśmy stałe rubryki, np. 
Ludzie ziemi złotoryjskiej, w ramach 
której prezentujemy mieszkańców 
miasta i powiatu - ich hobby, talenty, 
kolekcje, osiągnięcia. Są także „foto-
wspomnienia” - o różnych sferach 
życia społecznego utrwalonego 
czarno-białą fotografią; są: Złotoryjanie 
w świecie, Historia jednej fotografii, 
Historia jednej pocztówki, Warto 
przeczytać, Złotoryjskie echa.

Nasza redakcyjna praca to 
nie tylko kontakt z komputerową 
klawiaturą. Zanim przystąpimy 
do pisania, wyruszamy w teren – 
zasięgamy języka, składamy wizyty w 
odpowiednich urzędach, odwiedzamy 
mieszkańców w ich domach, 
poszukujemy informacji 

i dokumentów w archiwach. Staramy 
się być dociekliwi (a czasami wścibscy), 
weryfikujemy zdobywane dane. 
Za wszelką świadczoną nam pomoc
 i życzliwość dziękujemy.

Jesteśmy tam, gdzie nas zapraszają 
i tam, gdzie należy być, 
a w każdy poniedziałek spotykamy 
się na burzę mózgów przy słodkim 
zasilaniu. Jesteśmy dostępni dla 
Czytelników, otwarci na propozycje 
tematyczne i nowych autorów. Cenimy 
sobie współpracę z członkami TMZZ 
i ZKF – każdy numer „Echa Złotoryi” 
nosi ślady ich obecności. Każde z tych 
ciał (TMZZ, ZKF, „Echo Złotoryi”) jest 
osobną planetą, ale bywa, że działamy 
jak zespół „Trzy w jednym” (nie mylić 
z „Dwa plus jeden”).

Od 2012 r. organizujemy Wybory 
Człowieka Ziemi Złotoryjskiej, 
zakończone uroczystą galą, podczas 
której nagradzamy osoby (czasami 
stowarzyszenia, które za nimi stoją) 
aktywne w sferze edukacyjnej lub 
które poprzez swoją społeczną 
i charytatywną działalność, 
nietuzinkowy talent, imponujące 
wyniki w sporcie, budują pozytywny 
wizerunek miasta i ziemi złotoryjskiej.

Od wielu lat trzon redakcyjny 
tworzą: Anna Chrzanowska
-Wiewiórska (sekretarz), Roman 
Gorzkowski, Beata Jańta (korekta), 
Jarosław Jańta, Damian Komada 
(skład), Agniesza Młyńczak, Iwona 
Pawłowska, Krystyna Rybicka 
(dystrybucja), Danuta Sosa, Joanna 
Sosa-Misiak (redaktor naczelna).

Dzięki sponsorom miesięcznik 
nie ma wygórowanej ceny, a jakość 
papieru pozwala na ilustrowanie 
artykułów zdjęciami wysokiej jakości. 
Mocnych stron mamy więcej, 
a wszystkie wzięto pod uwagę, gdy 
przyznano naszemu miesięcznikowi 
Dolnośląski Klucz Sukcesu w 2014 r., 
a z Urzędu Marszałkowskiego Dyplom 
Pochwalny. Niedługo potem „Echo” 
okazało się trampoliną dla politycznego 
sukcesu jej redaktora naczelnego 
Roberta Pawłowskiego, który od 
grudnia 2015 r. sprawuje funkcję 
burmistrza. 

Joanna Sosa-Misiak

Jedenastolatek w trzydziestoleciu 
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Już na samym początku urządzania się 
we własnej siedzibie, poszczególnym 

pomieszczeniom przyporządkowano przyszły 
ich charakter. Jedną z sal (z podpowiedzi Alfreda 
Michlera) oddano do dyspozycji Kresowiaków, 
których przy TMZZ zamierzano skupić. Eksponaty 
wartościowe historycznie i emocjonalnie czasami 
trafiały niespodziewanie; darczyńca kierował się 
potrzebą ochrony przed zniszczeniem, 
z braku zainteresowania rodziny, byli też tacy, 
co rezygnowali z opieki nad pozostawionymi 
pamiątkami przodków i powierzali je nam do 
wykorzystania. Ostatecznie zbiór eksponatów 
wypełnił pomieszczenie tak, że zachodzi potrzeba 
gruntownej przebudowy ekspozycji. To jednak 
nie zamyka, a raczej rozszerzy możliwości 
powiększania zbiorów. Izba Kresowa dobrze 
służy młodzieży, gdzie odbywają się lekcje 
regionalne, a osoby starsze, które w zawierusze 
wojennej utraciły swoje dokumenty 
i przedmioty poruszające emocje, przychodzą po 
wspomnienia, porównania, po wzruszenia. 
Cały czas gromadzone są darowizny i depozyty 
– pamiątki przywiezione na Ziemie Zachodnie.                                                                                                                                      

Pomimo podejmowanych prób, dopiero 
w 2004 r. powstała liczna grupa mieszkańców 
Złotoryi, Sędzimirowa i Nowej Wsi Grodziskiej, 
która dała początek Kołu Kresowian przy TMZZ. 
Powstałemu Kołu Kresowian przewodniczy 
Danuta Sosa (choć urodzona na Ziemiach 
Odzyskanych, czuje silny związek z Kresami 
poprzez zabużańskie korzenie po obojgu 
rodzicach). Kresowianie spotykali się raz 
w miesiącu, ostatnio rzadziej. Przed każdym 
spotkaniem ustalano menu i odpowiedzialnych 
za wykonanie. Serwowano różne smakołyki, 
dbano, by każde spotkanie prezentowało inną 

charakterystyczną potrawę kresową. Spotkania 
bardzo zintegrowały grupę, były oczekiwane 
i cieszyły się zainteresowaniem sympatyków 
Kresów do tego stopnia, że kilka takich osób 
dołączyło do zespołu. Spotkania służyły 
wspomnieniom z dzieciństwa, prezentacji i 
nauce piosenek, relacjom z wypadów na Kresy. 
Najwspanialsze z nich to „Wigilie” i „Spotkania 
Wielkanocne” oraz spotkania z kresowianami 
legnickimi i z ościennych miejscowości. 
Od pięciu lat spotkania okołoświąteczne 
odbywają się w lokalu gastronomicznym.                                                                                                                           
Nauczyciele historii organizowali konkursy na 
„Drzewo genealogiczne rodziny”, plansze trafiały 
do Izby Kresowej. Kresowianie mieli wielką 
potrzebę opowiadania o swoich niezwykłych, 
dramatycznych i tułaczych losach, jednakże nie 
zawsze i nie wszyscy znajdowali wdzięcznych 
słuchaczy. Wychodząc naprzeciw tym 
potrzebom, zorganizowano trzy edycje 
konkursu o Kresach. Podsumowanie każdego 
konkursu miało charakter uroczysty i otwarty - 
środowiskowy. 
W podsumowaniu pierwszej i trzeciej 
edycji udział brał Poseł na Sejm RP Tadeusz 
Samborski. Dzięki zaangażowaniu dra Tadeusza 
Samborskiego podsumowanie trzeciego 
konkursu otrzymało oprawę artystów kresowych.                                                                                                                                      

Kolejnym dużym zadaniem jest organizacja 
Biesiad Kresowych, jako imprez środowiskowych  
nieodpłatnych, w sali widowiskowej ZOKiR. Od 
2002 do 2017 r. odbyło się ich sześć (od IV edycji 
nazywane Złotoryjskim Przeglądem Kultury 
Kresowej), a poświęcone kolejno tematom: Życie 
dworskie na Kresach, Mniejszości narodowe na 
Kresach II RP, Lata 20-te na Kresach, Jak bawiono 
się i wypoczywano na Kresach, Przedstawiciele 

nauki i kultury na Kresach, Jak wyrażali swój 
patriotyzm Polacy na Kresach. Biesiadom/
Przeglądom towarzyszyły wykłady historyczne, 
występy zespołów regionalnych z pieśniami 
kresowymi w repertuarze, kiermasze książek o 
tematyce kresowej i wydawnictw TMZZ. Przez 
pierwsze cztery lata kresowy poczęstunek 
przygotowywały panie z Koła Kresowego, 
podczas dwóch ostatnich uroczystości 
delektowano się potrawami przygotowanymi 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w 
Pielgrzymce. W uroczystościach kresowych 
uczestniczą kresowianie z rodzinami, 
przedstawiciele organów samorządowych, 
instytucji i towarzystw regionalnych.                                                                                                                                   
Ponadto Danuta Sosa przeprowadziła dwukrotnie 
Warsztaty Genealogiczne w MBP w Złotoryi 
i jedne w GOK w Pielgrzymce, gdzie również 
wygłosiła gawędę kresową o ludziach i miejscach 
ważnych dla kultury polskiej (w Pielgrzymce 
sierpnia 2017 r.). Dodatkowo Kresowianie na 
zaproszenie odwiedzali uczniów w ramach 
spotkań pokoleń i opowiadali o Kresach, gościli 
w TMZZ Żołnierzy Wyklętych, uczestniczyli 
w spotkaniach z nimi w LO, wspierali wrocławską 
Fundację „Odra-Niemen” w zbiórce żywności 
dla Polaków na Kresach, zorganizowali trzy 
duże  transporty darów na Ukrainę i jeden 
dla powodzian w Bogatyni, wysyłali paczki 
dla Polaków na Ukrainie podczas akcji  Poczty 
Polskiej (marzec 2014), polegającej na zwolnieniu 
nadawcy z opłaty kosztów przesyłki.                                                                                                                                      

Złotoryjscy Kresowianie stanowią zwartą 
grupę, w której funkcjonują podgrupy 
wspierające się w trudnych sytuacjach życiowych, 
celebrujące razem rodzinne uroczystości, 
wspierające się w potrzebie. Ta serdeczność, 
gościnność i solidarność tkwi w ludziach Kresów 
i to ich wyróżnia w rozmaitości mieszkańców 
ziemi złotoryjskiej.

Danuta Sosa

Kresy w 30-letniej historii TMZZ 

Izba kresowa w siedzibie TMZZ

IV Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej - 2015 r.

Lekcja regionalna - 2005 r.

Spotkanie kresowian - 2004 r.
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Kolejnym przejawem działalności, od samego 
początku istnienia TMZZ, było przygotowywanie 

i prezentowanie wystaw, które pokazywały 
dorobek społeczny ludzi w wymiarze historycznym, 
gospodarczym i kulturowym. Wystawy pokazywały 
zainteresowania i pasje ludzi ziemi złotoryjskiej 
oraz ludzi związanych z TMZZ i ziemią złotoryjską. 
Tworząc wystawy, działacze TMZZ nie ograniczali 
się do jednego miejsca ich prezentowania - siedziby 
Towarzystwa. Na początku działalności siedziby nie 
posiadaliśmy. Z uwagi na ograniczone możliwości 
przestrzenne tej publikacji, postaramy się 
przedstawić w skrócie idee, pomysły i zasady, które 
przyświecały twórcom wystaw. 

Pierwsze ekspozycje pojawiły się po 
przeistoczeniu wieloletniej Komisji Historycznej 
w  Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, 
towarzyszyły konferencjom  o tematyce 
historycznej, a wykonał je  Roman Gorzkowski. 
Jedna była związana z Sesją popularnonaukową, 
poświęconą 775. rocznicy nadania Złotoryi praw 
miejskich. Druga  wystawa związana była z sesją 
popularnonaukową „Złotoryja – dzieje miasta 
i okolic”. Jednak trzeba powiedzieć, że do czasu, 
kiedy TMZZ dopracowało się własnej siedziby, były 
to wystawy skromne i ograniczone. I był to czas, 
kiedy działacze TMZZ rozwijali swoje możliwości 
i umiejętności w tej dziedzinie. Znaczącą realizacją 
było urządzenie ekspozycji stałej o charakterze 
historycznym w wieży widokowej kościoła 
NNMP.  Z czasem dopracowano się różnych form 
wystawienniczych, które wspomagały działalność 
Towarzystwa; są to wystawy o charakterze stałym  
i tematyczne okresowe. Dużym też wyzwaniem 
było urządzenie wystaw stałych w salach Ośrodka 
Dokumentowania i Opracowywania Dziejów Ziemi 
Złotoryjskiej w nowo powstałej siedzibie TMZZ 
w budynku „Bacalarusa”. Wystawę stałą „Izby 
Złotoryjskiej” opracowali i wykonali  Agnieszka i 
Henryk Młyńczakowie. Natomiast ekspozycję „Izby 
Kresowej” urządziła Danuta Sosa. „Izbę Oświatową” 
zorganizowała  Halina Sobota. Hol Ośrodka 
pozostawiono na wystawy okresowe i zazwyczaj 
wernisaże tych wystaw przyjmowały charakter 

integracyjny i promowały konkretne osoby 
bądź wydarzenia. Prezentowane na wystawach 
eksponaty pozyskiwane są z różnych źródeł. W dużej 
mierze oparte bywały na zasobach prywatnych 
archiwów i kolekcji. Ale były też depozytami z 
muzeów, archiwów państwowych i uczelnianych. 
Wystawy są doskonałą bazą dydaktyczną do 
prowadzonych przez TMZZ zajęć z edukacji 
regionalnej dla szkół, popularyzujących dziedzictwo 
kulturowe  naszej Małej Ojczyzny. Otwarci też 
byliśmy na przyjmowanie i prezentowanie wystaw z 
zewnątrz.  Taką wystawę gościliśmy z Uniwersytetu 
Wrocławskiego w 300. rocznicę powołania tej 
szacownej uczelni. Uroczyste otwarcia wystaw 
zaszczycali swoją obecnością goście z kraju 
i zagranicy, politycy lokalni i krajowi, ale przede 
wszystkim mieszkańcy miasta i okolicznych 
miejscowości.  Koszty przygotowywanych wystaw 
pokrywane były niemal w całości ze środków TMZZ 
i jego działaczy, a wszystkie czynności statutowe w 
czynie społecznym.    

W tym miejscu stosownym będzie 
przypomnieć, gdzie poza siedzibą TMZZ ( budynek 
„Bacalarus”) prezentowane były wystawy, 
zorganizowane przez działaczy Towarzystwa w 
ramach działalności statutowej. Były to wystawy 
organizowane w następujących miejscach:                                                                                                            
- Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji,                                                                                                          
- Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Złotoryi,
- Grodzisko w Rzymówce,
- Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi,
- Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi w Złotoryi,
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sokołowcu,
- Wiejski Ośrodek Kultury w Prusicach,
- Hala Sportowa „Tęcza” w Złotoryi.

Szerokie zainteresowania i hobby mieszkańców 
z obszaru powiatu zrodziły u działaczy TMZZ 
potrzebę ich promocji, co wpłynęło na tematykę 
wystaw. Odbyły się następujące:
-  związana z Sesją Popularnonaukową „Stosunki 
Polsko-Niemieckie na przestrzeni dziejów”;
- o 800- leciu nadania Złotoryi praw miejskich;
-wystawy malarstwa i grafiki: Zygmunta Luksandra, 
Lidii Malickiej, Jadwigi Dyląg, Danuty Sosy,  
Bronisława Maciejaka, Napiórkowskiego, Artura 
Golińskiego;
 - rękodzieło twórców z Dobkowa, Lubiechowej, 
Złotoryi;

-  indywidualne haftu  w wykonaniu Marii Gawlik 
i Grażyny Młyńczak;
- prezentacja kolekcji Ryszarda Wójcika,  zbioru  
tematycznego o  papieżu Janie Pawle II;
- wystawa Klubu Kolekcjonera przy TMZZ pn. 
„Złotoryja na starej widokówce (3 wystawy);
- historia kościoła NNMP w Złotoryi (3 wystawy);
- historia Grodziska w Rzymówce;
-wystawa prezentowała postać św. Jadwigi w szkole 
w Sokołowcu z okazji nadania szkole imienia
- wystawy prezentujące historię i współczesny 
dorobek wsi: Lubiechowa, Sokołowiec, Podgórki, 
Dobków, Pielgrzymka, Prusice;
- wystawa prezentująca najcenniejsze pamiątki 
przywiezione z Kresów, pn. „Z Bożą pomocą 
ocalone”;
-wystawa towarzysząca IV Złotoryjskiemu 
Przeglądowi Kultury Kresowej „70 lat osadnictwa 
na Ziemiach Odzyskanych”;
-wystawa w kościele św. Jadwigi poświęcona 
patronce kościoła;
- wystawa filatelistyczna;
- malarstwo Jana Matejki nawiązujące do Złotoryi;
- Złotoryjskie pomniki i obeliski;
- wystawa prac Złotoryjskiego Klubu 
Fotograficznego;
-wystawa zainspirowana śmiercią papieża Jana 
Pawła II;
- jubileuszowa z wydaniem 100 numery nowego 
„Echa Złotoryi”;
- wystawa w 100. rocznicę języka ESPERANTO;
- towarzysząca konferencji nt. „Złotoryja w czasie 
I Wojny Światowej”;
-jubileuszowa „ Złotoryjscy gimnastycy Mistrzami 
Świata w Akrobatyce Sportowej”;
- Franciszkanie w Złotoryi;
- wystawa prezentująca dorobek  20-lecia 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej;
- Dzieje Kościoła św. Mikołaja w Złotoryi.
               Kończąc, ulegam pokusie, by stwierdzić, że 
jako prekursorzy wystawiennictwa w środowisku, 
zmobilizowaliśmy innych. Podobne wystawy 
okresowe zaczęły organizować:  Biblioteka 
Miejska, Muzeum Złota, Hala sportowa „Tęcza” 
oraz niektóre placówki  kulturalno -społeczne 
w powiecie złotoryjskim, bywało, z naszym 
wsparciem.

Józef Banaszek      

Wystawy

Wernisaż malarstwa Jadwigi Dyląg

Wystawa o Dobkowie Wystawa o Pielgrzymce - 2010 r.
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Wieża widokowa (1992-2007)
W 

2017 roku niepostrzeżenie minęła 
dwudziesta piąta rocznica udostępnienia 

dla zwiedzających wieży widokowej kościoła 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Złotoryi.

Już 1987 r. rozmowy na ten temat 
prowadzili ks. proboszcz Marian Sobczyk, 
Naczelnik Miasta Bogusław Cetera, Teresa 
Borys z Wydziału Oświaty Kultury i Wychowania 
Urzędu Miasta i Gminy oraz działacze 
powstającego TMZZ. Jak pisaliśmy w „Echu” 
w kwietniu 2007 r., do zamysłu jej otwarcia 
powrócił zarząd TMZZ pod koniec 1991 r. Dzięki 
zaufaniu, jakim obdarzył nas Ks. Dziekan, 
pomocy władz miejskich, kilku zakładów 
pracy (PGKiM, TP S.A., PGR, Geobud, ZZO, 
„Lena”, Bank Spółdzielczy, Bank Zachodni) 
oraz kilkudziesięciu wolontariuszom z TMZZ i 
uczniom LO, udało się wstępnie przygotować 
wnętrze wieży i udostępnić je najpierw podczas 
majowych Dni Złotoryi, a następnie od czerwca 
do września 1992 r. Społeczne dyżury pełniło 
wówczas ponad sto osób.

W następnych latach (1993-2007) wieża 
czynna była od maja do września, dając pracę 
bezrobotnym, i wciąż mobilizując wolontariuszy. 
Wielu z nich wspinało się wielokrotnie w ciągu 
jednego dnia na szczyt wieży, oprowadzając 
zwiedzających. Kilkaset osób, głównie uczniów 
LO, otrzymało od TMZZ karty wolnego wstępu 
na wieżę w dowód wdzięczności za pracę 
społeczną na rzecz zabytku. Przy ich wręczaniu 
informowaliśmy, że kartą może jej właściciel 
posługiwać się dożywotnio (od 2009 r. straciły 
jednak na ważności). 

Na miarę naszych możliwości, przeznaczając na ten 
cel właściwie tylko kwoty uzyskane z wpływów za bilety 
oraz niewielkie dotacje z Urzędu Miejskiego, staraliśmy się 
wyłącznie społecznie zmieniać jej wnętrze oraz otoczenie. 
Powstały tematyczne ekspozycje na wszystkich piętrach 
i w kilku salach, nazwanych przez nas Salą im. Valentina 
Trozendorfa, Salą pod zegarem, Pod dzwonnicą, Strażnicą. 
Pogłębiliśmy wnętrze tzw. Krypty 
Helmrichów, znajdując m.in. fragmenty 
starej kamieniarki oraz kości ludzkie. 
W pierwszej z wymienionych sal 
znalazła się m.in. kopia pulpitu biblioteki 
łańcuchowej z imitacjami starych ksiąg 
(1996), wykonana po naszej wizycie w 
Warszawie, gdzie znajdują się oryginały. 
Tutaj trafiło także kilka starych obrazów 
m.in. z XVII-XVIII w. Z naszej inicjatywy 
zamontowane zostały urządzenia 
emitujące hejnał miejski oraz głos 
starego dzwonu. Na balkonie 
widokowym umieściliśmy fotografie 
z opisami widocznych z tej wysokości 
obiektów. Ważną rolę, naszym 
zdaniem, odgrywało stoisko z 
wydawnictwami regionalnymi. 
Do wnętrza wieży trafiły również 
zabytkowe przedmioty z kościoła 
w Jerzmanicach Zdroju. W 2005 r. 
opracowaliśmy przewodnik po wieży 
widokowej. Szacowaliśmy, że do 
września 2007 r. zwiedziło wieżę ponad 
dwadzieścia tysięcy osób. W archiwum 
TMZZ pozostało kilka ksiąg 
pamiątkowych z wpisami turystów 
z kilku kontynentów. 

P
onad osiem lat temu ówczesny Redaktor 
Naczelny Echa Złotoryi Robert Pawłowski 

wraz z Ryszardem Masłowskim postanowili 
założyć Złotoryjski Klub Fotograficzny. Celem 
działania klubu oprócz, oczywiście realizacji 
pasji fotograficznej, miało być zdobycie większej 
ilości zdjęć potrzebnych do ilustrowania 
tekstów w Echu Złotoryi oraz na okładki. 
Pomysłem zainteresowali się również inni 
pasjonaci fotografii. Do ZKF zgłaszali się ludzie 
różnych profesji w wieku od ośmiu do ponad 
sześćdziesięciu lat. Jedni przychodzili na chwilę 
i znikali, uznając z pewnością, że to nie dla nich, 
natomiast spora grupa pozostała do dzisiaj i 
stanowi trzon klubu. 

Sześć lat to jednak długi okres. Kilku 
członków ZKF zmieniło miejsce zamieszkania inni 
stan cywilny, nowe obowiązki nowe miejsca i pęd 
życia nie sprzyjał realizacji pasji fotograficznej

Jednak pozostańmy przy tych, którzy chcą i mogą. 
Klub stanowią ludzie, którzy przede wszystkim lubią 
fotografię, odnajdują się w towarzystwie podobnych 
entuzjastów. Dlatego wyjazdy na plenery są formą 
przyjemnie spędzonego czasu w gronie, które podziela 
te same zainteresowania. Odbyliśmy niezliczoną liczbę 
plenerów w najbliższej okolicy ale i za granicą, byliśmy 
w Pradze i Dreźnie, przyjazd do obcego miasta przed 
wschodem słońca robi ogromne wrażenie, zwłaszcza gdy 
ulice są puste i znane miejsca turystyczne są tylko 
dla nas, przynajmniej przez chwilę. Plenery pozwoliły nam 
poznać nasz region w sposób naprawdę dogłębny. Na 
fotografiach utrwaliliśmy miejsca, których już nie ma np. 
fotografowaliśmy domy szachulcowe, niektóre z nich były 
w bardzo kiepskim stanie a przyroda jest bezwzględna 
zwłaszcza jeśli człowiek nie stara się jej przeciwstawić. 

Oprócz fotografowania pięknych miejsc w okolicy, 
ZKF często angażował się w życie sportowe, kulturalne 
i społeczne. Fotografowaliśmy z dużym zaangażowaniem 

Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów przez kilka 
edycji, Dni Złotoryi oraz różne koncerty 
i wydarzenia kulturalne. 

Przez całe lata regularnie się spotykaliśmy 
w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej i wybieraliśmy zdjęcia tygodnia 
a teraz miesiąca. Podsumowaniem roku pracy były 
doroczne wystawy fotograficzne odbywające się w 
Złotoryjskim Ośrodku Kultury. Czasem nasze zdjęcia 
znajdowały uznanie również poza Złotoryją i były 
wystawiane. 

Klub również organizował warsztaty 
fotograficzne i był zapraszany do szkół po to 
by podzielić się swoją wiedzą i pasją z dziećmi 
i młodzieżą.  Organizowaliśmy konkursy 
fotograficzne i byliśmy zapraszani jako jury 
do konkursów organizowanych przez innych. 
Klubowicze brali udział w wieku konkursach 
i często otrzymywali nagrody.

A oto członkowie Złotoryjskiego Klubu 
Fotograficznego:

Iwona Pawłowska, Łukasz Rycąbel, Sylwiusz 
Godyń, Andrzej Cukrowski, Jan Borawski, Michał 

Wozowczyk, Michał Kowalski, 
Szymon Hryniewiecki, Przemysław 
Bartkiewicz, Małgorzata Godyń, 
Robert Pawłowski, Anna Bobowska, 
Krystyna Rybicka, Justyna Sadowska, 
Jarosław Patron, Leszek Leśniak, 
Kajetan Kukla, Magdalena Owad, 
Emilia Staronka-Duda, Kacper 
Pawłowski. 

Jednak cóż znaczy osiem lat 
przy trzydziestu latach działalności 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej. Za wytrwałość, pomysły, 
zaangażowanie, poświęcenie należą się 
wyrazy uznania i serdeczne gratulacje. 
Dziękujemy, że przyjęliście ZKF pod 
swój gościnny dach. Życzylibyśmy 
sobie tylu lat aktywności klubu.

Dziękujemy, że jesteście.
Leszek Leśniak

Złotoryjski Klub Fotograficzny

W 2008 r., gdy rozpoczynał się remont wieży 
widokowej, wyprowadziliśmy się stamtąd, 
co w praktyce zakończyło nasz związek z tym 
zabytkiem. Jeszcze w kwietniu 2009 r. bezowocnie 
rozmawialiśmy z ks. Proboszczem Stanisławem 
Śmigielskim o ewentualnym kontynuowaniu 
obsługi wieży widokowej. We wnętrzu 
pozostawiliśmy kopię pulpitu biblioteki 
łańcuchowej, bo tam jest jej najodpowiedniejsze 
miejsce. 

Roman Gorzkowski

Kopia pulpitu biblioteki łańcuchowej

Październik 2017  ●  Nr 10 (139) 19

Wiktor Borawski z przedwojennymi 

właścielami ogrodnictwa przy ul.Legnickiej
Wiktor Borawski 

podbiera miód

ZŁOTORYJSKIE OGRODNICTWO

Tuż po wojnie, mieszkańcy Złotej Góry, tworzyli 
wielką mieszankę narodowościową. Wciąż 

mieszkali tu Niemcy, już byli Rosjanie, zjeżdżali 
Polacy z Polski centralnej i z Kresów, 
z czasem dojechali Ukraińcy i Grecy. Większość 
zakładów obsługiwali dotychczasowi niemieccy 
pracownicy, ale już pod polskim zarządem. Nowo 
zatrudnieni polscy pracownicy, często młodzi i 
bez praktyki w masowej produkcji, od Niemców 
uczyli się obsługi maszyn w Fabryce Kapeluszy, 
w Kamieniołomach, gazowni. Czasami nie tylko 
praca przy maszynach wymagała uczenia się 
zawodu od podstaw. Podobna sytuacja zdarzyła 
się w ogrodnictwie, dzisiaj już nieistniejącym, 
ale dawniej usytuowanym przy Legnickiej 
(dzisiaj ul. Rzemieślnicza 9). Przed wojną 
należało ono do prywatnego właściciela, ale 
na podstawie ustawy z 3 stycznia 1946 r., w 
wyniku nacjonalizacji, stało się ono własnością 
państwa polskiego. Rozpoczęto w nim uprawę 
warzyw, które sprzedawano na targowisku, 
kwiatów – wykorzystywanych do upiększania 
miejskich rabat i skwerów, z czasem rozszerzono 
o nasiennictwo. Ogrodnictwo było obszerne - na 
wzniesieniu sięgało po teren późniejszego dworca 
PKS, obecnie do sklepu Netto, w kierunku basenu 
– aż po ówczesną gazownię. W 1949 r. 

Zarząd Miejski dokupił kolejne ogrodnictwo 
i odnowił należący do niego budynek  gospodarczy. 
Wyszlamowano i oczyszczono staw rybny przy ul. 
Grunwaldzkiej (także należący do ogrodnictwa), 
wpuszczono czystą wodą i zarybiono karpiami i linami. 
Kolejną innowacją było stworzenie i powiększenie 
pasieki do 10 uli. Po tych wszystkich zmianach 
ogrodnictwo przynosiło miastu całkiem spore 
dochody. Do majątku ogrodnictwa należały także 
stajnie, wóz i koń.

Do pracy w ogrodnictwie trafił Wiktor Borawski. 
Do Złotej Góry przyjechał „za pracą”, a że już przed 
wojną zdobył pierwsze szlify w gospodarstwie 
rolnym, awansował na szefa Miejskiego Ogrodnictwa. 
Zakwaterowano go w domu niemieckich byłych 
właścicieli, tam też w krótkim czasie zamieszkała jego 
żona z siostrą. Dawni właściciele, z dwójką dorosłych 
już dzieci (córką Eryką i synem Feliksem, nazwisko 
nieznane) stali się zwykłymi pracownikami we własnym 
gospodarstwie. Z dokwaterowanymi Palakami 
układało im się nie najgorzej, o czym świadczyć może 
wspólna fotografia zrobiona przed domem. Niemiecką 
ekipę zasilono polskimi pracownikami. Gdy w 1950 r. 
niemiecka rodzina opuściła dom, zatrudniono kolejne 
dwie osoby. Niektórzy mieszkańcy wspominają panie, 
które pracując „w polu” (jak wówczas mówiono) 
umilały sobie pracę śpiewaniem pobożnych pieśni. 

Wiktor Borawski z przedwojennymi właścicielami 
ogrodu i niemieckimi pracownikami 

Ogrodnictwo przy Legnickiej Gdy w sezonie brakowało rąk do pracy zwożono 
mężczyzn z wilkowskiego więzienia. Zebrane 
plony trzeba było uporządkować i przygotować 
do sprzedaży, czym zajmowały się pracownice. 
Zaplecione bukiety warzywne i kwiatowe rano 
odbierał zatrudniony wozak, który dostarczał 
towar na targowisko. Gdy dzienny utarg był 
wysoki, zarządca oddawał pieniądze do banku, 
gdy klienci nie dopisali 
– nie było pośpiechu, zarobek wpływał na konto 
kolejnego dnia. 

Gdy ogrodnictwo zlikwidowano, Wiktor 
i Janina Borawscy zajęli mieszkanko w suterenie 
przy ul. Sikorskiego. Na tyłach domu znajdował 
się duży ogród przydzielony po kawałku każdej  
rodzinie zakwaterowanej w tym domu. 
Na części należącej do Borawskich stanęły ule, 
inspekty, szklarnia, narzędziownia. Ogród stał 
się ważnym elementem zasilającym budżet 
domowy.

Na miejscu zlikwidowanego ogrodnictwa 
przy Rzemieślniczej powstało osiedle domków 
jednorodzinnych. W jego centrum ostał się 
budynek, w którym zakwaterowano nowych 
mieszkańców. Do niedawna znajdował się w 
bardzo złym stanie, wymieniony dach świadczy 
jednak o tym, że coś drgnęło w kwestii poprawy 
estetyki.

Joanna Sosa-Misiak

 1981–2017
Serdecznie zapraszamy

 na konferencję poświęconą 
stanowi wojennemu 

w Złotoryi 
 Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji 

- 13 grudnia 2017 r., 
godz. 17.30, wstęp wolny

• referaty o najważniejszych 
wydarzeniach i postaciach tamtego 

czasu, złotoryjanach „wziętych w 
kamasze”, Batalionie Centralnego 

Podporządkowania na Kopaczu, życiu 
codziennym, represjach 

– na podstawie dokumentów, 
pamiętników, wywiadów 

• klimat tamtych dni
• rekonstruktorzy i rekwizyty

• wystawa pamiątek 
ze zbiorów złotoryjan 
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Tomasz Drzewiecki ma 36 lat, mieszka w 
Chinach, pracuje jako artysta akrobata 

i trener we własnej szkółce akrobatycznej. 
Urodził się i dorastał w Złotoryi, przygodę 
z akrobatyką rozpoczął w wieku dziewięciu lat. 
Danuta Sosa: Co porabiał w Złotoryi 
Tomaszek?                                                       
Tomasz Drzewiecki: Byłem bardzo ruchliwy 
i spontaniczny. Bardzo lubiłem sport. Moja 
dobra kondycja zdrowotna umożliwiała mi 
wszędobylstwo bez względu na pogodę. 
Chyba już wtedy byłem odważny i uparty 
w dążeniu do celu. Naukę rozpocząłem w 
Szkole Podstawowej nr 2, gdzie działała 
sekcja akrobatyczna. Lubiłem ich podglądać, 
wielokrotnie obserwowałem cały trening, 
fascynowali mnie.
Kiedy pan do nich dołączył?                                                                                                                                       
Któregoś dnia poszedłem do trenera, pana 
Leszka Antonowicza, z zapytaniem, czy 
mógłbym trochę z nimi potrenować. Trener 
popytał mnie  o różne sprawy, wykonał ze 
mną parę ćwiczeń, też w zespole z chłopakami 
i wyraził zgodę. Po zajęciach powiedział, że 
mogę uczęszczać za darmo. Tak to się zaczęło.  

Dołączył pan do grupy i co dalej?                                                                                                                                         
Trener zadecydował, że rozpocznę od ćwiczeń 
grupowych. Trzy razy w tygodniu po półtorej godziny 
uczyłem się robić dwójki, trójki i czwórki akrobatyczne. 
W owym czasie fascynowała mnie trampolina. Po kilku 
tygodniach zostałem objęty treningami na trampolinie 
i tak do piętnastego roku życia. W tym czasie brałem 
udział w zawodach, ale nie było to znaczące, bo chyba 
niezbyt gorliwie ćwiczyłem. Od piętnastego roku 
życia do służby wojskowej akrobatykę porzuciłem 
całkowicie. Kiedy skończyłem etap kształcenia w ZSZ 
w Złotoryi, zaczął się pobór do wojska. Po dwóch 
tygodniach ćwiczeń zostałem zakwalifikowany do 
reprezentacji jednostki na zawodach sportowych. Po 
kolejnych dwóch tygodniach intensywnych ćwiczeń 
wystartowałem w zawodach, zajmując trzecie miejsce 
indywidualnie i pierwsze zespołowo. Jeszcze przez trzy 
miesiące trenowałem, ale uległem kontuzji i musiałem 
powrócić do jednostki, gdzie obsadzono mną etat 
ratownika w ośrodku wojskowym. I tak dobrnąłem 
do końca obowiązkowej służby.  
Jakich wyborów dokonuje dwudziestolatek 
– rezerwista?                                                                                    
Wybór nie był trudny. Powróciłem do Złotoryi, do 
rodziny i zatrudniłem się jako ratownik na miejskim 
basenie. Któregoś dnia jeden z braci Horbaczów 

podszedł do mnie i zagadnął, opowiedział o 
grupie akrobatyczno-estradowej „Ocelot”, która 
ma swoje show teatralne i poszukuje skoczka na 
huśtawce. Zapytał, czy nie chciałbym spróbować? 
Nie chciałem, uważałem, że ponad pięć lat 
przerwy w ćwiczeniach jest zbyt długą przerwą, 
która mnie dyskwalifikuje z takich wyczynów. 
Widać byłem naciskany umiejętnie, może 
powróciły młodzieńcze marzenia i zgodziłem się 
do nich zajrzeć. Nie od razu, trochę to potrwało, 
zanim do nich dotarłem.  
Zapowiedź dużej zmiany w pana  życiu. 
Co było dalej?                                                                                 
Przystałem do nich. Zaczęły się ćwiczenia, 
solidne, wyczerpujące. Bardzo się starałem. 
Trampolina była moja! Po miesiącu treningu 
wróciła moja sprawność ze szkolnych lat. Byłem 
w formie. Uwierzyłem w swoje możliwości. 
Pewnego dnia wracałem z treningu, spotkałem 
pana Bogdana Zająca, w trakcie rozmowy zaprosił 
mnie na swoje zajęcia. Zaciekawiło mnie to, 
bo chłopcy opowiadali, że to jest coś jak cyrk 
z teatrem. Wciąż to wszystko było dla mnie 
tajemnicze, bo cyrk to zwierzęta, klauni, akrobaci 
na linie.  
Jednak poszedł pan tam i co zobaczył?                                                                                                          
Poszedłem, a kiedy ogarnąłem ich wszystkich 
- zobaczyłem inne oblicze akrobatyki. Zostałem. 
Pierwszy przyrząd, którego zacząłem się uczyć to 
była huśtawka Russian Swing. Ćwiczyliśmy sześć 
razy po 2 godziny w tygodniu. Już po miesiącu 

The House of Dancing Water - Makao, Chiny

Złotoryjanin na światowych scenach

Tomasz DrzewieckiAkrobacje na kole - Cyr wheel

Płonący sześcian
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wystąpiłem z grupą we wrocławskim teatrze 
przed dużą publicznością, występ emitowała 
TVP, bardzo się stresowałem. Po Wrocławiu pan 
Bogdan Zając przygotował tournee po Polsce 
i Europie. Z roku na rok uczyłem się nowych 
numerów. Uczyłem się tańca, choreografii, 
pantomimy i baletu. Wszystkie zajęcia odbywały 
się w naszej małej salce w LO przez sześć dni 
w tygodniu.                     
Jak się pracowało z choreografem?                                                                                                                              
Oj, to była bardzo ciężka praca. Wymagano ode 
mnie wielu umiejętności, których jeszcze nie 
posiadałem. Musiałem „na poczekaniu” rozwijać 
się, czyli uczyć, uczyć, uczyć. Choreograf bazuje 
na umiejętnościach aktorskich, pantomimicznych, 
tanecznych i akrobatycznych zespołu, a ja miałem 
bardzo techniczny zawód i te wszystkie sceniczne 
„czary-mary” były dopiero do wyuczenia.                      
Co było potem?                                                                                                                                           
Zacząłem  pracę w Macau China w show o 
nazwie: THE HOUSE OF DANCING MACAU. 
Tam zaczęły się moje skoki do wody z dużych 
wysokości. Oczywiście, uczęszczałem na zajęcia, 
uczyłem się tego. Aż nadszedł ten dzień: 
ja na platformie, dwadzieścia pięć metrów 
nad taflą wody, na widowni dwa tysiące osób, 
kompletna cisza, wszystkie światła na mnie. 
Spadam przez około dwie i pół sekundy. Po 
wynurzeniu, kiedy pojawia się nad wodą głowa, 
słyszę okrzyki, brawa, aplauz. Jestem doceniony, 
usatysfakcjonowany, uznany. Przepełnia mnie 
uczucie radości, spełnienia, sukcesu. To chyba 
największe moje emocje i przeżycia. 
Po zakończeniu tego programu postanowiłem tu 
zostać. Stałem się postacią znaną 
i rozpoznawalną.     
Czym zajmuje się pan obecnie?                                                                                                                                      
Obecnie przebywam w Macau China, gdzie 
biorę udział w Galach i wielu prywatnych 
przedstawieniach, zarówno w Macau, jak
i w Hong Kongu. Przez ostatnie lata zwiedziłem 
całą Azję. Każdy kraj - inny obyczaj, np. Filipiny, 
Tajlandia – super jedzenie i mili ludzie, Macau 
-wielka mieszanka narodowości i wielka 
rozmaitość w ofercie, Brazylia – wesoły, 
roztańczony kraj. Podziwiałem też Dubai, Katar, 
Libię, gdzie również występowałem. Założyłem  
własną szkółkę i szkolę dzieci. Tłoku nie ma, 
ale też grupy ćwiczących nie mogą być liczne. 
Asekuracja i bezpieczeństwo są najważniejsze. 
Moje życie jest przepełnione pracą, ale 
satysfakcjonujące. Posiadam kilka uprawnień 
zawodowych: trenera, licencję płetwonurka 
na otwarte wody, też zajmuję się choreografią. 
To wszystko daje mi dobre zabezpieczenie 
życiowe i jestem w stanie sfinansować przyjazd 
rodziny do mnie i zapewnić im wiele atrakcji .                                                                                                                     

Z którymi złotoryjanami pracował pan w Macau?                                                                                                      
Było nas pięciu: Piotr Horbacz, Filip Skirzewski, 
Marcin Janiak, Krzysztof Gawlikowski i ja.  
Czy wszyscy tam dzisiaj są?                                                                                                                                 
Oprócz mnie zostali: Piotrek Horbacz i Filip Skirzewski 
z rodzinami.     
Po naszym spotkaniu jechał pan z Ocelotem na 
występ do Krakowa. Jakie wrażenia?                                    
Było super wrócić, chociażby na chwilę tam, gdzie się 
zaczynało, fajnie było zobaczyć Bogdana Zająca i jego 
żonę Beatę Zając, a szczególnie nowych  artystów. Są 
to młodzi ludzie, oczywiście jak zawsze, z całej Polski. 
Złotoryja, Legnica i inne miejscowości - wszystko 
wygląda jak za starych czasów, także mocowanie 
sprzętu, próby, wspólny posiłek, śmiechy i żarty.               
Czy Złotoryja/Polska zniknęły z planów życiowych?                                                                                                               

Nie! Nie! Tylko jeszcze trochę tu popracuję. Oczywiście 
na emeryturę artystyczną zjadę do Złotoryi. Teraz 
tak myślę, a jak będzie - czas pokaże. Powszechnie 
wiadomo, że artyści z dziedziny gimnastyczno-
akrobatycznej mają ograniczenia, bo siła, sprężystość 
i refleks nie trwają wiecznie. Organizuję sobie 
złotoryjską przystań, ale jak będzie 
- sam teraz nie wiem.
Dziękuję za rozmowę. 

Tekst: Danuta Sosa 
Zdjęcia z archiwum Tomasza Drzewieckiego                                                                                                              

Pokaz z sześcianem

Sztrabaty (siłowa gimnastyka 
powietrzna) - szarfa

Podczas występu w Krakowie
- z trenerem Bogdanem Zającem 

i kolegą Marcinem Janiakiem

Acro duo



J
a na rynku pracy: moje talenty i moje 
kompetencje – to temat tegorocznej, dziewiątej 

już, edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, 
organizowanego w naszym regionie przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi pod patronatem 
honorowym Starosty Złotoryjskiego Ryszarda 
Raszkiewicza. W ramach tej inicjatywy co roku 
organizowane są różne wydarzenia, takie jak np.: 
zajęcia dla młodzieży dotyczące wyboru szkoły 
czy miejsca pracy, debaty na temat rynku pracy 
i edukacji, „drzwi otwarte” u pracodawców, 
konkursy związane z tematyką planowania kariery 
zawodowej czy też targi edukacyjno-zawodowe. 

Ostatnia z wymienionych inicjatyw, czyli 
targi, od kilku lat realizowana jest w Zespole Szkół 
Zawodowych w Złotoryi. W tym roku odbyły się 
one 19 października. Swoją ofertę przedstawiło 
31 wystawców, w tym lokalni pracodawcy 
i firmy spoza Złotoryi. Natomiast szkoły i jednostki 
szkoleniowe zapraszały chętne osoby do udziału 
w rozmaitych kursach zawodowych. Na targach 
można też było skorzystać z profesjonalnej porady 
doradców zawodowych lub uzyskać ich wsparcie 
w planowaniu dalszego kształcenia lub kariery. 
Nie zabrakło stoisk Komendy Powiatowej Policji 
w Złotoryi i Państwowej Straży Pożarnej.

Można było zapoznać się także z aktualnymi 
ofertami pracy w dyspozycji PUP oraz zasięgnąć 
informacji o rozmaitych projektach unijnych dla 
różnych grup wiekowych. Swoje własne stoisko 

o  projektach unijnych posiadał także Zespół Szkół 
Zawodowych w Złotoryi, który bardzo aktywnie 
uczestniczy w ich realizacji. Szkoła prezentowała 
projekty dotychczas zrealizowane oraz różne 
możliwości wyjazdów za granicę, z których skorzystać 
będą mogli w przyszłości uczniowie. Warto zaznaczyć, 
że szkoła nie tylko dba o rozwój kompetencji 
zawodowych młodzieży biorącej udział np.: w stażach 
zagranicznych, ale również o rozwój kadry 
pedagogicznej. Jest to możliwe dzięki pozyskiwaniu 
m. in. środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER). 

Tego dnia targi odwiedziły tłumy uczniów 
z okolicznych szkół oraz dorośli zainteresowani 
ciekawymi ofertami pracy. Wychodząc naprzeciw 
organizatorom OTK, uczniowie pod kierunkiem 
nauczycieli przedmiotów zawodowych przygotowali 
„Aleję Odkrywania Talentów”. To nowa inicjatywa, 
dająca okazję młodzieży do poznania bliżej specyfiki 
różnych zawodów, a nawet spróbowania samemu, 
jak to jest pracować na takich stanowiskach, 
jak: mechanik, dekorator ozdób choinkowych, 
florysta, kosmetyczka czy fryzjer (zawody obecne 
na złotoryjskim rynku pracy). Ozdobą targów 
były przepiękne rzeźby z owoców i warzyw, 
które prezentowali uczniowie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej, biegli w sztuce carvingu. 

Artur Baliński i Beata Jańta

Targi edukacyjno-zawodowe

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY: TARGI EDUKACYJNE
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Ukoronowanie całorocznego trudu i pracy 
rolników, święto dziękczynienia, tegoroczne 

powiatowo-gminne dożynki w Prusicach, miały 
szczególny charakter, ponieważ wpisane zostały 
do kalendarza imprez w ramach obchodów 
Dolnośląskiej Stolicy Kultury.

Tradycje dożynek niosą w sobie nie tylko 
podziękowania za zebrane plony, ale też bogatą 
symbolikę tego święta. Wieńce dożynkowe, 
uwite przez kobiety z tegorocznych kłosów zbóż 
z wplecionymi kwiatami, owocami, urzekały 
pomysłowością i prawdziwym artyzmem. 

Chleb ofiarowany przez starostów dożynek, 
p. Lucynę Gregulską i p. Mieczysława Kłaka 
włodarzom Gminy p. wójt Marii 
Leśnej i p. Staroście Ryszardowi Raszkiewiczowi, 
symbol życia i dostatku dzielony między 
uczestników święta z życzeniami, żeby nigdy 
go nie zabrakło, to także jeden z elementów 
tradycji obchodów dożynkowych.

Śpiewy i tańce barwnych zespołów 
ludowych „Złotej Leszczyny”, „Swojaków” 
z Zagrodna, i „Furmanów” z Miłkowic bawiły 
uczestników, a występ zespołu „Legnica” 
zauroczył bogactwem kolorowych strojów 
ludowych, pięknym tańcem i śpiewem.

Mocnych wrażeń dostarczyli sportowcy 
z „OCELOTA” w swoich prezentacjach na linie.
Celebrowanie tradycji  daje poczucie ciągłości 
pokoleń, ale też stanowi bardzo ważny 
element kultury regionu, dlatego tak ważne 
jest  umiejętne przekazywanie następnym 
pokoleniom przywiązania do niej.

Prusickie dożynki miały jeszcze jeden 
bardzo ważny wymiar, który już na wjeździe 
ujmował przyjezdnych. To poczucie 
odpowiedzialności i wspólnoty wszystkich 
mieszkańców.  Nie było miejsca, gdzie nie 
zaznaczono wyjątkowości dnia. Wielka 
w tym praca sołtysa p. Kazimierza Gregulskiego, 
który swoim zaangażowaniem porwał ludzi do 
udekorowania całej wsi. Dekoracje niezwykłe, 
pomysłowe, zabawne z przesłaniem 
i odniesieniem do czasu, świadczyły najlepiej 
o odpowiedzialności za wspólne świętowanie. 

Dożynki w Prusicach podniosły poprzeczkę 
organizatorom przyszłorocznego święta 
plonów.

Kazimiera Tuchowska

Dożynki w Prusicach

Dwie siostry-życie i śmierć
W 

listopadowy czas wspominania zmarłych 
słowa Edmonda Rostanda: Ile śmierci 

trzeba nam przeżyć, by się nauczyć, 
że i my umrzemy - mogą stanowić doskonały 
punkt wyjścia do  osobistej refleksji. Rzadko 
zastanawiamy się nad sprawami ostatecznymi, 
przecież na co dzień nie rozmyślamy o śmierci. 
Często snujemy dalekosiężne plany, żyjąc 
według scenariusza, który piszą nasze 
marzenia. Nic w tym dziwnego, bowiem 
w naturze człowieka jest żyć pełnią życia, 
łatwo dając się uwieść szczęściu. A przecież 
życie i śmierć to dwie siostry, o czym często 
zapominamy.  

Pamiętam Rajmunda - młodego miłośnika 
górskiej wspinaczki - dla którego wyprawy 
w góry były za każdym razem poszukiwaniem 

ekstremalnych przeżyć. Wiedział, że to żywioł, 
który często zabiera na wieczność 
i jednocześnie hartuje ludzką świadomość, 
że nic nie jest dane człowiekowi raz na zawsze. 
Chyba nigdzie bardziej niż w górach granica 
między życiem a śmiercią nie jest tak ulotna. 
Rajmund nie raz doświadczył tego, czym jest 
owa granica. Góry nauczyły go, że śmierć 
i życie to dwie nierozerwalne, splatające się ze 
sobą nici. Jedna z nich snuje się a ta druga jest 
tylko inną jej postacią. Góry zabrały go 
w swoje czeluści, po to by mógł „żyć” inaczej. 
Moja przyjaciółka Zuzanna kochała życie. 
Gdy dowiedziała się, że jest nieuleczalnie 
chora, nie wierzyła w lekarską diagnozę. 
Leczenie w Ameryce przyniosło pozytywny 
rezultat. Gdy wróciła do domu, Bóg obdarzył 

ją radosnym macierzyństwem. Jej maleńki, 
niebieskooki synek, którego tuliła w 
ramionach, był dla niej nową, rozwijająca się 
z kłębka nicią życia. Niestety, ona sama zwijała 
swój kłębek - śmierć zabrała jej duszę do raju. 

Zapędzona codzienność zazwyczaj 
„okrada” człowieka z myślenia o rzeczach 
ostatecznych. Refleksja o śmierci przychodzi 
wtedy, gdy odchodzi ktoś z naszych 
najbliższych: mama, tata, przyjaciel, sąsiad... 
Czas  listopadowych zaduszek, rozświetlony 
światłem zniczy zapalanych na mogiłach 
zmarłych, niech stanie się dla każdego z nas 
okazją do rozmowy między niebem a ziemią. 
Wszak rozmowa między życiem a śmiercią, 
między trwaniem a przemijaniem, jest jak 
toczące się nieustannie koło. Ileż więc racji 
miał Paulo Coelho mówiąc: Umiera się nie 
dlatego, by przestać żyć, lecz po to, by żyć 
inaczej. 

Markosia

POWIATOWO-GMINNE DOŻYNKI
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O
d 24 września do 22 października 2017 r. 
czynna była w krużgankach klasztoru 

franciszkanów wystawa o dziejach kościoła św. 
Mikołaja, który od 2000 r. należy do parafii św. Jadwigi. 

Otwarcie wystawy było ostatnim tegorocznym 
akcentem różnorodnych obchodów, organizowanych 
przez TMZZ, z okazji ośmiu wieków, jakie w 2017 r. 
upłynęły od pierwszej informacji o kościołach św. 
Mikołaja i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W 
październiku 1217 r. papież Honoriusz III zakończył 
ostatecznie spór, toczony przez proboszczów tych 
świątyń, postanawiając, że będą „równe jak siostry”. 
Czytelnicy czerwcowego „Echa” mieli okazję zapoznać 
się z obszernym artykułem o historii kościoła św. 
Mikołaja, co zwalnia nas z omawiania jej w tym miejscu.

Kościół św. Mikołaja 

w klasztorze franciszkanów
Specjalnie z okazji wystawy opracowane 

zostało kalendarium dziejów kościoła. Jak już wiemy, 
obfitowały one w dramatyczne wydarzenia, np. 
pożar w 1840 r. W XVI w. gospodarzami świątyni stali 
się protestanci, po ostatniej wojnie był własnością 
kościoła polsko-katolickiego a dopiero od 2001 r. 
znów odbywają się tutaj katolickie nabożeństwa. 

Na wystawie zgromadzono archiwalne 
dokumenty, stare ryciny, fotografie zabytków, np. 
epitafiów, artykuły, dokumentujące osiemsetletnią 
historię kościoła. Ciekawym elementem były 
makiety kościoła, wykonane przez uczniów głównie 
Zespołu Szkół Zawodowych w ramach tegorocznego 
konkursu plastycznego. Zwiedzający mogli 
zaopatrzyć się w darmowy egzemplarz „Echa 
Złotoryi” ze wspomnianym artykułem. Wystawę 
przygotowali: Józef Banaszek i Roman Gorzkowski 
z TMZZ.

Roman Gorzkowski

W KLASZTORZE FRANCISZKANÓW
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N
ie byłoby tematu, gdyby w ubiegłym roku na 
Górze Mieszczańskiej nie odkryto fundamentów 

największej szubienicy na Dolnym Śląsku (patrz „Echo 
Złotoryi” z lipca-sierpnia 2016). Opracowywane 
właśnie plany restauracji reliktów szubienicy 
przewidują m.in. ustawienie obok nich tablic z 
niezbędnymi informacjami o dziejach tego zabytku 
i całego obszaru, zwanego wcześniej, jak wiadomo, 
Górą Szubieniczną. Pierwsza z nich stanąć miała już u 
podnóża wzniesienia, niedaleko strzelnicy, i zachęcać 
do skierowania swych kroków do fundamentów 
miejsca straceń. 

Niedawno dr Daniel Wojtucki z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, który wraz z dr. Pawłem Dumą 
zlokalizował i odkrył pozostałości szubienicy, 
zaproponował ciekawą modyfikację powyższych 
zamierzeń. Z historycznych źródeł można odtworzyć 
ostatnią drogę przestępców, skazywanych niegdyś na 
karę śmierci: po wyroku, który zapadał najczęściej w 
ratuszu, prowadzono lub wieziono skazańca na miejsce 
egzekucji, przeważnie poza miasto, tam właśnie, gdzie 
znajdowała się szubienica (choć wyroki, np. przez 
ścięcie, wykonywano także w innych miejscach). Stała 
w miejscu, które widoczne było z daleka, aby wisielcy 
odstraszali potencjalnych przestępców. 

Opisywaną trasę nazywano Drogą Biednego 
Grzesznika (Armesünderweg). Temu określeniu nie 
możemy się dziwić – nawet największy złoczyńca 
prowadzony na śmierć, zasługiwał jednak po 

chrześcijańsku na współczucie, nikt bowiem nie 
powinien cieszyć się ani ze złych uczynków, ani z kary 
śmierci, którą grzesznik na siebie sprowadził. 
W Czechach szlak o takiej właśnie nazwie prowadzi z 
zamku koło Bečova na Šibeniční vrch, gdzie zachowały 
się pozostałości szubienicy (patrz fot. powyżej).

Złotoryjskich skazańców prowadzono zapewne 
najkrótszym z możliwych dystansów, a więc dzisiejszą 
ulicą A. Mickiewicza, potem przez Bramę Dolną u 
wylotu placu J. Matejki, dalej ul. Legnicką prosto na 
Górę Szubieniczną. Pierwsza tablica Drogi Biednego 
Grzesznika stanęłaby w Rynku, następna np. na pl. 
J. Matejki, a dopiero ostatnia przy fundamentach 
szubienicy. Wszystkie plansze zawierałyby nieznane 
szerzej fakty, dotyczące dawnego wymiaru 
sprawiedliwości oraz stosowne ryciny. Drogę 
wyznaczałyby również jakieś proste piktogramy (ale 
chyba nie rysunek stryczka…). Osobiście zamiast iść 
ul. A. Mickiewicza, „zahaczyłbym” o kościół św. 
Jadwigi, aby skazaniec mógł po raz ostatni pożegnać się 
z franciszkanami i z nieco lżejszą duszą iść dalej.

Czy  nie warto byłoby, zgodnie z sugestią 
dr. Daniela Wojtuckiego, i w naszym mieście wytyczyć 
Drogę Biednego Grzesznika? Wystarczy nieco 
zmodyfikować plany dotyczące odnowienia 
i udostępnienia fundamentów szubienicy, tj. 
pozostawić tam tylko jedną tablicę a inne umieścić 
przy proponowanej trasie. 

Roman Gorzkowski

Czy powstanie Droga Biednego Grzesznika?
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Szlak Biednego Grzesznika w Czechach

01.10.2017 r. w Świerzawie odbyły się 
„Powiatowe zawody strażackie 2017”.
04 - 05.10.2017 r. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Złotoryi zorganizowała Dni 
Otwarte. 
04.10.2017 r. w Centrum Aktywności 
Społecznej „Wulkan” przy ul. Konopnickiej 
Stowarzyszenie Nasze Rio zorganizowało 
lokalne forum programu Równać Szanse 
„Młodzież w małym mieście: szanse i 
wyzwania”. 
07.10.2017 r. odbył się jubileuszowy XX Rajd 
Jadwiżański.
07 - 08.10.2017 r. na Zamku Grodziec odbyło 
się XI Agroturystyczne Święto Wina i Miodu 
Pitnego.
10.10.2017 r. w holu ZOKiR odbył się 
wernisaż prac uczestników kursu rysunku 
i malarstwa, prowadzonego przez Artura 
Golińskiego w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji.
10.10.2017 r. w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej w Świerzawie funkcjonariusze 
Komendy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu przeprowadzili szkolenie 
pracowników socjalnych z terenu powiatu 
złotoryjskiego.
11.10.2017r. w Powiatowym Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno - Pedagogicznego w 
Złotoryi zorganizowano Forum Poradnictwa 
Zawodowego.
12.10.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji świętowano Dzień 
Edukacji Narodowej przygotowany przez 
nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 
w Złotoryi.
12.10.2017 r. Firma Mine Master została 
laureatem XXI Dolnośląskiego Klucza Sukcesu 
w  kategorii  dolnośląskiej firmy najlepiej 
współpracującej ze społecznością lokalną.
14.10.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 
w Złotoryi odbyła się akcja honorowego 
krwiodawstwa. 
16 - 17.10.2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia 
Nasze Rio przy ul. Konopnickiej odbyły 
się warsztaty edukacyjne dla młodzieży 
„Możesz więcej niż myślisz”.
16 - 20.10.2017 r. w Złotoryi trwała 9. 
edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 
– cyklu imprez promujących poradnictwo 
zawodowe.
19.10.2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych 
w Złotoryi odbyły się targi edukacyjno-
zawodowe.
20.10.2017 r. w Hali Sportowej „Tęcza” 
w Złotoryi, w ramach realizowanego przez 
powiat złotoryjski projektu „ERL (Educatio, 
Repetitio, Labora) – kształcenie ustawiczne 
osób z niepełnosprawnością” zorganizowana 
została paraolimpiada.
20.10.2017 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Złotoryi odbyło się otwarcie 
wystawy pn. „Z palety Grupy Artystycznej 
Π-art”.
21.10.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbyły się uroczystości 
z okazji 25-lecia Klubu Seniora. 
22.10.2017 r. na Zamku Grodziec odbył się 
koncert „Spotkanie z twórczością Czesława 
Niemena”.
25.10.2017 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Złotoryi odbyły się warsztaty 
czerpania papieru. 
26.10.2017 r. w plebiscycie internetowym 
Fundacji Orange, na nowe pracownie 
Orange zwyciężył projekt Stowarzyszenia 
Nasze Rio. 
27.10.2017 r. w sali wiejskiej w Krotoszycach 
odbył się pokaz etiudy teatralnej dorosłych 
z Krotoszyc. 
29.10.2017 r. w Złotoryi odbył się Marsz 
Wszystkich Świętych.

                  Opracował: Jarosław Jańta

NA GÓRZE MIESZCZAŃSKIEJ K r o n i k a
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KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Miesiąc temu w Rynku 
została wmurowana 

tablica, upamiętniająca 
trzykrotnych złotoryjskich 
mistrzów świata w 
akrobatyce sportowej. 
Z tej okazji ukazała się, 
autorstwa Alfreda Michlera, 
„Złota Czwórka ze Złotoryi”. 
Publikację wydała Wyższa 
Szkoła Medyczna w Legnicy, 
kierowana przez Ryszarda 
Pękałę. Obszerne biogramy 
trenera Zygmunta Biegaja, 
Leszka Antonowicza, 
Wojciecha Świecika, 
Bogdana Zająca i Sławomira 
Hałady, poprzedził autor 
zarysem dziejów tej 
dyscypliny w naszym 
mieście. Nie zapomniał o 
choreografach oraz wielu 
działaczach, trenerach 
i sportowcach, dzięki 
którym tutejsza akrobatyka 
osiągnęła szczyty a jej 
dzisiejsi zawodnicy nadal 
zbierają medalowe żniwo.

Roman Gorzkowski

Warto przeczytać

Gdy dojdzie do 
przebudowy 

placu Władysława 
Reymonta, 
i powstanie 
zapowiadane 
rondo, to osobiście 
nie będę tęsknił 
ani za dzisiejszą 
zabudową 
placu ani za 
pomnikiem pisarza. 
Zdecydowanie 
bardziej żałuję tego 
miejsca z czasów, 
które upamiętniła 
widokówka, 
wydana w 1965 r. 
(fot. J. Korpal). 
Przypomnijmy, że 
latach 1960-1967 
obowiązywała 
inna nazwa: plac 
Basztowy.
Roman Gorzkowski

Kącik starej widokówki
Złoto do czwartej potęgi

Spotkanie (od lewej) burmistrza Złotoryi 
Jerzego Helmricha z Filipem Melanchtonem 

i Marcinem Lutrem w Wittenberdze w 1523 r.

Jeśli  już żałować…
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Numer Echa Złotoryi z tym artykułem 
powinien być dostępny od 31 

października 2017 r. Właśnie w tym dniu w 
1517 r. zakonnik Marcin Luter przybił do drzwi 
kościoła w Wittenberdze 95 tez, potępiających 
sprzedaż odpustów. Tak rozpoczęła się 
równo 500 lat temu reformacja. Ogromną 
rolę - drugoplanową zaraz po Lutrze, odegrał 
w tym złożonym ruchu kwestionującym 
średniowieczny ład religijny i społeczny, 
właśnie Filip Melanchton. Ponadto w tym 
roku minęła także 520. rocznica urodzin 
Melanchtona. Zachowała się cała masa 
powiązań i odziaływań tego współtwórcy 
reformacji na Złotoryję i jej mieszkańców.
      Filip Melanchton (1497-1560) był 
cudownym dzieckiem - zadziwiał wszystkich 
tempem przyswajania wiedzy. W wieku 
12 lat wstąpił na uniwersytet, gdy miał  lat 
15 został magistrem, jako 21- latek objął 
profesurę na uniwersytecie, a pięć lat 
później (w wieku 26 lat) był już rektorem 

Uniwersytetu w Wittenberdze. To 
intelektualista o szerokich horyzontach: 
reformator religijny i oświatowy, teolog, 
pedagog, historyk, geograf, astrolog, 
filozof oraz tłumacz - znawca greki, 
łaciny i hebrajskiego. Opracowana 
przez niego ordynacja szkolna oraz 
pouczenie dla wizytatorów, stały się 
wzorem dla wielu krajów, jak należy 
zorganizować życie szkół i Kościoła. 
Stworzył niezliczoną ilość pism, pouczeń, 
programów i podręczników. Jest 
uważany za jednego z największych 
propagatorów edukacji w dziejach - 
słusznie nazywany Praeceptor Germaniae 
(Nauczyciel Niemiec). Napisana przez 
niego Konfesja Augsburska stała się 
deklaracją wyznaniową protestantyzmu, 
na którą z niewielkimi zmianami, 
jeszcze dzisiaj zaprzysięgają pastorzy. 
W całej Europie podziwiano jego 
rozległą wiedzę, bystry zmysł logicznego 

rozróżnienia, niesamowity dar do 
godzenia sprzeczności oraz skromność i 
umiar w wypowiedziach. Wychudzona 
i niska sylwetka Melanchtona nie robiła 
jednak wrażenia - wyglądał jak dzieciak. 
Wszystko zmieniało się, gdy zaczynał 
mówić. Książe ówczesnych uczonych – 
Erazm z Rotterdamu powiedział o nim: 
Na Boga, do jakich nadziei upoważnia 
nas ten młodzieniec, prawie chłopak 
jeszcze, Filip Melanchton, który jest w 
obu językach nieomal równie znakomity! 
Co za bystrość umysłu, jaka czystość 
i powabność stylu, jakie bogactwo 
pamięci, jakie oczytanie i jaka delikatność 
i czystość tego prawdziwie królewskiego 
ducha. Zjeżdżali do Melanchtona ludzie 
ze wszystkich zakątków Europy, aby 
zasięgnąć rady, aby się uczyć, aby go 
poznać. Rady zasięgali u niego biskupi, 
o pomoc w sprawach teologicznych 
oraz przy organizacji szkolnictwa prosili 
władcy, miasta, burmistrzowie, rektorzy 
i nauczyciele. Na listy od Melanchtona 
czekali królowie i książęta. Do Rzymu 
próbowało go ściągnąć dwóch papieży, 
a pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim 
oferował biskup Jan Dantyszek.

Ten zapracowany człowiek, jeden 
z najwybitniejszych przedstawicieli 
renesansowej kultury, znajdował 
czas na intensywne i zażyłe kontakty 
ze złotoryjanami. Przybierały one 
różne formy. Polegały na prywatnych 
spotkaniach w domu Melanchtona, 
uczestnictwie w jego wykładach na 
uniwersytecie lub na prowadzeniu 
korespondencji i wysyłaniu do Złotoryi 
publikacji oraz zaufanych ludzi. Nigdy 
jednak Melanchton sam nie odwiedził 
Złotoryi.

Pierwsze osobiste związki z Filipem 
zostały zawarte za sprawą złotoryjan 
studiujących w Wittenberdze. To właśnie 
tam młodzi ludzie poznali Melanchtona 
i przywieźli do miasta wieści o 
niezwykłym profesorze (malutkim 
półtorametrowym, jąkającym się 
chłopcu), na którego wykłady przychodzi 
po 600 osób. Od tego momentu 
Wittenberga stała się ulubionym 
kierunkiem studiów złotoryjskich elit. 
W czasach Melanchtona (1518-1560) w 
Wittenberdze studiowało 41 złotoryjan. 

Nie jest to jednak pełen obraz. Ta liczba 
obejmuje najczęściej tych, którzy wpisali 
się do metryki jako Aurimontanus lub 
Goldbergensis. A przecież uczyli się tam 
także ludzie z innych miejscowości, którzy 
potem przez chwilę lub niekiedy nawet 
przez całe swoje życie zawodowe byli 
związani ze Złotoryją. Dlatego należy tę 
liczbę zwiększyć jeszcze o przynajmniej 30 
osób i dopiero wtedy uzyskamy właściwą 
- ok. 70  złotoryjskich wychowanków 
Melanchtona. Najznaczniejsi z nich 
nawiązywali przyjaźnie z Melanchtonem 
i po studiach pozostawali w stałym 
kontakcie ze swoim mistrzem. To 
właśnie za sprawą tych zaufanych 
współpracowników Melanchton mógł 
skutecznie wpływać na funkcjonowanie 
naszego miasta na prawie każdym 
obszarze.

Wiele najtrudniejszych spraw było 
rozwiązywanych podczas prywatnych 
spotkań w domu Małego Greka. Już w 
1523 r. Jerzy Helmrich przeprowadził 
konsultacje z Melanchtonem i Lutrem, 
co zaowocowało objęciem przez 
niego funkcji rektora w Złotoryi  i 
sprowadzeniem do miasta przyjaciela 
Melanchtona - Valentina Trozendorfa. 
Tak rozpoczął się proces budowania 
Gimnazjum Humanistycznego w Złotoryi 
- jednej z najlepszych szkół w Europie. 
Kolejne spotkanie Helmricha - już wtedy 
burmistrza Złotoryi, odbyło się w 1536 r. 
i dotyczyło wskazówek, jak postępować 
w mieście z anabaptystami oraz jaką 
formę powinno przybrać w obrzędowości 
luterańskiej okazywanie wiary. Takie 
wizyty złotoryjan w domu Melanchtona 
będą się odbywały systematycznie aż do 
jego śmierci.

Zdarzało się też, że wysyłano na 
spotkanie z Melanchtonem za karę. Przed 
jego oblicze trafiali pastorzy i pedagodzy, 
którzy pogubili się w sprawach religijnych. 
Wtedy Pan Filip przesłuchiwał delikwenta 
i wydawał opinię. Jeżeli była negatywna, 
to człowiek był skończony. Tak 
potraktowano choćby w 1533 r.  Johanna 
Wernera, nadwornego kaznodzieję 
księcia Fryderyka II, proboszcza w Legnicy, 
nauczyciela w Złotoryi. Gdy zaczął się 
opowiadać za Schwenckweldem - 

Kontakty Filipa Melanchtona ze Złotoryją

Biegacze i kibice

Dawno, dawno temu, 
przypuszczalnie 

najpóźniej w latach 
siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku, na 
stadionie „Górnika”, z 
zapałem godnym podziwu, 
trenowali złotoryjscy 
biegacze. Liczymy na to, 
że czytelnicy rozpoznają 
startujących właśnie 
sportowców, a nawet 
podzielą się wspomnieniami. 
Niemniej ważna jest 
grupa obserwatorów 
tego wydarzenia, nieco 
młodszych od sprinterów 
– jeden z najstarszych 
kibiców, pierwszy z lewej, 
nosi nakrycie głowy, 
charakterystyczne dla 
uczniów pewnej tutejszej 
szkoły średniej. Której? 
A może czytelnicy odnajdą 
siebie na fotografii?

Roman Gorzkowski

Historia jednej fotografii Jeśli  już żałować…
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zwolennikiem pierwotnego Kościoła, to 
posłano go do Wittenbergi, do pana Filipa. 
Kiedy jednakże nie zechciał się przed nim 
wytłumaczyć, ale uparcie tkwił w swoim 
błędzie, został pozbawiony urzędu. 

Najczęściej jednak kontaktowano 
się przy użyciu słowa pisanego. Listy 
Melanchtona - istna obsesja (ok. 9300 
zachowanych), docierały do 500 
miejscowości rozsianych po całej  Europie. 
Około 50 z tych miejsc znajdowało się na 
terenach ówczesnej Rzeczypospolitej. Do 
naszych czasów przetrwało w oryginale, 
odpisach lub regestach 28 złotoryjskich 
listów Nauczyciela Niemiec. Z czego 11 
listów zostało wysłanych w l. 1535-
1560 do samej Złotoryi. Odbiorcami 
tej korespondencji byli przyjaciele 
Melanchtona - pastor Jan Kresling 
(1), rektorzy Valentin Trozendorf (3), 
Martin Thabor (1) i Henryk Paxmann 
(5) oraz Rada Miejska (1). Melanchton 
wysłał także 15 listów w l. 1533 -1559 
w sprawach złotoryjskich do swoich 
znajomych, superintendentów i rektorów 
w Magdeburgu, Hamburgu i Bazylei  (3) 
oraz do książąt w Legnicy, Chojnowie, 
Brzegu i Królewcu (12).  Zachowały się też  
2 listy wysłane w latach 1551 i 1558 do 
Melanchtona w sprawach złotoryjskich 
z Kożuchowa oraz Drezna (2). Zaskakujące 
jest, że nie przetrwał żaden list wysłany 
do Pana Filipa ze Złotoryi? Nie ulega 
wątpliwości, że takich listów musiały być 
dziesiątki, a może nawet setki. 

Złotoryjska korespondencja 
Melanchtona, zgodnie z ówczesną modą, 
służyła do przekazania wieści (...w Anglii 
został stracony Cromwell, królowa  żona 
Ferdynanda  jest martwa), pouczenia 
(... ciągłe nauczanie naszego Kościoła 
pobożnie wykonaj; od drogi wytyczonej 
przez Trozedorfa nie odstępujcie), 
przestrogi (społeczność powinna strzec 
się anabaptystów), uprzyjemnienia 
(odbędziemy uczty połączone z dyskusjami) 
lub polecania wpływowym osobistością 
(polecam ci Drzewińskiego - przebywał on 
w domu Trozendorfa).

Pod wpływem tej korespondencji  
podejmowano decyzje w sprawach 
organizacji Kościoła i szkoły oraz obsady 
 kluczowych stanowisk. Większość 
pastorów i nauczycieli była kierowana 

do Złotoryi właśnie za sprawą ustaleń 
poczynionych w listach. Jeżeli książę 
lub Rada Miasta chciała zatrudnić w 
Złotoryi kogoś nowego - pierwszą 
rzeczą, jaką czyniono, była konsultacja 
z Melanchtonem. Tak objął swoje 
stanowisko w mieście choćby rektor 
Valentin Trozendorf i Henryk Paxmann, 
nauczyciel Georg Seiler czy diakoni Ionas 
Liebig i Caspar Hartart... Podobnie było 
w innych miejscach. Dlatego w chwili 
śmierci Flipa w 1560 r., nie było właściwie 
miejscowości w krajach niemieckich, 
na Śląsku czy Pomorzu, która by nie 
posiadała nauczyciela, rektora lub pastora 
- ucznia Melanchtona. Listy Nauczyciela 
Niemiec były też pomocne w otrzymaniu 
wsparcia poza Złotoryją - ułatwiały wtedy 
znalezienie pracy, otrzymanie stypendium 
lub dostanie miejsce na studiach w 
Wittenberdze, Królewcu lub Bazylei.

Listy Małego Greka miały ogromną 
wagę. Często były czytane nie tylko przez 
adresata, ale i udostępniane za zgodą 
nadawcy wielu innym osobom. Były 
miejscem wyrażania poglądów i dyskusji 
oraz stanowiły źródło wymiany informacji 
- pełniąc rolę obecnych mediów. 
Jednocześnie wiele z nich można uznać 
za dzieła z pogranicza literatury lub nauki, 
które potem były przechowywane latami, 
aby następnie posłużyć jako przedmowy 
do dzieł (np. z listu zrobiono wstęp do 
Katechizmu Trozendorfa) lub aby stać się 
osobnymi publikacjami (Operum omnium, 
T. I - IV - z listami i pismami Melanchtona, 
wydane drukiem przez jego zięcia Caspara 
Peucera, znajdowało się w Złotoryi  jeszcze 
do 1945 r. w bibliotece łańcuchowej przy 
kościele Mariackim).

Bardzo ważną rolę pełniły też 
przysyłane przez Melanchtona książki 
i dokumenty. Wiemy, że w mieście 
wzorowano się na jego dziełach 
teologiczno - dogmatycznych (Loci 
communes i Wyznaniu Augsburskim), 
instrukcjach i programach (Pouczeniu dla 
wizytatorów oraz Programie nauczania), 
podręcznikach (Gramatyce greckiej 
i Gramatyce łacińskiej oraz Małym 
katechizmie). Z publikacji innych autorów 
Melanchton przysłał do Złotoryi np. w 
1552 r. Rytuał Meklemburski - dokument 
organizujący Kościół. W ten sposób elity 

złotoryjskie były bezpośrednio związane 
z najważniejszym teoretykiem oświaty i 
teologiem. Miały dostęp do jego zaleceń 
i przemyśleń, dzięki którym mogły 
wyjaśniać najbardziej zagmatwane 
kwestie teologiczne, organizować nową 
religię i oświatę oraz uczyć dzieci w szkole. 
To z kolei spowodowało, że luteranizm 
złotoryjski miał ugodowy charakter 
i rzadko dochodziło w mieście do 
wzajemnych prześladowań. 

Kontakty Filipa ze Złotoryją miały 
ogromną wartość. Dla ówczesnych 
ludzi były darem - ideową inspiracją, 
która wywołała w Złotoryi i w innych 
miejscach Europy niespotykany rozwój 
życia umysłowego, edukaji, literatury, 
drukarstwa, muzyki, architektury i sztuki. 
To właśnie te inspiracje po zetknięciu 
z wybitnymi złotoryjanami - Jerzym 
Helmrichem, Valentinem Trozendorfem, 
Janem Kreslingiem, Franzem Reichem, 
Martinem Thaborem, Zachariaszem 
Barthem czy Lorenzem Cirklerem 
oraz piastowskimi książętami Śląska, 
oświeconymi władcami renesansu 
- Fryderykiem II legnickim i Jerzym 
II brzeskim, doprowadziły w naszym 
mieście do największego w dziejach 
rozkwitu kultury duchowej. Bez udziału 
Filipa Melanchtona ten rozwój nigdy nie 
uzyskałby takiego poziomu.

Dla współczesnych badaczy ślady po 
oddziaływaniach Melanchtona są wspaniałymi 
materiałami, które można interpretować 
wielopłaszczyznowo i czerpać z nich 
wszechstronne informacje. Każdy znajdzie tam 
coś dla siebie. Historyk regionalista otrzyma 
źródła do poznania dziejów Małej Ojczyzny w 
zakresie organizacji Kościoła, spraw teologiczno 
- religijnych, szkolnictwa, funkcjonowania życia 
umysłowego czy uczuciowego lub obiegu 
informacji... Filolog klasyczny będzie mógł  
zmierzyć się z tłumaczeniem oryginalnych 
tekstów łacińskich i greckich. Literaturoznawca 
albo historyk literatury dokona analizy 
pojawiających się cytatów z Biblii, mitologii, 
autorów starożytnych oraz ojców Kościoła. 
Czy wreszcie antropolog literatury przyjrzy się 
tym odziaływaniom, jako jednemu z mediów 
we wszelkich możliwych układach kulturowej 
komunikacji. 
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Damian Komada

Tłum studentów wita wjeżdzającego do Heidelbergu Melanchtona i jego 
zięcia Caspara Peucera - absolwenta Gimnazjum w Złotoryi
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