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Jacek Miliński jest mieszkańcem Radziechowa 
i organistą w kościele w Zagrodnie, absolwentem 

złotoryjskiego Zespołu Szkół Zawodowych. Muzyczne 
szlify zdobywał razem z siostrą bliźniaczką, z którą dzisiaj 
tworzy śpiewający i grający duet „do wynajęcia”. Muzyka 
wypełnia jego życie podwójnie - jako muzyka kościelnego 
i rozrywkowego oraz jako fachowca od akustyki, 
czuwającego nad występami innych.
Joanna Sosa-Misiak: Co było pierwsze - śpiewanie czy 
granie?
Jacek Miliński: Pierwsze zdecydowanie było granie. 
Śpiew pojawił się nieco później.
Jak rozpoczęła się przygoda z instrumentem? Kto miał 
wpływ na jego wybór?
Moja przygoda z organami zaczęła się od najmłodszych 
lat. Kiedy miałem zaledwie 3 latka,  dostałem od Babci i 
Dziadka pierwsze zabawkowe organki, nie rozstawałem 
się z nimi na krok. Z małych organów awansowałem na 
większe. Pamiętam mój pierwszy większy instrument 
CASIO. Grałem ze słuchu, to co usłyszałem, to potrafiłem 
od razu przełożyć na klawisze instrumentu. I tak wtedy 
to się wszystko zaczęło. Pierwsze występy w klasie 
„0” bardzo mocno przeżywałem. Wtedy moi rodzice 
postanowili mnie zapisać do Ogniska Muzycznego w 
Złotoryi - poznawałem nuty, zasady muzyki i różne 
techniki grania. Dzięki temu mogłem rozwinąć swoje 
skrzydła w dziedzinie muzyki rozrywkowej. Pewnego 
razu podczas lekcji, mój nauczyciel Pan Stanisław 
Stadnik, nie wiedział czy gram ze słuchu, czy z nut. Chciał 
mnie sprawdzić, celowo wpisał mi błędne nuty, żeby 
się dowiedzieć, czy ja tak naprawdę gram z nut, czy ze 
słuchu. Test przeszedłem pomyślnie, bo czytałem nutki. 

Pamiętasz, ile miałeś lat podczas pierwszego 
występu?
Tak, miałem około 6-7 lat. Było to w szkole 
podstawowej w Radziechowie, na uroczystości 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zagrałem wtedy 
wiązankę utworów w wersji instrumentalnej. 
Gdzie zdobywałeś szlify zawodowego organisty? 
Pierwszą mszę zagrałem na swojej rocznicy Komunii 
Świętej i od tamtej pory zaczęła się moja przygoda 
z organami kościelnymi. Fascynowałem się muzyką 
sakralną, a najbardziej Chorałem Gregoriańskim. 
Niedługo po tym wydarzeniu spotkałam się z  
Michałem Jurczenko (były organista z Zagrodna), 
to on mi powiedział, że jest szkoła, która kształci 
muzyków na organistów kościelnych. Byłem 
bardzo podekscytowany, że mam szansę zostać 
muzykiem kościelnym. Dowiedziałem się, którego 
dnia odbywają się przesłuchania i udałem się tam 
z moją siostrą bliźniaczką Agatą. Nadszedł czas 
egzaminu wstępnego, pojawiły się wątpliwości, czy 
na pewno dam radę. Egzamin przeszedłem pomyślnie 
i udało się. Dostałem się do Diecezjalnego Studium 
Organistowskiego w Legnicy (teraz Diecezjalny 
Instytut Muzyki Kościelnej ). 

Jak długo trwała nauka i co w niej było 
najciekawsze?
Nauka trwała 5 lat, w każdą sobotę od 8.00 
do 14.00, a czasami i dłużej. Kosztowało 
mnie to wiele wyrzeczeń. Musiałem odłożyć 
weekendowe spotkania z przyjaciółmi, żeby 
wykształcić się na muzyka kościelnego. Lata nauki 
w Studium mijały w bardzo miłej atmosferze, 
dzięki temu poznałem wielu wartościowych 
ludzi i zdobywałem coraz to nowe umiejętności 
techniki grania czy wiedzy. Najbardziej 
fascynowały mnie lekcje gry na organach, 
liturgiki, chorału gregoriańskiego, a także 
harmonii. Pod koniec studium musiałem odbyć 
praktyki w różnych kościołach w naszej Diecezji. 
Bardzo się stresowałem podczas praktyk, bo 
byłem oceniany przez moich wykładowców. 
Nadszedł w końcu długo wyczekiwany dzień - 
egzamin końcowy. Msza dyplomowa, pamiętam, 
jakby to było wczoraj. 28 września 2014 r., 
godzina 12.00, nie było już odwrotu, trzeba 
było zagrać. Ręce mi się tak bardzo trzęsły, 
że nie wiedziałem, co mam robić, stres zaczął 
działać. Po niespełna godzinnej mszy egzamin 
się zakończył i wtedy opadł cały stres. Niedługo 
po egzaminie odbyło się  rozdanie dyplomów 
potwierdzających ukończenie Diecezjalnego 
Studium Organistowskiego w Legnicy. Byłem 
bardzo dumny z siebie, a także z mojej siostry 
bliźniaczki, która też ukończyła to samo studium.
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Jak długo jesteś już organistą 
w zagrodzieńskim kościele?
W Zagrodnie gram od września zeszłego 
roku, ale zdarzało mi się podczas moich 
nauk w studium bywać w kościele i grać 
na tak pięknym instrumencie, jaki tam się 
znajduje. 
Czy organista gra tylko wyuczone utwory, 
czy zdarza się, że improwizuje?
Nie, ja jako organista, przeważnie 
improwizuję na temat danej pieśni lub frazy 
muzycznej. Czasami zdarza mi się po mszy 
świętej zagrać utwory muzyczne, 
np. J. S Bacha. 
Czujesz, że to powołanie? Muzyka 
kościelna dla nastolatków jest passe. 
To już nie czasy J. S. Bacha...
Tak, jest to powołanie. Niełatwo jest 
grać muzykę kościelną, tym bardziej, 
że w dzisiejszych czasach współczesny 
nastolatek raczej się tym nie interesuje.
Podobno muzyka liturgiczna pomaga 
w przeżywaniu wiary, pomaga wiernym 
w modlitwie. Też to tak widzisz?
Św. Augustyn w swoich wyznaniach mówił 
„Kto śpiewa ten dwa razy się modli”. 
Zauważyłem wśród parafian, że muzyka 
pomaga im bardziej przeżywać dany okres 
liturgiczny w kościele. Zadaniem organisty 
jest utrzymanie poziomu wykonywania 
muzyki liturgicznej, a także pomoc w jej 
przeżywaniu poprzez improwizacje, utwory 
organowe czy śpiewy.
Prowadzisz też własną firmę i zespół pod 
tą samą nazwą...
Tak, zgadza się. Firmę prowadzę od lipca 
2017 r. Nazwa firmy zrodziła się z mojej 
ksywy ze szkoły średniej „Jack-Jack”, więc 
postanowiłem jakoś to zmodyfikować 
i powstała nazwa JackMix.
Kto jeszcze jest w zespole?
Moja siostra Agata.
Jaką muzykę gracie?
Gramy przeważnie muzykę rozrywkową. 
Słyszałam, że parasz się graniem na 
weselach, ale i chętnie zapewniasz 
oprawę muzyczną podczas różnych 
wydarzeń...
Już podczas nauki w Ognisku Muzycznym 
bardzo chciałem zabawiać ludzi na różnych 
imprezach. Pierwszą imprezę, którą 
zagrałem, była zabawa karnawałowa dla 
dzieci ze szkoły podstawowej w Olszanicy 
i w Radziechowie w 2009 r. Jest to sposób 
na dorabianie. 

W którym momencie pojawiła się kolejna 
zawodowa ścieżka – mam na myśli pracę 
w roli akustyka w ZOKiR?
Praca akustyka w ZOKiR pojawiła się bardzo 
niespodziewanie. Mieliśmy umówioną 
imprezę z Zespołu Szkół Zawodowych 
w Złotoryi właśnie na sali widowiskowej 
w/w obiekcie. Pan Zbigniew Gruszczyński 
- dyrektor Ośrodka Kultury powiedział: 
„Jacek, jeżeli podłączysz sprzęt i on 
zadziała, to dostaniesz u nas pracę jako 
akustyk”. Podłączyłem, wszystko przebiegło 
pomyślnie, no i dostałem tę pracę. Zawsze 
byłem ciekawy, jak to wszystko wygląda 
od strony technicznej. Z biegiem czasu 
uczęszczałem na różne kursy doszkalające 
w dziedzinie realizacji dźwięku. 
Akustyka w kościele i w sali ZOKiR - dwa 
różne wyzwania!
Te dwa obiekty bardzo się różnią od 
siebie akustycznie. W kościele przede 
wszystkim spotykamy długi czas pogłosu 
i słabe warunki techniczno-akustyczne 
do zorganizowania koncertu. Na sali 
widowiskowej mamy dobre warunki do 
organizowania imprez operowych, a także 
przedstawień teatralnych, ponieważ sala 
jest przystosowana do tego typu imprez 
kulturalnych. 
Panuje opinia, że akustyk to pan i władca 
koncertu/imprezy. Od niego zależy 
„być albo nie być” artysty, zwłaszcza 
instrumentalistów. Czujesz już w ręce to 
berło?
Każdą imprezę staram się zrealizować na jak 
najwyższym poziomie swoich umiejętności, 
a także możliwości sprzętu.
Niejako z pierwszej opinii wynika druga: że 
akustycy, jeśli kogoś nie lubią, to sabotują 
– np. odcinając artyście odsłuch. Bywasz 
złośliwym akustykiem?
Nie, przeważnie jestem w dobrych relacjach 
z artystami.
Podobno do najczęstszych pytań, które 
słyszą akustycy, należą „Do której gracie?” 
i „Załatwisz autograf?” Potwierdzasz?
Tak, bardzo często zdarzają się takie pytania 
na imprezach plenerowych.
Jakie masz plany na najbliższą przyszłość?
Chciałbym się wybrać na studia związane 
z realizacją dźwięku. 

W takim razie życzę powodzenia. 
Joanna Sosa-Misiak

Zdjęcia z archiwum domowego 
Jacka Milińskiego 
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 Jubileusze mają to do siebie, że skłaniają nas 
do zadumy i myślenia o minionym czasie.

Towarzystwo Lekarskie we Lwowie obchodziło 
w ubiegłym roku jubileusz 150-lecia istnienia. 

Okoliczności jego powstania, rozwoju, świetności i 
przerwania działalności, spowodowane wybuchem 
II wojny światowej oraz korekty granic, są obrazem 
burzliwych i dramatycznych dziejów naszej ojczyzny. 
Troje lekarzy z Dolnego Śląska (Złotoryja, Chojnów), 
w tym piszący te słowa, miało zaszczyt w dniach 
18-21.10.2017 r. uczestniczyć w obchodach 
jubileuszu. Warto podkreślić, że w zjeździe wzięło 
udział ponad 880 osób. Poza lekarzami z Polski dużą 
grupę stanowili lekarze polonijni z Litwy, Białorusi, 
Niemiec, Austrii, Francji, Szwecji, nie zabrakło 
pokaźnej reprezentacji z Ukrainy. 

Inicjatorami obchodów jubileuszu byli: doc. 
dr n. med. Ewelina Hrycaj-Małanicz, prezes 
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie oraz 
dr Oleh Duda, prezes Ukraińskiego Towarzystwa 
Lekarskiego we Lwowie. Przedsięwzięcie zostało 
zorganizowane przez:
•	Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie,
•	Ukraińskie Towarzystwo Lekarskie we Lwowie,
•	Naczelną Izbę Lekarską,
•	Światową Federację Polonii Medycznej,
•	Światową Federację Ukraińskich Towarzystw 

Lekarskich,
•	Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. 

Danyła Hałyćkogo,
•	Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.

Wśród wielu znamienitych osób i instytucji, 
które objęły obchody jubileuszu swoim patronatem, 
znalazły się: marszałek Senatu RP, Ministerstwo 
Zdrowia RP, Rada Najwyższa Ukrainy. Pierwszego 
dnia pobytu, w godz. wieczornych, zainteresowani 
mogli zwiedzić Lwów. Dla nas było to „spotkanie 
teraźniejszości z historią”. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od głównej 
promenady Lwowa, Prospektu Wolności, dawnych 
Wałów Hetmańskich. Teren z jednej strony 
zamknięty Teatrem Wielkim, z przeciwległej strony 
pl. Adama Mickiewicza (dawniej pl. Mariackim) 
z figurą Matki Boskiej i pomnikiem naszego 
narodowego wieszcza, wraz przylegającymi ulicami: 
Hetmańskiej od wschodu i Galicyjskiej od zachodu, 
obecnie ulicami wolności. Oświetlona fasada Opery 
Lwowskiej - z posągami  ,,Chwały”, ,,Zwycięstwa”, 
„Miłości” - budzi podziw oraz uznanie dla jej twórcy, 

lwowianina Zygmunta Gorgolewskiego. Budowla 
w prawdziwym stylu wiedeńskiego renesansu, 
zaliczana jest na równi z teatrem wiedeńskim i 
odeskim do najwspanialszych teatrów Europy. 
Wały Hetmańskie, obecnie Prospekt Wolności, to 
miejsce nad kanałem o szerokości 16 m, w którym 
płynie rzeka Pełtew. Tu stały pomniki króla Jana III 
Sobieskiego, zwycięzcy pod Wiedniem i hetmana 
wielkiego koronnego Stanisława Jabłonowskiego, 
obrońcy Lwowa przed Tatarami w 1695 r. Obecnie 
stoi tu pomnik Tarasa Szewczenki, ukraińskiego 
wieszcza. Będąc na pl. A. Mickiewicza, dostrzegamy 
po przeciwległej stronie hotel „George” – ten 
sam, z którego balkonu w roku 1931 Jan Kiepura, 
po powrocie z Wiednia, śpiewał do zebranych 
tłumów. Zmierzając w kierunku rynku, zwiedzamy 
Katedrę Łacińską pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, gdzie znajduje się obraz Matki Boskiej 
Łaskawej. To właśnie tutaj 1.04.1656 r. 
król Jan II Kazimierz Waza ślubował oddanie 
narodu polskiego pod opiekę Matki Bożej, wobec 
klęsk bitewnych ponoszonych w walce z najeźdźcą 
szwedzkim. Zwiedzamy rynek z centralnie 
położonym ratuszem, wejścia do gmachu strzegą 
siedzące Lwy. To tutaj marszałek Józef Piłsudski 
przyjął 11.11.1920 r. defiladę wojskową w związku 
z nadaniem miastu srebrnego Krzyża Virtuti 
Militari. Podróż w czasie zakończyło zwiedzanie 
Uniwersytetu Lwowskiego im. Jana Kazimierza, 
obecnie im. Iwana Franki. To jedna z najstarszych 
uczelni europejskich, która powstała w 1661 r. 

Drugi dzień zjazdu (19.10.2017) rozpoczął się 
od porannych mszy św. w intencji lekarzy w kościele 
greckokatolickim pw. św. Piotra i Pawła oraz w 
katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi. 
Po nabożeństwie uczestnicy zostali przewiezieni 
autobusami na Wzgórza Wuleckie, miejsce 
stracenia 41 profesorów lwowskich. Po modlitwie za 
pomordowanych, prowadzonej przez duchownych 
obrządku katolickiego i prawosławnego, delegacje 
z Polski i Ukrainy złożyły wieńce i wiązanki pod 
pomnikiem upamiętniającym uczonych. Zebrani 
odśpiewali Rotę. Sam pomnik - brama zbudowana 
z betonowych blokó z betonowych bloków 
symbolizujących poszczególne przykazania 
chrześcijańskiego dekalogu, blok oznaczony rzymską 
cyfrą V jest częściowo wysunięty, co symbolizuje 
złamanie piątego przykazania „Nie zabijaj” - został 
odsłonięty i poświęcony w lipcu 2011 r.

Po uroczystościach w wąwozie uczestnicy udali 
się w dalszą podróż na Cmentarz Orląt Lwowskich, 
aby oddać cześć obrońcom Lwowa z 1918 r. Ta 
monumentalna nekropolia o unikatowych walorach 
architektonicznych miała być zapomniana. Władze 
administracyjne poprzedniej epoki dążyły do 
jej całkowitej dewastacji. Nie udało się to dzięki 
polskiemu przedsiębiorstwu Energopol, które w 
1989 r. podjęło trud zabezpieczenia, a następnie 
odbudowy nekropolii. W dniu uroczystości 
cmentarz mienił się niczym tarcza chwały. Zebrani 
po modlitwie za zmarłych, minutą ciszy i złożeniem 
kwiatów, uczcili pamięć niezwyciężonych.

Po uroczystościach na cmentarzu zebrani ruszyli 
w stronę Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego 
na inaugurację jubileuszowego zjazdu. Ta odbyła się 
w sali plenarnej i uświetnił ją występ chóru LUM. 
Konferencję otworzyli: doc. dr n med. Ewelina Hrycaj-
Małanicz i dr Oleh Duda. 

Pierwsza sesja poświęcona była historii 
Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego. Spośród wielu 
przedstawionych tego dnia referatów szczególnie 
zachwycił mnie wykład prof. Jerzego Jurkiewicza z 
Warszawy: ,,Rok 2017 – rokiem doktora Władysława 
Biegańskiego.” Urzekła mnie przybliżona sylwetka 
lekarza-filozofa, którego myśli zebrane w zbiór 
„Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej”, absolwenci 

150 lat Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego
„Upamiętnić i ocalić od zapomnienia”

Złożenie kwiatów 
na Cmentarzu Orląt Lwowskich

Po uroczystościach na Wzgórzach 
Wuleckich. Od lewej: dr Krystyna Woźniak, 
dr Stanisław Furtan, dr Beata Piasecka

Teatr Narodowy 
we Lwowie
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uniwersytetów medycznych winni otrzymywać wraz 
z Prawem Wykonywania Zawodu. Uroczysta kolacja 
w hotelu „Lwów”, połączona z występem lwowskiej 
kapeli, stanowiła zwieńczenie dnia. 

20.10.2017 – to kolejny dzień konferencji 
naukowych. Hotel „Lwów”: sesja kardiologiczna, 
transplantacyjna, radiologiczna. Hotel „Rius”: sesja 
onkologiczna, Lwowski Uniwersytet Medyczny: 
chirurgia klatki piersiowej. Różnorodna tematyka 
wykładów, ciekawe prezentacje cieszyły się 
zainteresowaniem wśród uczestników. W godzinach 
wieczornych organizatorzy przygotowali wielką galę 
w Teatrze Wielkim, mogliśmy podziwiać wnętrza tej 
budowli. Był to moment, aby wyrazić wdzięczność 
dla tych, którzy tworzyli historię i wpływają na 
teraźniejszość. Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, prezes 
honorowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w 
przedmowie monografii wydanej z okazji 
150-lecia PTL napisał: ,,O tym trwaniu i rozwoju 
w czasie tak trudnych i burzliwych 150 lat jedno 
należy stwierdzić - od narodzin aż po dzień dzisiejszy 
członkowie Towarzystwa Lekarskiego zawsze trwali 
przy polskim języku, kulturze i medycynie, która 
podobnie jak ból i choroba nie znają granic. Można 
śmiało powiedzieć - SOCIETAS MEDICINAE LOVIENSIS 
SEMPER FIDELIS EST”. Wśród wyróżnionych znalazła 
się doc. dr n. med. Ewelina Hrycaj-Małanicz i wielu 
innych lekarzy oraz działaczy z Lwowa. Zwieńczeniem 
uroczystości w Teatrze Wielkim była opera ,,Don 
Pasquale” oraz kolacja w ratuszu, zorganizowana 
przez władze samorządowe Lwowa. 

21.10.2017 – był ostatnim dniem obrad. 
W salach hotelu „Lwów” odbyły się sesje: 
historyczna, chirurgii klatki piersiowej, 
transplantacyjna. Część uczestników zjazdu wybrała 
się na wycieczkę autokarową i zwiedziła zamki tzw. 
Złotej Podkowy: Olesko, Podhorce, Złoczów. Olesko, 
zamek na wzgórzu, miejsce urodzin króla Jana III 
Sobieskiego i Złoczów, budowle o charakterze 
warowni obronnych rodziny Sobieskich, należały 
do ulubionych wschodnich rezydencji królewskich. 
Zamek w Podhorcach, zwany wschodnim wersalem, 
w swej historii należący do rodzin Koniecpolskich, 
Sobieskich, Rzewuskich, Sanguszków do roku 1939, 
po pożarze w 1956 r. zniszczony, można zwiedzać 
jedynie z zewnątrz. 

W drodze powrotnej do domu znów 
uświadamialiśmy sobie, jakim dobrodziejstwem 
jest ojczyzna. Podróż i 10-godzinne oczekiwanie na 
granicy wypełnione były dyskusją o wydarzeniu, 
w którym uczestniczyliśmy i miejscach, które 
zwiedziliśmy. Zrozumieliśmy, dlaczego Lwów urzeka 
i skłania do powrotów.

Stanisław Furtan
Fot. z archiwum autora

W sobotę, 24 lutego br., w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbył się XXIV Festiwal 

Piosenki Dziecięcej. Do udziału zgłosiło się 36. dzieci, 
które łącznie reprezentowały 9 szkół powiatu 
złotoryjskiego – ze Złotoryi, Świerzawy, Nowego 
Kościoła, Gierałtowca, Pielgrzymki, Sokołowca, 
Rokitnicy, i które wystąpiły w trzech kategoriach 
wiekowych: pierwsza kategoria – klasy od I do III, 
druga kategoria – klasy od IV do VI, trzecia kategoria - 
klasy VII i gimnazjalne. 

Wszyscy soliści zaprezentowali się ciekawie 
pod względem muzycznym, w wielu przypadkach 
w kolorowych stylizacjach, także tych na „wysoki 
połysk”. Repertuar w wielu przypadkach wychodził 
poza tradycyjną piosenkę dziecięcą, bowiem 
dzieci chętniej sięgają po popularną w mediach 
twórczość dojrzałych i znanych artystów. Poza jedną 
z uczestniczek, której akompaniował gitarzysta, 
wszystkie piosenki zaśpiewane zostały z podkładem 
muzycznym. Tremy nie było widać, nikomu nie 
zepsuła występu, być może – jako niepotrzebny 
balast – zostawała za kulisami. Na drobne potknięcia 
publiczność patrzyła łaskawym okiem, nikomu nie 
żałując oklasków. Po udanych występach uściskom 
i dobrym słowom nie było końca, ale dało się 
zauważyć także, że dzieci z uwagą chłonęły występy 
koleżanek i kolegów z innych szkół i miejscowości.

Umiejętnościom solistów przysłuchiwało się 
jury w składzie – Agnieszka Radziejewska i Bartłomiej 
Drak, czyli znany lokalny duet PARALUZJA oraz 
Dorota Stawińska, nauczycielka  muzyki w OSzW. 
Pod uwagę brano dobór repertuaru, dykcję, warunki 
głosowe, muzykalność i ogólny wyraz artystyczny. 
Zanim jury ogłosiło wyniki a nagrody i dyplomy 
powędrowały do rąk laureatów, przewodniczący jury 
– Bartłomiej Drak podziękował wszystkim za udane 
występy, za odwagę i swobodę sceniczną, zapewnił, 
że dorośli chętnie zanurzają się w świat dziecka, 
także ten opisywany w piosenkach i wyśpiewywany 
podczas festiwali, które nie tyle służą rywalizacji, 
ale bardziej – byciu ze sobą i z piosenką. W każdej 
kategorii jury przyznało trzy pierwsze miejsca i po 
dwa wyróżnienia. Zwycięzcy oprócz gratulacji z rąk 
członków jury odbierali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Wszystkim gratulujemy i życzymy słodkiego dalszego 
ciągu, tzn. wielu okazji do prezentowania swoich 
umiejętności.

Uczestnicy festiwalu występowali na tle dekoracji 
przygotowanej przez Marylę Marysiewicz; przy 
konsoli, nad jakością dźwięku, czuwał Jacek Miliński. 
W roli konferansjerki wystąpiła Urszula Jaworska.

I kategoria:
I miejsce – Agata Pawlus (Gierałtowiec)
II miejsce – Hanna Dutka (Złotoryja)
III miejsce – Bartłomiej Warzocha (Świerzawa)
Wyróżnienia: Natalia Maćków (Złotoryja) i Nikola 
Gajewska (Nowy Kościół).
II kategoria:
I miejsce – Roksana Przygodzka (Gierałtowiec)
II miejsce - Gabriela Browolejt (Rokitnica)
III miejsce – Julia Florczak (Złotoryja)
Wyróżnienia: Anna Chrabąszcz, Monika Świtalska.
III kategoria:
I miejsce – Nikola Mosio (Gierałtowiec)
II miejsce – Agata Stryczek (Złotoryja)
III miejsce – Julia Leśniewska (Złotoryja)
Wyróżnienia: Melissa Fortwengen (Złotoryja), Milena 
Zakaszewska (Pielgrzymka).

Joanna Sosa-Misiak
Zdjęcie z archiwum ZOKiR

Pierwszy schodek do kariery 

KOMUNIKAT
Serdecznie zapraszam członków TMZZ 

na walne zebranie sprawozdawcze, w dniu 
19 marca br., na godz. w I terminie - 17.00, 
w II terminie 17.15, które odbędzie się w sali 
konferencyjnej PODN i PPP (Bacalarus). 

Prezes TMZZ - Aleksander Borys

Niepodległa dla wszystkich!
Jak najbardziej aktualny pozostaje apel 

do mieszkańców powiatu złotoryjskiego o 
pamiątki, związane z losami naszych rodzin w 
latach 1914-1920 (patrz poprzednie Echo, 
s. 16). 

Już teraz zapraszamy 8 września 2018 r. 
(10.00-12.00) do Liceum Ogólnokształcącego 
w Złotoryi na spotkanie rodzinne „Nasi 
przodkowie w dniach odzyskiwania 
niepodległości (1914-1920)”. W programie: 
1. Prezentacje i wspomnienia, 
2. Nagrodzenie laureatów konkursu 
plastycznego „Niepodległa dla wszystkich”.

Roman Gorzkowski

FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ
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Tam, gdzie jest „Gołębica”, wszystko się zmienia.
(Leif Hetland) 

  
ANNO DOMINI MDXVII - Wittenberga - Niemcy

Jest rok 1517. Na pierwszy plan dziejów 
Kościoła XVI-wiecznej Europy wyłania się postać 
księdza Doktora Marcina Lutra, który całym 
sercem ukochał Kościół Chrystusa. Augustianin 
z Erfurtu otrzymał od Boga łaskę pełnego, 
duchowego zrozumienia Ewangelii. Rozpoczął 
się w Kościele Powszechnym powrót do źródeł 
chrześcijaństwa, do samego Jezusa Chrystusa - 
Założyciela i Głowy Kościoła, oraz do Apostołów, 
Proroków i Biblii, która do lat dwudziestych 
XVI w. pozostawała księgą nieznaną dla 
całego Ludu Bożego. Przy aktywnym udziale 
Marcina Lutra, rozpoczęło się dzieło duchowej 
odnowy - „odbudowy” Kościoła. Według jego 
przekonania, głos Kościoła miał być głosem 
samego Boga, ponieważ nauczanie Kościoła 
miało opierać się całkowicie na przesłaniu Biblii 
i miało być zgodne z duchem Ewangelii. Luter 
pierwszy przetłumaczył Biblię na język ojczysty 
(1522-1534) i dał swoim rodakom dostęp do 
Skarbnicy Łask i Mądrości Boga. Nie odrzucał 
Tradycji, o ile znajdowała ona uzasadnienie 
w Piśmie świętym. 

ANNO DOMINI MDLXXXIV – Goldberg
Do miasta Goldberg Reformacja dotarła w 

1522 r. Właśnie tutaj, na zaproszenie miejskich 
radnych, fundatorów, przyjechał artysta i 
rzeźbiarz Baltazar Schnitzer. Podjął się on dzieła 
wzniesienia i wyrzeźbienia kamiennej kazalnicy - 
ambony - dla kościoła NNMP. Dzieło to ukończył 
w roku 1584. Nie wiemy, czy projekt ambony 
powstał w umyśle Baltazara Schnitzera, czy też 
był dziełem innego człowieka. Jedno nie ulega 
wątpliwości: projektant (lub projektanci) był 
osobą bliską Sercu Boga. Doskonale znał Słowo 
Boże i „rozumiał je sercem” (por. Rz 2,29 i 7,6; 

2 Kor 3,6). Architekt potrzebował objawienia od Boga 
- wizji całości dzieła, by móc w piaskowcu wyrzeźbić 
tajemnice wiary „dla bogobojnej potomności”. 
I bez wątpienia je otrzymał. Takie samo objawienie 
jest potrzebne współczesnemu człowiekowi, by 
móc prawidłowo odtworzyć „duchowy zapis”, 
pozostawiony na rzeźbach, malowidłach i inskrypcjach 
renesansowej ambony oraz jej barokowego 
baldachimu. 
ANNO DOMINI MDCLXXVII - Goldberg

Dnia 7 sierpnia 1677 r., miasto zostało nawiedzone 
trzęsieniem ziemi. Około godz. 16.00, na skutek 
wstrząsów, odpadł kawałek kamiennego filara w nawie 
świątyni NNMP nad amboną i uderzył w baldachim 
ambony, który ucierpiał tak mocno, że pozostała po 
nim tylko zewnętrzna obręcz. Uszkodzona została 
również przednia część kosza kazalnicy. Był to tragiczny 
moment w dziejach ambony. Po niespełna stu latach 
od swego powstania, złotoryjska ambona wymagała 
gruntownej renowacji. Rok później, złotoryjski rajca 
Härtel ufundował, na miejsce zwalonego baldachimu, 
nowy - barokowy. W marcu 1691 r. pomalowano 
go, a we wrześniu 1692 r. dokonano całkowitego 
odnowienia kazalnicy. Polichromię wykonało dwóch 
malarzy o nazwisku Köhelin. Czy treść dorobionego 
baldachimu nawiązywała do treści pierwotnej? 
Duchowa intuicja podpowiada mi, że TAK! Jeśli 
weźmiemy pod uwagę ostatnią renowację z roku 2010, 
to złotoryjska ambona przeżyła pięciokrotnie prace 
konserwatorskie. Cudem Boga jest, że zachowała ona 
aż do tej pory swój pierwotny splendor i jest żywym 
przekazem Tajemnicy Zbawienia. 
ANNO DOMINI MMXVI - Złotoryja 

29 października 2016 r., w godzinach 
przedpołudniowych, wszedłem do kościoła NNMP 
w Złotoryi, by dokładnie przyjrzeć się renesansowej 
ambonie i zrobić kilkanaście zdjęć. Przy prawej kolumnie 
nawy głównej, ukazała się przed moimi oczami pięknie 
odrestaurowana ambona. Jest ona jakby „zrośnięta” 
z kolumną świątyni. W moim odczuciu, kazalnica 
Baltazara Schnitzera okazuje się doskonałą projekcją 
biblijnej Historii Słowa (Jezusa), które dla nas „stało 
się ciałem i rozbiło namiot wśród nas” (tłumaczenie 
dosłowne Ewangelii św. Jana 1,14). Według nauczania 
Pisma świętego, Słowem Bożym jest to, co rodzi w nas 
wiarę w Jezusa Chrystusa. Reformatorzy XVI wieku 
położyli główny akcent na proklamowanie Ewangelii 
- Słowa Bożego, które zostało im objawione. Święty 
Paweł napisał: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się 
słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa.” 
(Rz 10,17 BT). W myśl powyższego przesłania „Apostoła 
Łaski”, w kościele ewangelickim proklamowanie 
Słowa Bożego znalazło się w centrum nabożeństwa. 
Ewangelia zaczęła być głoszona z odpowiedniego, 
wyżej położonego, widocznego dla wszystkich miejsca. 
Ważne były także walory akustyczne. W wystroju 
architektonicznym świątyni, ambona znalazła się w 
centrum uwagi. Gdy chodzi o kościół NMP w Złotoryi, 
można taki układ zobaczyć na archiwalnych zdjęciach, 
gdy świątynia służyła niemieckim ewangelikom. Prawie 
wszystkie ławki były zwrócone w kierunku kazalnicy. 
Oglądając renesansową ambonę w moim parafialnym 
kościele, doznałem, i nadal doznaję zachwytu nad Bożą 
Mądrością. Złotoryjska ambona jest pełna duchowej 
głębi, płynącej z Mądrości Pisma Świętego. 

Pojawiło się w moim sercu pragnienie, by 
„wejść w duszę i serce” projektanta ambony. 
Dzięki temu wejrzeniu, mogę „duchowym 
wzrokiem” ogarnąć i opisać kazalnicę w całej jej 
okazałości. 

Opiszmy najpierw to, co widać „na zewnątrz”. 
Kosz ambony całkowicie „opiera się” na figurze 
Mojżesza. Mojżesz stoi boso i jest ubrany w 
odświętną szatę. Trzyma w rękach dwie tablice 
z tekstem hebrajskim. Na zewnętrznej stronie 
kosza ambony i schodków, prowadzących do 
niego, umieszczono płaskorzeźby jedenastu 
apostołów, a na bramce wejściowej wyrzeźbiono 
dwie figury apostołów. Pod stopami rzeźby 
z lewej strony bramki, na zwieńczeniu filara, 
widnieje wyryta w kamieniu inskrypcja: „GFS. 
AD 1677.” Podążając w lewo, począwszy od 
prawego filara bramki, wzdłuż zewnętrznej strony 
schodków i kosza ambony, widzimy po kolei: 
postać trzymającą w rękach  miecz - św. Paweł, 
postać trzymającą w ręku klucz - św. Piotr, 
S. MATTHIAS. - św. Maciej, S. IUDAS. THAD. - św. 
Juda Tadeusz, S. SIMEON. - św. Szymon, S. JACOB 
I MINOR. - św. Jakub „Mniejszy”, S. MATTHEUS. - 
św. Mateusz, S. THOMAS. - św. Tomasz, 
S. BARTHOLOMAEUS. - św. Bartłomiej, 
S. PHILIPPUS. - św. Filip, S. IOHANNES. - św. Jan, 
S. IACOBUS MAIOR. - św. Jakub „Większy”, 
S. ANDREAS. - św. Andrzej.

Baldachim ambony na wewnętrznym 
„podniebieniu” ma wyrzeźbione rozpostarte 
skrzydła gołębicy, umieszczone wewnątrz złotego 
okręgu. Baldachim jest podtrzymywany przez 
dwie „tajemnicze postaci”, które są w pewien 
sposób połączone z gołębicą. Postać z lewej 
strony baldachimu (od strony prezbiterium) ma 
na szyi insygnium. Postać z prawej strony posiada 
sam naszyjnik. Na szczycie kopuły baldachimu stoi 
Krzyż Golgoty, który triumfuje nad całością dzieła. 

Poniżej krzyża, na wierzchu obręczy 
baldachimu, umieszczono trzy tablice z łacińskimi 
inskrypcjami. Po lewej stronie (od strony 
prezbiterium) widzimy tablicę z następującym 
zapisem: PIAE POSTERITATI HUIUS ECCLESIAE 
SENATUS REIPUB. GOLDBERGENSIS F.F. ANNO 
RECUPERATAE SALUTIS. M.D.LXXXIII. Patrząc na 
wprost ambony, mamy łaciński przekład (Vulgata) 
Księgi Izajasza 58,1:  ESAIAE LVIII. CLAMA, NE 
CESSES, QUASI TUBA EXALTA VOCEM TUAM. 
ET ANNUNTIA POPULO MEO SCELERA EORUM, 
ET DOMUI IACOB PECCATA EORUM. Po prawej 
stronie (od strony organów) mamy łaciński tekst 
Ewangelii Łukasza 10,16: LUCAE X. QUI VOS 
AUDIT, ME AUDIT. ET QUI VOS SPERNIT, ME 
SPERNIT. QUI AUTEM ME SPERNIT, SPERNIT 
EUM QUI MISIT ME.

Wielka rola Słowa w kościele protestanckim, 
o czym wspomniano już wcześniej, spowodowała, 
iż obiekty powstałe w dobie Reformacji 
przekazywały prawdy wiary nie tylko obrazem, 
ale i tekstem komentującym, objaśniającym 
i uzupełniającym. Stąd też wszelkie oryginalne 
inskrypcje na zabytkach z tego okresu są 
niezwykle ważnym elementem, którego nie 
można pomijać badając ikonografię protestancką.
Poniżej trzech inskrypcji, mamy napis w języku 
niemieckim, okalający zewnętrzną obręcz 
baldachimu. Napis został odsłonięty podczas 
ostatniej renowacji w 2010 r. Jest to cytat z 
Ewangelii św. Jana 1,17: Das Gesetz ist durch 
Moses gegeben, die Gnade und Wahrheit ist 
durch Jesus Christ geworden. Joh 1 p 17. („Prawo 
zostało dane przez Mojżesza, Łaska i Prawda 
stały się przez Jezusa Chrystusa.” J 1,17). 

Opiszę teraz to, co widzę „duchowym 
wzrokiem”. Dokonam tego w oparciu 
o otrzymane objawienie - „z góry” - i posiadaną 
znajomość Pisma świętego. 

Hasło przewodnie, streszczające duchową 
wymowę złotoryjskiej ambony, zawiera 
się we fragmencie biblijnym, okalającym 
baldachim kazalnicy: zgodnie z nim PRAWO 
ZOSTAŁO NADANE PRZEZ MOJŻESZA, ALE 
ŁASKA I PRAWDA PRZYSZŁY PRZEZ JEZUSA 
CHRYSTUSA. W Starym Testamencie życie 
człowieka kierowane było religijnym Prawem. 

Złotoryjska 
ambona

Fot. Marek Zinkiewicz

Fot. Marek Zinkiewicz

Twarz Mojżesza
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Prawo to ustanowił Mojżesz, jako odpowiedź na 
oczekiwania Ludu Izraela. Gdy wstąpił na Górę 
Synaj, otrzymał kamienne tablice z wyrytymi na 
nich słowami Dekalogu (deka-logos = dziesięć 
słów), który był pierwszym Prawem. Czy 
człowiekowi się to podobało, czy też nie, musiał 
wypełniać nakazy i zakazy świętego Prawa, 
nawet nie do końca rozumiejąc ich znaczenie 
(religijny legalizm). Jeśli człowiek ściśle nie 
wypełnił wymagań Prawa (Nowy Testament 
pokazuje, że nikt nie jest w stanie własnymi siłami 
go wypełnić), nie mógł zostać usprawiedliwiony 
przed Obliczem Boga. Nie przestrzeganie 
ustanowionego Prawa Bożego sprowadzało 
na człowieka przekleństwo. Według Bożego 
zamysłu, Prawo miało za zadanie doprowadzić 
człowieka do takiego „miejsca”, by człowiek, 
uświadomiwszy sobie swą duchową nędzę 
i niemoc, przestał liczyć na własne siły i przyszedł 
po pomoc do Jezusa - po Łaskę Boga - Moc 
potrzebną do życia w świetle zasad Bożego 
Prawa. Prawo więc było „Wychowawcą”, 
prowadzącym do Chrystusa (por Ga 3,24). 
„Prawo Nowego Przymierza” przyszło do nas 
w Osobie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus 
„zredukował” Prawo Mojżeszowe do dwóch 
Przykazań: Miłości Boga i bliźniego. Z chwilą 
przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, wszystko 
uległo radykalnej zmianie: Jezus Chrystus, 
zamiast nas, spełnił wymagania Prawa, umarł na 
Krzyżu zamiast nas i, gdy - po Zmartwychwstaniu 
- odszedł do Ojca, zesłał nam obiecanego Ducha 
Świętego. W konstrukcji złotoryjskiej ambony 
widzę jakby „trzy poziomy”: 
1. Mojżesz - zapowiada Jezusa Chrystusa i wypełnione 
przez Niego, i w Nim, Prawo  Prawo Miłości 
Boga i bliźniego. Mojżesz Pan Jezus Chrystus 
Fundament, Kamień Węgielny Kościoła.
2. Apostołowie (12+1) drugi element fundamentu 
Kościoła.
3. Prorocy (m.in. Izajasz, Aggeusz, Zachariasz)  trzeci 
element fundamentu Kościoła.

Wszyscy oni zostali napełnieni Duchem 
Świętym (Gołębica w „podniebieniu” 
baldachimu) i kierują nasz wzrok na Osobę Pana 
Jezusa Chrystusa i Jego Krzyż - Doskonałe Dzieło 
Zbawienia.
 Mojżesz

Czy autorowi ambony chodziło o wskazanie 
tylko na samego Mojżesza? Jestem przekonany, 
że NIE!  Osoba Mojżesza, w złotoryjskiej 
ambonie, przedstawiona jest w świetle Nowego 
Testamentu. Postać Mojżesza skupia naszą 
uwagę na Osobie Jezusa Chrystusa. W postaci 
Mojżesza - w interpretacji Baltazara Schnitzera 
- do Przymierza na Górze Synaj nawiązują tylko 
dwa elementy: 1. Mojżesz stoi boso, 2. Mojżesz 
trzyma dwie kamienne tablice. Na twarzy 
Mojżesza odbija się zadziwienie i przerażenie. 
Trafnie oddaje to fragment Listu do 
Hebrajczyków: „…A tak straszne było to 
zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Przerażony 
jestem i drżę.”(Hbr 12,21 BT). Ponieważ Historia 
Zbawienia rozpoczęła się od Żydów i zakończy się 
również w Ziemi Izraela (por. Za 14,4-5; Dz 1,11), 

tłumaczy nam to, dlaczego Mojżesz - w interpretacji 
Baltazara Schnitzera - trzyma w rękach tablice 
z tekstem hebrajskim, a nie z tekstem łacińskim. 

Co jest napisane na tablicach trzymanych przez 
Mojżesza? Czy są to słowa Dekalogu  z Góry Synaj? 
Gdy czytałem tłumaczenie Słowa z tablic, doznałem 
duchowego zachwytu. W prawej ręce Mojżesz trzyma 
tablicę z tekstem: „I będziesz miłował JAHWE, Boga 
twojego, z całego serca twojego i z całej duszy 
twojej, i ze wszystkich sił twoich.” (Pwt 6,5). 
W lewej ręce Mojżesz trzyma tablicę z tekstem: „… 
lecz będziesz miłował bliźniego swojego jak siebie 
samego, …” (Kpł 19,18b). 

Co jest zdumiewające w takim sposobie 
przedstawienia Mojżesza? Nigdzie w Starym 
Testamencie nie wystąpiło zestawienie tych dwóch 
Przykazań w jedną całość. Uczynił to dopiero 
Jezus Chrystus w Nowym Testamencie: „Gdy 
faryzeusze dowiedzieli się, że (Jezus) zamknął usta 
saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, 
uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na 
próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest 
największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował 
Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją 
duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i 
pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: 
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo 
i Prorocy.” (Mt 22,34-40 BT).

Jeżeli, patrząc na postać Mojżesza - 
podtrzymującego ambonę, zobaczymy „ukrytego 
pod nim” Jezusa, to zostaje odsłonięta przed nami 
fundamentalna, duchowa prawda: Jezus Chrystus jest 
Fundamentem - Kamieniem Węgielnym - Kościoła. 
Na Jezusie opiera się cała „budowla Kościoła” 
i całe głoszenie Ewangelii. Do tej prawdy nawiązuje 
inskrypcja (od strony organów) na górze baldachimu: 
„Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, 
Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który 
Mnie posłał.” (Łk 10,16 BT). Pod postacią „Proroka” 
Mojżesza, projektant ambony ukrył „Niewidzialnego” 
Pana Jezusa Chrystusa.
Apostołowie

Liczba dwunastu apostołów ściśle nawiązuje do 
dwunastu pokoleń Izraela. Gdy policzymy wszystkich 
wyrzeźbionych Apostołów możemy zostać mile 
zaskoczeni. Reformatorzy umieścili na kazalnicy 
trzynaście postaci! 

Podchodzimy do bramki wejściowej na 
kazalnicę. Wyrzeźbiona postać, która otrzymała 
zaszczytne miejsce na prawym filarze bramki, to z 
pewnością Szaweł, po nawróceniu Apostoł Paweł, 
który trzyma w rękach miecz. Paweł nie należał 
do grona Dwunastu. Dlaczego więc otrzymał tak 
zaszczytne miejsce w gronie Apostołów? Niech on 
sam nam o tym powie: Jestem bowiem najmniejszy 
ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się 
apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz 
za Łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi 
Łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, 
pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co 
prawda, lecz Łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, 
czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.” (1 Kor 
15,1-11 BT). Reformacyjna teologia Lutra podkreślała 
ogromne znaczenie apostoła Pawła i jego Listów, 

pisanych do poszczególnych kościołów. 
Paweł otrzymał przydomek „Apostoła Łaski”. 
Poświęcił wszystko dla Jezusa. Otrzymał od 
Boga obiecaną nagrodę: po męczeńskiej 
śmierci w Rzymie (ścięcie mieczem) 
zajął w Królestwie Ojca zaszczytne miejsce. 
W ikonografii chrześcijańskiej jego atrybutami 
są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz. 
Na lewym filarze bramki stoi postać, 
trzymająca w ręku klucz. To jest Apostoł 
Szymon, któremu Jezus nadał imię - Piotr. 
Jezus wyróżnił Piotra spośród Apostołów, 
uhonorował go przydomkiem: Petros (gr. 
skała, kamień skalny; aram. Kefas – kamień), 
stał się „Żywym Kamieniem” (por. 1 P 2,4-8), 
postawionym na SKALE. Piotr i Paweł 
stoją obok siebie, ponieważ obaj służyli 
Chrystusowi, wypełniając życiowe 
Powołanie, zawsze sobie równi, uzupełniając 
się wzajemnie. Pozostałym apostołom 
poświęcimy następny artykuł.
Prorocy

Prorok to osoba, która przekazuje Słowo 
od Boga, skierowane do całej społeczności, 
bądź do pojedynczego człowieka. W 
czasach Starego Testamentu doniosłą rolę 
odegrał Prorok Izajasz, który w wielu swoich 
proroctwach zapowiadał Narodziny, Życie, 
Mękę i Zmartwychwstanie Mesjasza. Izajasz 
został nazwany „Księciem Proroków”. Na 
szczycie baldachimu, od strony frontowej, 
mamy właśnie inskrypcję z tekstu Księgi 
Proroka Izajasza: „Krzycz na całe gardło, nie 
przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! 
Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa 
i domowi Jakuba jego grzechy!” (Iz 58,1 BT). 
Prorok przekazuje Słowo napomnienia do 
społeczności Izraela. Zwraca uwagę Ludowi 
Bożemu na jego grzechy. 

Spójrzmy teraz na wewnętrzną stronę 
baldachimu. Mamy tam gołębicę - Ducha 
Świętego - w złotym okręgu. Duch Święty 
odgrywa pierwszoplanową rolę w Dziejach 
Zbawienia. Jezus - jako Człowiek - musiał zostać 
namaszczony (gr. christos) Duchem Świętym, 
by wypełnić Wolę Ojca i dokonać Dzieła 
Zbawienia. Bez Ducha Świętego nie mogliby 
działać Prorocy. Apostołowie w Wieczerniku 
oczekiwali na Zesłanie Ducha Świętego. Gdy 
zostali napełnieni Duchem Świętym, nabrali 
odwagi, by wyjść do świata z Ewangelią. Bez 
Ducha Świętego nie byłoby wzrostu 
i „budowania” Kościoła, „duchowej świątyni” 
i „Oblubienicy Chrystusa”. Jest Życiem Kościoła. 

Gołębica połączona jest w pewien sposób 
z dwiema tajemniczymi postaciami. Kim 
są owe dwie postaci? Dzięki otrzymanemu 
objawieniu mogłem „rozszyfrować” ukryte 
znaczenie proroctw Aggeusza i Zachariasza: 
„Anioł, który mówił do mnie, zbudził mnie 
znowu, jak budzi się kogoś śpiącego. 
I zapytał mnie: Co widzisz? Odpowiedziałem: 
Widzę świecznik, cały ze złota, 
a u jego szczytu zbiornik, 
podtrzymujący siedem lamp, 
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a każda lampa ma siedem palników. I dwie 
oliwki stoją, jedna z prawej strony, a druga z 
lewej strony zbiornika. Zapytałem anioła, który 
mówił do mnie: Co to wszystko znaczy, panie 
mój? [...]W odpowiedzi przemówił do mnie: 
Oto słowo Pańskie do Zorobabela: Nie siła, nie 
moc, ale Duch Mój dokończy dzieła - mówi Pan 
Zastępów. Czymże ty jesteś, góro wysoka? Przed 
Zorobabelem staniesz się równiną. On położy 
kamień na szczycie, wśród radosnych okrzyków: 
Łaska, Łaska nad nim! Potem Pan skierował 
do mnie to słowo: Ręce Zorobabela położyły 
fundamenty tego domu i jego ręce go dokończą. 
[...]I zwróciłem się do niego z takim zapytaniem: 
Co oznaczają te dwie oliwki z prawej i z lewej 
strony świecznika? Powtórnie tak go zapytałem: 
Co oznaczają te dwie gałązki oliwne, z których 
złotymi rurkami płynie złota oliwa? Nie wiesz - 
odpowiedział mi - co one oznaczają? Odrzekłem: 
Nie, panie mój! I wyjaśnił: To są dwaj Pomazańcy, 
którzy stoją przed Panem całego świata.”  (Za 4,1-
14). „Dwaj Pomazańcy”, to Zorobabel  i Jozue. Są oni 
przedstawieni w postaci cherubinów/serafinów ze 
złotymi skrzydłami. Skrzydła cherubinów oznaczają 
przebywanie   w Obecności, Majestacie i Chwale 
Boga. Proroctwa Aggeusza i Zachariasza odnoszą 
się do odbudowy świątyni - do duchowej odnowy. 
Marcin Luter i reformatorzy pojmowali Reformację 
jako „odnowę”, „odbudowę” Kościoła i wiedzieli, że 
jest to niemożliwe bez pomocy Ducha Świętego 
i Jego Słowa. Baldachim ambony mówi więc o 
Duchu Świętym - „Odnowicielu” Kościoła. W 
odbudowie świątyni Izraela - po powrocie z niewoli 
babilońskiej ok. 538 r. przed Chrystusem -  wiodącą 
rolę odegrali Arcykapłan Jozue (przedstawiciel 
władzy duchowej) i Książę Zorobabel (przedstawiciel 
władzy świeckiej). Są tutaj umieszczeni oddzielnie 
- z lewej strony (od strony prezbiterium) Zorobabel, 
z prawej – Jozue. Co chciał nam przez to powiedzieć 
projektant ambony? W nauczaniu reformacyjnym 
Lutra jedna z jego tez dotyczyła rozdzielenia 
władzy świeckiej od władzy duchownej, Państwa 
od Kościoła. Wyraźnie rozgraniczał władzę miecza 
i Słowa. Zorobabel nosił (na ręku lub na szyi) 
sygnet - „odznakę majestatu”, z którym się nigdy 
nie rozstawał, wyrażajacą jego bliskość z Bogiem. 
Sygnet Zorobabela na złotoryjskiej ambonie ma 
postać cherubina z rozłożonymi skrzydłami. 
Jeszcze jeden „proroczy wymiar” złotoryjskiej 
ambony.

Ambona Baltazara Schnitzera, na swoich 
„trzech poziomach” jest ośmiobokiem. Ponieważ 
jest niejako wtopiona w filar świątyni, nie 
widać wyraźnie wszystkich ośmiu boków. 
Ośmiokąt (oktagon) jest wpisanym w okrąg 
kwadratem i przedstawia połączenie nieba 
(symbolizowanego przez okrąg) z ziemią 
(symbolizowaną przez kwadrat) w nierozdzielną 
jedność. Symbolika ośmiokąta i liczby osiem 
odgrywa w chrześcijaństwie bardzo znaczącą 
rolę. To Zmartwychwstanie Jezusa połączyło 
„niebo z ziemią, sprawy Boskie ze sprawami 
ludzkimi”. Pierwszym bardzo ważnym nawiązaniem 
do symboliki ósemki jest historia stworzenia 
wszechświata. „A gdy Bóg ukończył w dniu 
szóstym swe dzieło, nad którym pracował, 
odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, 
jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy 
dzień i uczynił go świętym” (Księga Rodzaju 2,2). 
Stąd tydzień ma siedem dni, a ósmego dnia 
wszystko zaczyna się od początku. Jest 
to znak powtórnego Przyjścia Chrystusa, 
Nowego Stworzenia, które dokonało się dzięki 
Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. „Ósmy dzień 
tygodnia” jest również symbolem Życia Wiecznego, 
w którego tajemnicę chrześcijanin zostaje włączony 
przez Chrzest. Trzy ósemki (888) to - według 
Gematrii - liczby określające Jezusa, Wieczną 
Doskonałość.

Złotoryjska ambona okazuje się być 
doskonałym dziełem artysty, odzwierciedlającym 
Doskonałego Boga w Jego Doskonałym Dziele 
Zbawienia. 

Marek Zinkiewicz
mazinkiewicz378@gmail.com

Stare powiedzenie mówi, że lepiej późno 
niż wcale! Z lekkim opóźnieniem, 

ale kolejny raz ogłaszamy, że mają 
Państwo okazję wyróżnić aktywistów, 
pasjonatów, społeczników ze swojego 
środowiska, zgłaszając ich kandydaturę 
do Wyborów Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej 2017.  Przypominamy, że 
wyróżnienie obejmuje wyłącznie działania 
zrealizowane w ubiegłym roku. Tym razem 
wprowadziliśmy modyfikacje, polegające 
na drobnych zmianach w regulaminie oraz 
przygotowaniu karty kandydata, którą 
należy dostarczyć do siedziby redakcji „Echa 
Złotoryi” (ul. Szkolna 1, 59-500) lub przesłać 
drogą internetową. Kartę oraz regulamin 
znajdą Państwo na stronie www.tmzz-
zlotoryja.pl facebookowym na fanpag’u 
„Echa Złotoryi”. Możliwe będzie także 
elektroniczne wypełnienie karty.
Zgłoszenia przyjmujemy do 25 marca br.

Joanna Sosa-Misiak

Regulamin wyborów  „Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej” przyjęty przez Kapitułę 
w dniu 11 października 2017 r.
1. Redakcja „Echa Złotoryi” corocznie 
organizuje wybory „Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej”, zwane dalej wyborami.
2. Celem wyborów jest uhonorowanie 
osoby, której praca społeczna bądź 
zawodowa na rzecz ziemi złotoryjskiej w 
danym roku została uznana za najbardziej 
wartościową.
3. Wyboru dokonuje Kapituła, w której 
skład wchodzą:
. przedstawiciel redakcji „Echa Złotoryi”,
. członek zarządu Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej,
. laureaci poprzednich edycji wyborów 
„Człowieka Ziemi Złotoryjskiej”,
. osoby publiczne zaproszone przez redakcję 
„Echa Złotoryi”.
4. Członek Kapituły nie może ubiegać się o 
tytuł „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej”.
5. Kapituła opracowuje regulamin wyborów, 
zwany dalej regulaminem. Ustala on zasady 
i warunki uczestnictwa w wyborach, prawa 
i obowiązki uczestników wyborów oraz 
członków Kapituły. 
6. Regulamin, przyjęty w głosowaniu 
zwykłą większością głosów,  jest wiążący 
dla organizatora, Kapituły oraz uczestników 
wyborów.
7. Na pierwszym zebraniu każdego roku 
Kapituła wybiera przewodniczącego.
8. Corocznie Kapituła wybiera ze 
swojego grona sekretarza. Sekretarz 
protokołuje każde posiedzenie Kapituły 
i prowadzi dokumentację wyborów. 
Dokumentacja ta jest przechowywana w 
siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej.
9. Skład Kapituły zostaje podany do publicznej 
wiadomości wraz z ogłoszeniem wyborów 
„Człowieka Ziemi Złotoryjskiej” za dany rok.
10. Członek Kapituły ma prawo zrezygnować
z członkostwa. Rezygnacja winna być złożona 
na piśmie. O ponownym uzupełnieniu składu 
każdorazowo decyduje Kapituła.
11. Osoba wskazana przez Kapitułę 
otrzymuje tytuł „Człowiek Ziemi 
Złotoryjskiej za rok ...”.

12. Tytuł może otrzymać więcej niż jedna 
osoba, jeśli ich działalność jest ściśle ze 
sobą powiązana i nie można wyodrębnić 
jednej osoby, która w tej działalności ma 
największe zasługi.
13. Tytuł określonej osobie można przyznać 
tylko raz. Laureat po otrzymaniu tytułu 
wchodzi automatycznie do Kapituły 
następnych wyborów.
14. Zgłoszenie kandydata do tytułu 
„Człowieka Ziemi Złotoryjskiej” może złożyć 
każdy mieszkaniec powiatu złotoryjskiego 
lub organizacja społeczna działająca na 
terenie powiatu złotoryjskiego. Zgłoszenie 
winno mieć formę pisemną lub zgłoszone za 
pośrednictwem formularza zamieszczonego 
w internecie i winno zawierać niezbędne 
dane określone we wzorze zgłoszenia. 
15. Zgłoszenie powinno zawierać między 
innymi: 
. imię i nazwisko zgłaszającego,
. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania 
(miejscowość) kandydata,
. uzasadnienie, w którym winna się znaleźć  
działalność bądź osiągnięcia kandydata za 
dany rok. 
Wzór zgłoszenia można pobrać ze strony 
internetowej „Echa Złotoryi” bądź w 
siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej.
16. Kapituła ma prawo zrezygnować 
z kandydata, jeżeli uzasadnienie jego 
działalności jest zbyt lakoniczne lub 
niewystarczające.
17. Zgłoszenia są przyjmowane do każdego 
25 marca w siedzibie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, ul. Szkolna 
1 w Złotoryi. Można też je złożyć pocztą, 
drogą mailową lub poprzez formularz 
elektroniczny.
18. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę 
jego wpływu do organizatora.
19. Każdy z członków Kapituły w wyborze 
„Człowieka Ziemi Złotoryjskiej” kieruje 
się własną skalą wartości. Musi przy tym 
pamiętać, że oceniane są osiągnięcia 
tylko i wyłącznie z roku, którego wybór 
dotyczy. 
20. Kapituła każdorazowo dokonuje wyboru 
zwykłą większością głosów. 
21. Wybory przebiegają w trzech etapach:
. Do 15 stycznia przyjmowane są zgłoszenia 
na kandydatów do tytułu.
. Spośród nadesłanych propozycji 
Kapituła wybiera pięć osób, które zostają 
nominowane do tytułu „Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej”. Lista pięciu nominowanych 
zostaje podana do publicznej wiadomości. 
. Z pięciorga nominowanych Kapituła 
wybiera laureata do tytułu „Człowiek Ziemi 
Złotoryjskiej” . Termin wyborów określa 
Kapituła.
22. W przypadku wycofania się którejś 
z osób nominowanych z dalszego 
kandydowania, nie przewiduje się na jej 
miejsce innego kandydata.
23. Wynik wyboru laureata do tytułu 
„Człowiek Ziemi Złotoryjskiej” pozostaje 
tajny, znany wyłącznie członkom 
Kapituły, do momentu jego ogłoszenia 
podczas dorocznej gali i potwierdzony 
okolicznościowym certyfikatem.
24. Wszelkie nieuregulowane przez niniejszy 
regulamin kwestie rozstrzyga Kapituła.
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W 1970 r. wrocławskie Ossolineum wydało 
zbior wierszy Leona Szweda pt. Wysokie Oko. 

Znajdujemy tam utwór  „Chrystus ze Złotoryi (1420)” 
z podtytułem „Muzeum Wrocławskie”.
Ale te gwoździe grubości kciuka
skierowane przez dłonie w skwierczącą
deskę włażą w bezwzględne powinowactwo
z rzeczami, z ziemią, więcej, ranią
w serce gwiazdozbiór. To dopiero
rzeczowy stosunek do świata.
Jak rozmnażają się gwoździe, dłonie
i deski, stapiają się z głodną materią, 
szczelnie zwarte, okrutnie zgodne
ze sobą: dotykasz mnie z tego
drzewa ukrzyżowaną galaktyką,
w której gęstniejemy. Nie starczy
już śmierci, by wypowiedzieć takie
niezbędne ukrzyżowanie: więc na chwilę
zeskoczyłem z krzyża we własnym kształcie.
Ale jak tu być niezależnym od ciebie
z niczym w rekach? Choć: o krok dalej
od terroru milczenia. Jestem wzywaniem
o pomoc, niesłyszanym przez nikogo.
W takim wygnaniu z bezwzlędnego raju
skamieniałbym przed okrutną, silniejszą
koniecznością rozpaczy (niepocieszoną).
Aleś tak bezlitośnie odwrócony od mego
współczucia, obojętny wobec mego wygnania 
pracowicie dziurawisz gwoździami świat, 
że określić to umierać to straszna praca. 
Gwoździami, dłutem, plastykiem długopisu. 
Albo wysokim połyskiem trumny.

Rzeczywiście, w zbiorach Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu znajduje się wykonany z drewna 
lipowego krucyfiks, datowany na około 1420 r., 
pochodzący ze złotoryjskiego kościoła Mariackiego. 
Prawdopodobnie ukrzyżowany Chrystus 
umieszczony był od XV do początku XIX wieku na 
poziomej belce pod tzw. łukiem tęczowym, łączącym 
nawę główną z prezbiterium. Zdaniem historyków 
sztuki, wykonany został na Śląsku, być może we 
Wrocławiu.  W 1812 r. złotoryjski mosiężnik, Christan 
Beniamin Radeck, wykonal figurze nowe ramię 
i naprawił koronę cierniową. Przed 1926 r. trafił 

do wrocławskiego Muzeum Sztuk Plastycznych 
a potem na wystawę „Śląscy malarze i plastyka 
średniowieczna” i pozostał w stolicy Dolnego Śląska. 
W latach 1963-1964 rzeźba przeszła gruntowną 
konserwację a potem można było ją podziwiać 
na stalej wystawie muzealnej. Od jakiegoś czasu 
przechowywana jest w magazynach Muzeum 
Narodowego, co uniemożliwia złotoryjanom 
bezpośredni z nią kontakt oraz refleksje, jakie 
wzbudziła w cytowanym poecie.

Roman Gorzkowski

Krucyfiks

Andrzej Nowak postawił przed sobą wielkie 
wyzwanie – spisanie dziejów Polski. Zamierzenie 

to konsekwentnie realizuje, wydając kolejne tomy. 
W tej arcyciekawej opowieści znalazło się także 
miejsce dla Złotoryi.

Autor, opisując okres pełnego i późnego 
średniowiecza, podąża śladem dynastii Piastów i 
kształtowania się narodu polskiego. Liczne wojny i 
wewnętrzne zawirowania nie zahamowały rozwoju 
cywilizacyjnego, który silnie zaznaczył naszą obecność 
w kulturze łacińskiej. Złotoryja pojawia się na łamach 
II tomu „Dziejów Polski” przy opisie mongolskiego 

najazdu i bitwy o Legnicę, w której - pod 
sztandarem Henryka Pobożnego, w szeregach 
„ochotników różnej narodowości” - znaleźli się 
kopacze złota ze Złotoryi (s. 110). Najstarszy 
syn zmarłego Henryka, książę legnicki Bolesław 
Rogatka, zasłynął jako miłośnik i organizator 
turniejów rycerskich, które z jednej strony było 
zapatrzeniem się na zachodnie standardy, 
z drugiej – upowszechniały zabawę ludzkim 
życiem. Rogatka lubił poniżać podległych sobie 
ludzi, a przegranych w turniejach „skazywać 
na śmierć. Kiedy przypadkiem spotkał jednego 
ze skazanych przez siebie nieszczęśników na 
wolności (skazańca puścili po cichu ludzie księcia), 
zdziwiony zapytał, jak to możliwe, że człowiek na 
jego rozkaz ścięty nosi teraz spokojnie cebrzyk 
z wodą w Złotoryi. Usłyszawszy, że widocznie 
ów nieszczęśnik zmartwychwstał, książę śląski 
stwierdził, że w takim razie może spokojnie 
wydawać kolejne wyroki śmierci.” (s. 129)

Złotoryja wymieniana jest także, obok 
Lwówka i Wlenia, jako miasta powstające 
i zasiedlane z inicjatywy Henryka Brodatego, 
gdy na miejscach „dopiero co skleconych osad 
górniczych” powstawały ośrodki wymiany 
handlowej. Dla lepszego oglądu i kontroli handel 
miał się odbywać w zaplanowanej przestrzeni 
zwanej Ring – okrąg, chociaż w większości 
przypadków teren ten budowano na planie 
kwadratu. Tam ustawiano kramy, jatki, sukiennice, 
wagę. Rozwój miastu zapewnić miała ludność 
napływająca; dobra naturalne nie gwarantowały 
cudu gospodarczego, zwłaszcza że: „Fama o 
złocie, przyciągająca osadników nad Kaczawę - do 
Złotoryi i Lwówka (...) była nieco przesadzona. Złoża 
znad Kaczawy prędko się wyczerpały (choć wiek 
później zostaną odkryte nowe).” (s. 177) Ostatni 
raz Złotoryja pojawia się w kontekście sporów 

o ziemie między Henrykiem Prawym a Leszkiem 
Czarnym i franciszkanów, którzy „wypowiedzieli 
posłuszeństwo polsko-czeskiej prowincji i przyłączyli 
swoich osiem klasztorów (we Wrocławiu, Brzegu, 
Nysie, Świdnicy, Lwówku, Namysłowie, Złotoryi i 
Żaganiu) do prowincji saskiej.” (s. 212)

“Dzieje Polski”, tom II, Andrzeja Nowaka 
wydał krakowski Biały Kruk Sp. z o.o. w 2015 r.

Joanna Sosa-Misiak

Złotoryja w „Dziejach Polski” 
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Mówi się, że wyjątkowość człowieka 
określa jego pasja. Sprawia ona, 

że człowiek chce się rozwijać, czasem 
nawet w pewien sposób determinuje 
jego życie. Ziemia złotoryjska ma szczęście 
do ludzi działających z pasją i dla pasji, 
chcących się nią dzielić z innymi. Wiele 
jest czynnych i aktywnych stowarzyszeń 
pracujących w różnych obszarach życia 
społecznego. Wśród nich w Złotoryi od 
lat z powodzeniem funkcjonuje koło 
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
o Ziemi. Towarzystwo ma strukturę 
ogólnopolską. Składa się z 10 samodzielnych 
oddziałów terenowych (w tym Oddziału 
Dolnośląskiego i podległego mu Koła 
Terenowego w Złotoryi) reprezentowanych, 
jako jedna organizacja z zarejestrowaną 
osobowością prawną – przez Zarząd 
Główny z siedzibą w Warszawie. 

Stowarzyszenie powstało w roku 
1972 w celu popularyzacji i wspierania 
nauk o Ziemi. Jest kontynuatorem 
tradycji Towarzystwa Muzeum Ziemi 
(TMZ) utworzonego w 1932 roku, a 
zlikwidowanego w 1947 roku przez władze 
PRL, reaktywowanego w 1957 roku, jako 
Polskie Towarzystwo Miłośników Nauk o 
Ziemi (PTMNoZ). Obecnie jego celem jest 
inicjowanie i wspieranie prac naukowo-
badawczych dotyczących nauk o Ziemi, 
nauk o środowisku przyrodniczym, a także 
prac o charakterze interdyscyplinarnym. 

Ponadto popularyzowanie wyników tych 
badań, działania na rzecz podnoszenia 
kwalifikacji członków Towarzystwa, 
ochrona zabytków i okazów przyrody, 
upowszechnianie idei ochrony 
środowiska przyrodniczego. W praktyce 
Towarzystwo organizowało odczyty, 
zjazdy terenowe z wycieczkami, wyprawy 
naukowe w odległe zakątki świata, 
gromadziło zbiory geologiczne, wspierało 
muzea i szkoły w tworzeniu kolekcji 
przyrodniczych, otaczało opieką zabytki 
przyrody nieożywionej. W działalność 
Towarzystwa zaangażowana była 
niemal cała krajowa elita profesorów 
geologii; ale również uczeni i pasjonaci 
pochodzący z różnych środowisk, 
w różnym wieku i o różnorodnym 
wykształceniu. Wszystkich tych ludzi 
łączyły pasje – zachwyt nad kamiennymi 
tworami przyrody oraz zamiłowanie do 
zbierania i kolekcjonowania tych skarbów 
Ziemi, co wiązało się z poznawaniem 
jej tajemnic oraz zgłębianiem geologii i 
nauk jej pokrewnych, opisujących naturę 
ziemskiego globu.

Jesienią 1994 r. z inicjatywy prezesa 
Oddziału Dolnośląskiego Antoniego 
Stryjewskiego powstało Koło Terenowe 
PTPNoZ w Złotoryi. Pierwszym prezesem 
koła został - nieżyjący już - Ryszard 
Sieradzki. W skład koła weszli złotoryjanie 
posiadający własne zbiory geologiczne, 

którzy dzięki przynależności do PTPNoZ 
chcieli rozwijać swoje pasje i dzielić się 
nimi. Złotoryjscy zbieracze zasłynęli 
w świecie kolekcjonerskim pięknymi 
kolekcjami agatów oraz rodzimego złota. 
Jedną z pierwszych inicjatyw społecznych 
członków Towarzystwa była pomoc 
(wraz z Muzeum Mineralogicznym 
i Geologicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego) w uporządkowaniu 
i opracowaniu zbiorów Leopolda 
Schmeterllinga, zdeponowanych w 
Społecznym Muzeum Ziemi Złotoryjskiej. 
Wraz z pierwszymi zawodami w płukaniu 
złota, koło podjęło się organizacji nad 
zalewem złotoryjskim Kaczawskiej Giełdy 
Minerałów i Skamieniałości, która z 
powodzeniem była organizowana do 
roku 2000. Później organizowane były 
kameralne spotkania hobbystyczne 
zbieraczy, noszące nazwę Złotoryjska 
Giełda Kolekcjonerów Minerałów, Skał 
i Skamieniałości (do roku 2005), które 
następnie przekształcono w wystawy 
cykliczne indywidualne lub zbiorowe, 
najlepszych w środowisku geologicznych 
kolekcji dolnośląskich oraz spotkań 
popularnonaukowych organizowanych w 
Muzeum Złota.

Towarzystwo podjęło szeroka 
współpracę z wieloma instytucjami 
m.in. współpracowało z Muzeum 
Złota, Urzędem Miejskim w Złotoryi, 

Towarzystwem Przyjaciół Nauk w 
Legnicy, Muzeum Mineralogicznym 
we Wrocławiu, Instytutem Nauk 
Geologicznych UWr, oraz z innymi kołami 
PTPNoZ z Dolnego Śląska. Od 1994 r. do 
2011 r. prezesem koła była Joanna Kielar. 
Był to okres jego największej aktywności. 
W tym czasie przy współudziale Oddziału 
Dolnośląskiego, Oddziału Sudeckiego, 
ZOKiR oraz środowisk naukowych 
wielu ośrodków akademickich Polski, 
zorganizowano łącznie kilkadziesiąt 
wystaw, prelekcji i sesji dotyczących 
geologii Sudetów, a przede wszystkim 
Pogórza i Gór Kaczawskich. Działalność 
koła w latach 2005 – 2009 dotyczyła 
popularyzacji wiedzy o Ziemi oraz 
spotkań w gronie zbieraczy okazów 
geologicznych, wystaw kolekcjonerskich, 
sesji popularnonaukowych, wykładów, 
wycieczek terenowych, organizacji giełd 
mineralogicznych. Popularyzowano 
wiedzę mineralogiczną poprzez 
organizację konkursów plastycznych dla 
dzieci i młodzieży. Imprezy organizowane 
przez Towarzystwo miały zawsze 
charakter otwarty, stąd wielu złotoryjan 
mogło uczestniczyć w wykładach i 
odbywających się w cyklu seminariach 
pn. „Bogactwo Przyrody Nieożywionej 
Pogórza i Gór Kaczawskich”, wycieczkach 
terenowych, wystawach o charakterze 
kolekcjonerskim, które dotyczyły zbiorów 
z regionu pogórza kaczawskiego. Cenną 
inicjatywą koła była organizacja od roku 
2003 przez szereg kolejnych lat, cieszącego 
się ogromną popularnością wśród 
młodzieży i dzieci konkursu plastycznego – 
„Zaklęte w kamieniu”. Tematem konkursu 
było piękno przyrody nieożywionej. 
W założeniu konkurs miał na celu 
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno 
przyrody nieożywionej. Konkurs cieszył się 
dużym uznaniem środowiska muzealnego. 
Odbyło się 7 edycji tego konkursu.

Pod auspicjami towarzystwa 
zorganizowano wykłady indywidualne, 
m.in. dr Adama Szynkiewicza (zjawiska 
kresowe w Egipcie), prof. Michała 
Mierzejewskiego ( geologia Karkonoszy), 
prof. Adama Jezierskiego (historia wiedzy 
o złocie z perspektywy chemika), mgr 
Antoniego Stryjewskiego (o meteorytach 
i ich znaczeniu kolekcjonerskim), mgr 
Piotra Norko (pokaz multimedialny 
dotyczący roślinności Gór Kaczawskich), 
mgr Andrzeja Frąckiewicza (wędrówki 
po fiordach norweskich), mgr Krzysztofa 
Maciejaka (dawne kopalnie w Górach 
Kaczawskich), mgr Andrzeja Paczosa 
(przyroda Pogórza i Gór Kaczawskich). 
Miejscem tych spotkań naukowych było 
tzw. Muzeum Złota oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna.

W 2008 roku Koło było 
współorganizatorem II edycji Europejskich 
Dni Dziedzictwa. Na tę okoliczność 
przygotowywało wycieczkę śladem 
dawnych kopalń na terenie Złotoryi.

Złotoryjska giełda kolekcjonerska

Fot. ze zbiorów J. Kielara

Z miłości do skarbów Ziemi

Złotoryjska giełda kolekcjonerska

Fot. ze biorów J.Kielara

Wystawa zorganizowana przez członków PTPNoZ

Fot. ze biorów J.Kielara

Podsumowując ponad 23 letnią 
działalność Koła należy stwierdzić, 
że jego działalność ukierunkowana 
była na promowanie wiedzy o Ziemi 
oraz dbałość o przyrodę w każdej 
jej postaci. Działania członków Koła 
stymulowały rozwój zainteresowań 
aktywnym sposobem wypoczynku, w 
otoczeniu naturalnego piękna przyrody 
nieożywionej. Ich pasja inspirowała 
otoczenie, często pomagając znaleźć 
sens i cel w życiu. Jest to tym bardziej 
cenne, że w ostatnich latach bardzo 
popularna stała się geoturystyka, 
czyli wędrowanie szlakami historii 
geologicznej i górniczej. Wśród 
turystów odwiedzających nasz 
region, jak również wśród jego 
mieszkańców, coraz częściej spotyka 
się zainteresowanych przyrodą 

Poszukiwanie agatów w Lubiechowej, wycieczka 
edukacyjna zorganizowana przez PTPNoZ

Fot. ze zbiorów E. Maciejewskiej

Poszukiwanie agatów w Lubiechowej, wycieczka 
edukacyjna zorganizowana przez PTPNoZ

Fot. ze zbiorów E. Maciejewskiej

10 lat PTPNoZ - 2004 r.

Fot. ze biorów J.Kielara

Wyprawa PTPNoZ do Wojcieszowa

Fot. ze biorów J.Kielara

Wystawa ze zbiorów oddziału sudeckiego z 2002 r.

Fot. ze biorów J.Kielara

nieożywioną, geologią i georekreacją. 
Stąd popularne wśród nich jest 
np. płukanie złota, poszukiwanie 
minerałów, zwiedzaniem pomników 
przyrody nieożywionej, rezerwatów, 
dawnych kamieniołomów, obiektów 
pokopalnianych i szeroko rozumiana 
tzw. „turystyka podziemna”. 
Towarzystwo upowszechnia takie 
formy spędzania wolnego czasu, 
dostrzegając olbrzymi potencjał tej 
pasji, wypływający z odkrywania 
tajemniczego podziemnego świata, 
zachwycie nad tworami natury i 
pięknem skarbów ziemi, jak również 
przyjemności, jaką daje obcowanie z 
naturą i oderwanie się od codzienności. 
Pasja ta, jakkolwiek czasem wymagająca 
wielu trudów, daje dużo satysfakcji i 
radości. Mieszkańcy naszego regionu 

mają to szczęście, że Ziemia Złotoryjska 
ma uprzywilejowana pozycję na 
tle innych regionów kraju. Bez 
cienia przesady można powiedzieć, 
że Złotoryja jest bramą do miejsc 
związanych z poszukiwaniem skarbów 
ziemi. Tuż za miastem zaczyna się 
prawdziwe eldorado dla poszukiwaczy. 
Można tu znaleźć m.in. piękne okazy 
agatów (bez wątpienia najładniejszych 
w Polsce), ametystów, kalcytu, jaspisu, 
azurytu, malachitu i innych. Popularne 
jest również płukanie złota w rzekach 
i strumieniach. Nie bez znaczenia jest 
wulkaniczna historia tego regionu, którą 
można podziwiać na powierzchni w 
postaci wierzchołków powulkanicznych, 
m.in. Ostrzycy, Wilkołaka, Grodźca, 
Wielisławki itp. Nie na darmo ten 
region nazywany jest Krainą Wygasłych 

Wulkanów. We wnętrzu ziemi znaleźć 
można prawdziwe skarby, bogactwo 
minerałów często niewystępujących 
w innych regionach Polski. To wszystko 
sprawia, że wielu mieszkańców regionu 
jest „zarażonych” pasją geologiczną, 
chcąc wspólnie z przyjaciółmi 
przeżywać ciekawe przygody w terenie 
przy okazji poszukiwania minerałów, 
oraz dzielić się tą swoją pasją z innymi. 
Dlatego zachęcamy do udziału w 
wydarzeniach organizowanych przez 
Koło Terenowe PTPNoZ w Złotoryi 
a także do przystąpienia do koła. 
Informacje na temat działalności koła 
można uzyskać w Centrum Informacji 
Turystycznej w Złotoryi i Muzeum Złota.

Sylwia Dudek-Kokot
Andrzej Wojciechowski
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W związku ze złożonym projektem 
przez Zdzisława Herbę w ramach 

Funduszu Obywatelskiego, dotyczącym 
upamiętnienia „zacnych osób” w  
Alei Złotych Ludzi, przypominamy 
złotoryjanom dwie takie osoby:

Herbert Helmrich
Obywatel Niemiec – potomek 

złotoryjskich burmistrzów. Do 
złotoryjskiej współczesności zawitał  
w wyniku poszukiwań przodków 
legendarnych siedmiu ocalonych 
mieszczan po pandemii zarazy. Kiedy 
pojawił się na ziemi złotoryjskiej, 
szybko stał się powiernikiem pomysłów, 
zamierzeń i marzeń aktywnych złotoryjan 
- działaczy TMZZ. Po latach rozszerzył 
grono przyjaciół, więc kiedy zapowiadał 
przyjazd, był oczekiwany, serdecznie 
goszczony razem z małżonką. Ten 
elegancki mężczyzna w sposób naturalny 
i oczywisty pokazywał, jak się dba 
o towarzyszkę życia, najbliższą kobietę. 
Pan Herbert Helmrich posiadał wielkie 
doświadczenie polityczne i społeczne 
i wykorzystywał je również w kontaktach 
z nami. Bardzo szanował ludzi, z którymi 
przyszło mu się zetknąć. Postrzegaliśmy 
go jako człowieka z klasą.

Herbert Helmrich wywodził się 
z rodu, który założył Dobków i wychował 
kilku złotoryjskich burmistrzów. Kiedy 
dożyli kresu swych dni kilku złożono 
w krypcie Helmrichów w dużej wieży, 
innych na cmentarzu. Przypominają o 
nich zapisy kronikarskie, skromna tablica 
pamiątkowa na wschodniej zewnętrznej 
ścianie kościoła mariackiego i w minionej 
dekadzie zamontowana przez TMZZ 
tablica na wewnętrznym licu muru 
nekropolii na Górze św. Mikołaja, po 
lewej stronie od głównego wejścia. Kiedy 
przyjechał do rodzinnego gniazda słyszał 
co mówili dawniej rodzice: Zachowujcie się 
przyzwoicie, nie przynieście nam wstydu.

Jako światły Niemiec nie bał się mówić o 
sprawach trudnych z naszej wspólnej przeszłości. 
W 2007 r. powiedział: Piastowie zaprosili nas 
tu jako gastarbeiterów, pracowaliśmy 750 lat, 
po czym odesłano nas do domu. Świadomość 
tragicznej przeszłości krążyła gdzieś wokół 
nas; pojawiała się w zapiskach, pogubionych 
historiach i kamieniach, które mówią. Pan 
H. Helmrich zapalił się do pomysłu klas 
bilingwalnych w złotoryjskim LO i z całych sił 
ten projekt popierał. Pomógł zdobyć fundusze 
na inwestycje: budowę pałacyku nad zalewem, 
remont schroniska i remont strychu Bakalarusa 
z przeznaczeniem na siedzibę Ośrodka 
Dokumentowania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej 
i TMZZ, także prywatnie finansowo wspierał 
wydawnictwa TMZZ.

Herbert Helmrich z wykształcenia był 
prawnikiem, chadekiem, wieloletnim członkiem 
Bundestagu- szefem Komisji Prawnej, także 
Ministrem Sprawiedliwości Meklemburgii, 
a w latach 1995-2010 współprzewodniczącym 
FWPN.

H. Helmrich wielokrotnie odwiedzał 
ziemię złotoryjską, uczestniczył w ważnych 
wydarzeniach i rocznicach. Był honorowym 
gościem podczas obchodów 800-lecia miasta 
i na uroczystości nadania nazwy przestrzeni 
wokół pomnika górnika w Dolnym Rynku: Skwer 
Siedmiu Mieszczan. Ostatni raz gościliśmy 
Przyjaciela Złotoryi także w związku z filmem 
„Opowieść złotoryjska”, wówczas otrzymał 
statuetkę ”Złote Skrzydła 2015 Przyjaciel 
Stowarzyszenia” (Nasze RIO). 
        Na uroczystości pogrzebowe 7 listopada 
2017 r. do Buchholz pojechała złotoryjska 
delegacja: burmistrzowie, przedstawiciele 
TMZZ i Bractwa Kopaczy Złota. Również w 
naszym imieniu pożegnano: Honorowego 
Obywatela Złotoryi, Honorowego Członka TMZZ 
i Honorowego Członka PBKZ. 

H. Helmrich: Bardzo lubię tu przebywać. 
Tu leżą kości moich przodków, ale tu przede 
wszystkim mam przyjaciół i chciałbym się z nimi 
częściej spotykać.

Do zobaczenia – Przyjacielu. 

Na podstawie obszernego tekstu Alfreda 
Michlera opracowała Danuta Sosa

Andrzej Grodzicki 
- petrograf i gemnolog

Prof. dr hab. Andrzej Filip Grodzicki urodził 
się 24.04.1935 w Sokołowie koło Włocławka. Od 
lat szkolnych związany jest z Dolnym Śląskiem, 
od roku 1952 z Wrocławiem, gdzie w roku 
1959 ukończył studia na Wydziale Nauk 
Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Pracę zawodową rozpoczął w lipcu 1960 roku na 
stanowisku asystenta w Zespole Katedr Geologii 
i Mineralogii UWr.

Prof. dr hab. Andrzej Grodzicki jest 
członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa 
Gemmologicznego, wieloletnim członkiem 
władz tego towarzystwa i aktualnie pełni 
funkcję Przewodniczącego Głównego Sądu 
Koleżeńskiego PTGem. Jest również członkiem 
wielu komitetów i towarzystw naukowych, m.in. 
Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN, Komisji 
Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności 
oraz International Commission on the History 
of Geological Sciences (INHiGEO) przy 
Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych.

Profesor A. Grodzicki jest posiadaczem 
4 patentów, opublikował ponad 120 prac 
naukowych zarówno w czasopismach 
krajowych, jak i zagranicznych. Są wśród 
nich, m.in. rozdziały o złocie i piaskach 
szklarskich w monografii „Surowce 
mineralne Dolnego Śląska”, książka pt. 
„Metoda denudodezagregacji 
i jej zastosowanie w badaniach skał 
okruchowych”, a także jest redaktorem 
i współautorem dzieła „Historia nauk 
geologicznych na Uniwersytecie 
Wrocławskim 1811-2003”, Wrocław 2003.

Posiada dużo publikacji  poświęconych 
metodom poszukiwań złota i kamieni 
szlachetnych. Szczególnie wśród 
miłośników złota i minerałów popularne 
jest opracowanie autorstwa Profesora pt. 
„Informator dla amatora – poszukiwacza 
złota, kamieni szlachetnych i ozdobnych” 
wydany po raz pierwszy w roku 1981 
w Jeleniej Górze. Miał on już kilka wydań.

Prof. dr hab. Andrzej Grodzicki od wielu 
lat jest konsultantem samorządów lokalnych 
Złotoryi, Lwówka Śląskiego i Głuchołaz. 
Należał m.in. do współinicjatorów 
zorganizowania Mistrzostw Polski i Świata 
w Płukaniu Złota w Złotoryi. Wyrazem 
uznania Jego zasług dla Ziemi Złotoryjskiej 
było przyznanie Mu tytułu honorowego 
członka Polskiego Bractwa Kopaczy Złota.

Obecnie prof. dr hab. A. Grodzicki 
wykłada w Szkole Wyższej Rzemiosł 
Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu 
na specjalności jubilerstwo 
i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych. 
Jest też członkiem Rady Naukowej Muzeum 
Przyrodniczego w Jeleniej Górze. Od kilku lat 
jest mocno zaangażowany w opracowanie 
i promowanie szlaków geoturystycznych 
związanych ze złotem i kamieniami 
szlachetnymi.

W druku znajduje się Jego praca pt. 
„Placer gold in Sudetes Mountains and 
in their foreland” w monografii „Gold in 
Poland”.

Na podstawie tekstu prof. dr hab. Michała 
Sachanbińskiego opracował Zdzisław Herba

DLA UPAMIĘTNIENIA

Aleja Złotych Ludzi
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Przy ulicy Konopnickiej 22 w Złotoryi, 
siedzibie Stowarzyszenia „Nasze Rio”, 

działa Pracownia „Orange”. Bardzo proszę 
nie mylić jej z salonem. Na Dolnym Śląsku 
jest to jedna z 10 pracowni ufundowana 
przez Fundację Orange. 

Starania o jej powstanie w Złotoryi 
trwały, jak mówi Barbara Zwierzyńska – 
Doskocz – kierownik pracowni, od 2012 
roku, ale wszystkie wymogi udało się spełnić 
dopiero we wrześniu 2017 r. Spośród 211 
nadesłanych zgłoszeń komisja wybrała 63, 
które przedstawiły najciekawszą i najbardziej 
różnorodną ofertę zajęć dla wszystkich 
grup społecznych ze swojej okolicy. Nasz 
wniosek, także dostał się do drugiego 
etapu. Oznaczało to konieczność uzyskania 
dla niego poparcia lokalnej społeczności 
poprzez internetowe głosowanie (plebiscyt) 
potwierdzone drogą e-mailową. Głosować 
mógł każdy, raz dziennie. Mobilizacja 
lokalnej społeczności była ogromna. 
W internecie, w sieciach komórkowych, 
komunikatorach i wszelkimi możliwymi 
sposobami „Nasze Rio” codziennie 
przypominało o głosowaniu mieszkańcom 
Złotoryi. Kręcono filmiki, tworzono memy 
i organizowano wyzwania typu: „dzisiaj 200 
głosów”. Efekt okazał się imponujący.

Rzadko podskakuję na swoim 
rozklekotanym krześle przed komputerem 
(ze względu na BHP), ale gdy zobaczyłem 
wyniki, zrobiłem to z radości. Nasz rezultat 
pobił wszelkie rekordy na Dolnym Śląsku, 
oddano 7917 głosów. Druga w kolejności 
pracownia w województwie uzyskała o 
prawie połowę głosów mniej. To pokazuje, 
jaki w złotoryjanach drzemie potencjał 
sprawczy. Razem możemy więcej.

Czemu ta Pracownia jest taka dla nas ważna? 
Nie jestem członkiem Stowarzyszenia „Nasze Rio”, 
ale jednak użyłem zwrotu „dla nas”. Ponieważ to 
jest istota tej pracowni. Jesteśmy różnymi ludźmi 
z różnych środowisk i z różnym doświadczeniem. 
Różnią nas wiek i zainteresowania, ale jest 
mnóstwo ważniejszych rzeczy, które są nam 
wspólne – przekonuje kierowniczka Basia. 
To miejsce przeznaczone jest i dostępne dla 
wszystkich mieszkańców Złotoryi. Niezależnie od 
tego, czy należą do Stowarzyszenia „Nasze Rio”, 
czy głosowali, są seniorami, czy mają 5-10-15 lat, 
czy są: bezrobotni, pracujący, wykształceni, lubią: 
kebab, rządzić, grać w gry, płukać złoto, byli na 
baszcie, w korowodzie, kochają Złotoryję, Wilczą 
Górę, święta, boją się latać, mają okulary, rower, 
wnuka czy niebieskie oczy. Każdy w godzinach 
otwarcia, czyli codziennie, może tam przyjść. 

Fundacja Orange na swojej stronie www. 
informuje, że jej celem jest: …zapewnienie 
mieszkańcom lepszego dostępu do technologii, 
wzmocnienie ich cyfrowych kompetencji 
i stworzenie przestrzeni wspólnych działań, 
a Pracownia Orange to miejsce spotkań, rozwoju 
pasji, kursów, warsztatów, tradycji lokalnych - 
otwarte dla wszystkich mieszkańców. Co ważne: 
Każdą (pracownię) wyposażyliśmy w komputery, 
bezpłatny Internet, konsolę do gier, telewizor 
LCD i meble. Za 30 tys. zł. Nasza otrzymała 
bezpłatny Internet na dwa lata. Co można robić 
tam obecnie? Kierownik pracowni odpowiada: 
Konferencje, warsztaty, można gotować (jest 
kuchnia), tańczyć. Celem jest „Miasto Szczęśliwe”. 

Sala przy ulicy Konopnickiej jest duża i ma 
zaplecze socjalne, jest więc przystosowana do 
rozmaitych imprez, jakich tylko złotoryjanie 
zapragną. Tu zastrzeżenie: impreza – wydarzenie 
towarzyskie mające na celu integrację 
mieszkańców bez użycia zakazanych środków 

dopingujących, w tym alkoholu, 
narkotyków; słów uważanych za wulgarne, 
broni i haseł politycznych oraz religijnych 
(definicja autora). 

Przykłady imprez organizowanych 
przez wszystkie pracownie można 
prześledzić na stronie www. Pracowni 
Orange. Wśród nich są nawet 
organizowane urodziny, o warsztatach 
teatralnych nie wspomnę. 

Niestety, Fundacja nie zapewnia 
środków na działalność bieżącą pracowni. 
Czyli trzeba dalej płacić za prąd, wodę, 
wynagrodzenie pracownika. Także z tym 
„Nasze Rio” sobie radzi dzięki sponsorom, 
1% podatku dochodowego (akurat jest czas 
na ten darmowy gest). 

Opiekunem i zastępcą kierownika 
pracowni jest Przemek Chorostecki 
„Zenek”, który od godziny 16.00 
gwarantuje tam dobrze spędzony czas. 

  Dobrze spędzony czas to był 10 lutego 
tego roku. W złotoryjskiej pracowni miały 
wtedy miejsce beatbox’owe warsztaty. 
Prowadzone były przez QUANTI oraz 
MAJLO (ten ze Złotoryi), dwóch młodych, 
ale doświadczonych, utytułowanych i 
utalentowanych mistrzów tego rodzaju 
muzyki. 

W trakcie ceremonii otwarcia pracowni 
wielu złotoryjan zadeklarowało chęć i 
pomysły na organizowanie tam różnych 
imprez. Mamy deklarację warsztatów 
wyszywania, haftu, modelingu, nauki 
śpiewu, tańca, gotowania oraz wielu innych 
atrakcji. Wszystko za darmo. Nareszcie 
jest miejsce i są środki do realizacji takich 
aktywności. Ale to nie wszystko. Fundacja 
zapewnia także wsparcie merytoryczne. 
A to oznacza, że sama organizuje ciekawe 
zajęcia w wybranych pracowniach. 
Ot i w najbliższym czasie w Złotoryi 
przeprowadzone zostaną warsztaty
z modelowania w 3D. Aktywność rodzi 
aktywność! 

Jarosław Jańta

Pomarańczowa alternatywa dla Złotoryi,
czyli najlepsi na Dolnym Śląsku

INICJATYWY, PROJEKTY, DZIAŁANIA

Spotkanie 
z burmistrzem

22 lutego 2018 r. uczestnicy projektu 
„Nauka demokracji w szkole” 

(Natalia Czapińska, Laura Dajlidko, Kamila 

Gajewska, Sofija Kolesnykowa, Oliwia Maciejewska, 
Iga Radkiewicz, Hanna Tłuczek i Krystyna Wynar), 
realizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w 
Złotoryi w ramach programu Unii Europejskiej 
Erasmus+, odwiedzili wraz z nauczycielami: 
Aleksandrą Kroczak i Damianem Komadą Urząd 
Miasta i spotkali się z Burmistrzem Robertem 
Pawłowskim. Na spotkaniu był także obecny 
Sekretarz Miasta - Włodzimierz Bajoński. Każdy mógł 

zadać nurtujące go pytania dotyczące 
najbliższych planów, realizowanych 
wydarzeń i życia miasta. Pytaliśmy 
o rzeczy ważne, m.in. jak będzie 
obchodzone w mieście 100-lecie 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę, co stanie się z pomnikiem 
Wojska Polskiego i kiedy zacznie się 
budowa obwodnicy. Nie zabrakło też 
innych równie ważnych pytań, np. czy 
w mieście będzie można otworzyć 
restaurację McDonald’s?☺Padło 
również pytanie dotyczące basenu. 
Niektóre odpowiedzi były dla 
nas pozytywnym zaskoczeniem, 
inne – wręcz przeciwnie, jednak na 
wszystkie dostaliśmy jasne i dokładne 
odpowiedzi. Wizja najbliższych 
paru lat naszego miasta wydaje się 
być ciekawa. Najprawdopodobniej 
najbardziej satysfakcjonującą 
odpowiedzią dla nas była ta, opisująca 
ścieżkę rowerową, dzięki której 
będziemy w stanie zwiedzić nasze 
miasto w aktywnej formie. Mamy 
nadzieję, że to, co usłyszeliśmy na 
tym spotkaniu, zostanie zrealizowane. 
Złotoryja ciągle się rozwija i jest coraz 
bardziej przyjazna młodym ludziom, 
a to dla nas, młodzieży tu 
mieszkającej, jest niezmiernie ważne.

Hanna Tłuczek, Kamila Gajewska  
(Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi, 7B)

Fot. Damian Komada



O ile pamiętam, już w wieku 13-14 lat, czyli w 
6-7 klasie szkoły podstawowej, bardzo lubiłem 

słuchać muzyki. Lata 1963-65 to początki muzyki 
rockowej i przede wszystkim początki takich 
słynnych zespołów muzycznych jak The Beatles,The 
Rolling Stones czy The Animals itd., nie mówiąc 
o królu rocka, Elvisie Presleyu, którego kariera 
rozpoczęła się już pod koniec lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. 

Przebojów w/w zespołów słuchało się w 
tym okresie jedynie w radiu Luxemburg oraz 
Wolna Europa. Polskie Radio nadawało muzykę 
młodzieżową, inaczej big bitową lub mocnego 
uderzenia, w latach sześćdziesiątych rzadko, za 
wyjątkiem rozgłośni harcerskiej, a jeżeli już to 
bardziej promowano muzykę polską w wykonaniu 
takich zespołów jak Niebiesko-Czarni z wokalistami 
- Wojtkiem Kordą, Adą Rusowicz i Czesławem 
Niemenem oraz Czerwono Czarni z wokalistami - 
Kasią Sobczyk, Karin Stanek, Heleną Majdaniec czy 
cygańskiego pochodzenia Michajem Burano. Poza 
możliwością słuchania tej muzyki w rozgłośniach 
istniał rynek plastikowych płyt tzw. ”pocztówek”, 
z pojedynczymi nagraniami prawie wszystkich 
przebojów zespołów zachodnich. W początkach 
lat 60. można je było kupić przede wszystkim w 
Legnicy w małych prywatnych sklepikach z odzieżą 
i obuwiem przy słynnej ulicy Rosenbergów, obecnie 
ul. Najświętszej Marii Panny.

Zamiłowanie do muzyki spowodowało chęć 
jak najszybszej nauki gry na gitarze, gdyż był to 
instrument wiodący, a nawet do dzisiaj w typowych 
zespołach rockowych jednego z gitarzystów określa 
się jako gitarzystę prowadzącego (tzw. gitara 
prowadząca, ang.lead gitar). Oczywiście nie było 
mowy o gitarze elektrycznej, tylko dostępnych na 
rynku gitarach akustycznych, produkcji Fabryki 
”Defil” w Lubinie. Ponieważ w Ognisku Muzycznym 
przy Powiatowym Domu Kultury nie było klasy 
gitary, mama zapisała mnie do klasy mandoliny i tak 
przez pierwszy  rok szkolny (chyba

1963/64) chodziłem na lekcje nauki gry 
na mandolinie u pani Haliny Purol, ówczesnej 
kierowniczki Ogniska. Dzięki temu poznałem, 
no może „liznąłem”, trochę teorii muzycznej, jak 
czytanie z nut, oraz praktycznej gry na instrumencie 
strunowym szarpanym, jakim jest zarówno 
mandolina, jak i gitara. Cały czas podglądałem 
i podsłuchiwałem inne zespoły i gitarzystów. A 
ponieważ było ich niewielu, najczęściej ganiałem 
- tak, tak ganiałem - za wychowankami Zakładu 
Poprawczego z Jerzmanic Zdroju, którzy często na 
przepustkach, np. z okazji 1-ego Maja czy 22-Lipca, 
chodzili pojedynczo lub we dwóch z gitarami po 
stadionie, grając i śpiewając, tak jak umieli, utwory 
The Beatles, np. ”Please, please me, ”The Animals”, 
”A House of the Rising Sun”, ”Diana” Paula Anki oraz 
melodie instrumentalne zespołu The Shadows, jak 
nieśmiertelne “Apache” czy “Kon-Tiki” itd.

Bardzo często też podziwiałem i 
podsłuchiwałem trochę starszych kolegów z 
zespołu utworzonego w Klubie Młodzieżowym 
„Parasol” przy PDK-u (pomieszczenie na drugim 
piętrze, gdzie próby odbywała orkiestra dęta) na 
początku lat 60. w składzie: saksofon – nieżyjący, 
a wówczas bardzo młodziutki, Janusz Mrzyk, 
pianino-fortepian - Andrzej Sarna (w tych czasach 
nie było u nas organów elektrycznych), perkusja 
- Zbigniew Hanasiński, trąbka - Tadeusz Pluta i 
gitary akustyczne - Jerzy Chmielewski i Czesław 
Wolanin. Opiekę muzyczną nad zespołem 
sprawował  nieżyjący już pan Paweł Mrzyk - ojciec 
Janusza (saksofonisty) - multiinstrumentalista 
i wybitny nauczyciel muzyki – saksofon, 
klarnet, akordeon. Przez bardzo długi czas 
był dyrygentem Górniczej Orkiestry Dętej, 
uświetniającej swoją muzyką większość imprez i 
uroczystości w Złotoryi i okolicach.

Zespół z Klubu ”Parasol” koncertował 
nie tylko na scenie PDK. Gdy występował na 
stadionie oraz przy okazji 1-go Maja i 22-Lipca, 
zainstalowany był na samochodzie ciężarowym 
STAR, i grając, chłopcy wożeni byli ulicami 
Złotoryi, a później zawożeni byli na stadion lub 
do klubu. Oczywiśćie z kolegami biegaliśmy 
za jadącym samochodem i grającym na nim 
zespołem. To było coś niesamowitego i pozostały 
niezapomniane przeżycia.

Mandolina, niestety, to nie było to, o czym 
marzyłem. Nawet zaczęłem szukać już materiału 
(tj. szerokiej i grubej deski z twardego drewna, 
najlepiej liściastego), z którego zamierzałem 
wystrugać pierwszą swoją gitarę elektryczną, 
tzw. ”deskę” (podobno tak zrobił m.in. lider 

Kombi - Grzegorz Skawiński), ale nic z tego nie 
wyszło, bo cóż mógł zrobić w tamtych czasach 
13-14 letni chłopiec. 

Więc po wielu prośbach rodzice kupili w końcu 
wymarzoną gitarę akustyczną i zaczęła się jazda. 
Ćwiczenie akordów, tzw. chwytów,  aż do bólu 
i pęcherzy na palcach rąk, no i poszukiwanie kogoś 
coś już umiejącego grać! I tak podczas corocznych 
wakacji u babci w 1965 r. w Jerzmanicach Zdroju 
poznałem również początkującego gitarzystę, 
Andrzeja Jankowskiego, mieszkającego naprzeciw 
Zakładu Poprawczego i biorącego nauki gry 
od chłopców - wychowanków tego zakładu. 
Oczywiście swoje umiejętności i znajomość 
utworów natychmiast przekazywał mi, dzięki 
czemu postępy w nauce były bardzo szybkie 
i odczuwalne, gdyż spacerując po wiosce w 
letnie wieczory, graliśmy już na dwie gitary. Jako 
gitarzysta solowy grałem melodie, a Andrzej 
akordy wielu już melodii, przede wszystkim 
The Shadows np.”Apacze”, ”Kon-Tiki”,”Gitar 
Tango” itd. Po kilku miesiącach wspólnych prób 
postanowiliśmy założyć zespół gitarowy, wzorując 
się już na słynnym angielskim The Shadows, który 
utworzony został do akompaniowania wokaliście 
Cliffowi Richardowi, a następnie rozwinął własną 
karierę jako zespół instrumentalny. W tym czasie 
w Złotoryi zaprzestał działalności młodzieżowy 
klub ”Parasol” oraz działający przy nim zespół, 
a pomieszczenia przekazano Górniczej Orkiestrze 
Dętej. Oprócz zespołu z ”Parasola” na początku 
lat 60. działał na terenie miasta i okolicy zespół 
muzyczny Zbigniewa Mysiora ”Delfiny” w składzie: 
Zbyszek – akoredeon i śpiew oraz dwóch, już 
nieżyjących, członków zespołu: Jerzy Rehm - 

Moja przygoda z gitarą

 Od lewej: Janusz Ślusarek, Zygmunt 
Radoszewski, Zbigniew Mysior, 
Józef Łosiński, Wiesław Mazur

 Od lewej: Zygmunt Radoszewski, Wiesław Mazur, 
Janusz Ślusarek i Andrzej Sarna Wiesław Mazur
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gitara akordowa (zarówno gitarę elektryczną, 
jak i wzmacniacz do niej zrobił sam) oraz świetny 
perkusista oraz może lepszy gitarzysta - Józef 
Łosiński.

I tak chyba w 1966 r. założony został 
nasz zespół UPIORY – nazwa może trochę 
odstraszająca, ale odzwierciedlała opinię starszego 
pokolenia, tj. naszych rodziców i dziadków 
o nowej muzyce młodzieżowej, tj. big bicie, czyli 
mocnym uderzeniu. Zespół tworzyli (oprócz 
mnie,  gitara prowadząca): Andrzej Jankowski 
- gitara rytmiczna, mój starszy nieżyjacy już 
brat, Jurek Mazur – gitara basowa, no i nasz 
nabytek z dawnego zespołu Zielone Koty - 
świetnie zapowiadający się perkusista - Zygmunt 
Radoszewski (fot. nr 1). Po odejściu mojego brata, 
Jurka, do wojska, do zespołu dołączył nowy basista 
- Jurek Tondel, na którego wołaliśmy „Fuzzbas” 
od urządzenia elektronicznego, używanego przez 
gitarzystów, tzw. ”Fuzz” (tj. inaczej przester, czyli 
zniekształcenie dźwięku; pierwsi prawdopodobnie 
użyli go The Rolling Stones w słynnym 
„Satisfaction”). Nastąpiła też zmiana nazwy 
zespołu na ”Non-Stop”. W tym składzie bardzo 
często graliśmy wieczorki taneczne w każdą środę, 
tzw. ”Fajfy” od ang.”Five”, czyli od  5 po południu 
w kawiarni ZOK. Były to lata 1968-69, przed nami 
w kawiarni ZOK „Fajfy” grywały przez parę lat 
wspomniane już „Delfiny” Zbyszka Mysiora. 

Muszę wspomnieć też o fakcie poznania 
i zaprzyjaźnienia się w 1969 r. z przebywającym na 
wakacjach  u rodziny w naszym mieście gitarzystą 
i przede wszystkim wokalistą Michelem Kendek 
z Rouen we Francji (z którym mam kontakt do 
dzisiaj). Ojciec Michela - Polak z przedwojennej 
polskiej Ukrainy, podobnie jak i moja rodzina 
- w wyniku zawieruchy wojennej znalazł się we 
Francji, ożenił się z Francuzką i tam założył rodzinę. 
W wakacje (1969-1970) Michel wspomagał nasz 
zespół podczas środowych “fajfów” w ZOK, 
wokalem z najnowszymi przebojami i hitami 
The Rolling Stones, The Beatles, The Moody 
Blues itd. Przygody z Michelem można nazwać 
”występami gościnnymi”. Po odejściu gitarzysty 
akordowego, Andrzeja Jankowskiego, do wojska 
w 1969 r., trzeba było kogoś znaleźć i w ten 
sposób połączyliśmy siły ze Zbyszkiem Mysiorem. 
Nazwa ”Non-Stop” pozostała, ale zmienił się styl i 
charakter muzyczny zespołu: z instrumentalnego 
na instrumentalno-wokalny, gdyż Zbyszek miał 
w swoim repertuarze w większości utwory 
śpiewane. Niemniej dużą część stanowiły w 
dalszym ciągu utwory instrumentalne zespołu The 
Shadows, które grałem. 

Od 1970 r. zespół przygrywał do tańca 
podczas dancingów w nowo otwartym Klubie 
Złotoryjskich Zakładów Obuwia przy ul. Solnej 
(późniejszy Klub Seniora, potem „Wena”) fot. nr 2.

Opiekę nad zespołem i jednocześnie funkcję 
menadżera z ramienia fabryki sprawował w 
tym okresie pan Zygmunt Lorenc, ówczesny 
kierownik kadr oraz Klubu przy ul. Solnej. ZZO 
zakupiły na potrzeby zespołu profesjonalny, na 
tamte czasy, sprzęt nagłaśniający Regent 60 
prod. NRD, wraz z organami elektronicznymi, 
mikrofonami i wzmacniaczami Ampli 60 i 100 dla 
gitar elektrycznych. Z takim sprzętem można się 
już było bez kompleksów wszędzie pokazywać. 
Oprócz grania na dancingach (środa-sobota-
niedziela) zespół “Non-Stop” reprezentował 
ZZO podczas organizowanych bardzo często 
w latach 70. wojewódzkich przeglądach 
muzycznych, m.in. przemysłu włókienniczego 
i skórzanego w Lubaniu czy w chojnowskim 
„Pałacyku”, zdobywając niejednokrotnie puchary 
i nagrody, rywalizując ostro na miejscowym 
rynku muzycznym z bardzo dobrym i mocnym 
zespołem „Kanibale” z Chojnowa (z jego liderem 
- świetnym organistą Piotrem Kuflińskim). Może 
już nie wszyscy pamiętają, ale zespół „Kanibale” 
reprezentował nasze miasto w telewizyjnym 
turnieju miast Bolesławiec-Złotoryja, w tym czasie 
cieszył się najlepszą opinią. Nasz  „Non-Stop” 
w tym samym okresie oddelegowany był przez 
sponsora do Koszalina. Tam graliśmy wieczorki 
taneczne dla urlopowiczów, a dokładniej mówiąc, 
pracowników zakładów obuwia ze Złotoryi. 
Często występowaliśmy w Złotoryi podczas 
uroczystych akademii z okazji świąt państwowych 
i branżowych, np. „Dnia Włókniarza”. Podczas tych 
koncertów śpiewała z nami 13-14 letnia wówczas 
Laura Świdwa, dysponująca świetnym głosem i 
rozbawiająca publiczność m.in. Piosenką ”Proszę 
Pana, proszę Pana, taka jestem zakochana…”  
z repertuaru Sławy Przybylskiej. 

W naszym zespole, jak i w wielu innych, 
rotacyjnie wymieniali się muzycy. Po odejściu 
basisty Jurka Tondla, zastąpił go były perkusista 
zespołu Zbyszka Mysiora, nieżyjący od 2006 r. 
Józek Łosiński. Następna zmiana nastąpiła po 
pożegnaniu się z zespołem perkusisty Zygmunta 
Radoszewskiego - zastąpił go świetny trębacz 
i równocześnie perkusista Józef Leśny, grający 
do dzisiaj w górniczej orkiestrze w Polkowicach. 
Aktualny skład zespołu w tym okresie to: Zbigniew 
Mysior – śpiew i organy, Wiesław Mazur - gitara 
solowa, Józef Łosiński - gitara basowa i Józef Leśny 
- perkusja i trąbka.

Po zaprzestaniu działanośći dancingowej 
w Klubie ZZO przy ul.Solnej zespół, już bez 
nazwy, przeniósł się do Restauracji ”Wzorcowa”, 
gdzie przygrywał do tańca podczas dancingów 
(czwartek-sobota-niedziela). Odeszli z zespołu: 
lider Zbyszek Mysior - organista i basista Józek 
Łosiński, tworząc nowy zespół, a na ich miejsce 
dołączyli nieżyjący basista i wokalista Tadeusz 

Mistak oraz świetny pianista rockowy i organista 
Andrzej Sarna (fot. nr 3), dla nas ”dinozaur 
muzyczny” z czasów twista, gdyż na długo przed 
nami grał w pierwszym zespole młodzieżowym w 
Klubie „Parasol” przy ZOK (początek lat 60-tych). 
W międzyczasie przez zespół przewinęło się wielu 
muzyków, m.in. nieżyjący już wokalista i gitarzysta 
– Janek Grabowiecki, saksofonista i pianista Janusz 
Mrzyk. Repertuar podczas grania dancingów 
był bardzo różnorodny: od ‘’Tanga Milonga” po 
„Satisfaction” The Rolling Stones, ”Nights In White 
Satin” The Moody Blues, “Sunshine of Your Love” 
The Cream, czy nieśmiertelne “Hey Joe” Jimmiego 
Hendrixa.

I tak doszliśmy do końca lat 70. i początku 80. 
Działający w Złotoryi zespół ”Pavit” potrzebował 
w maju 1977 r. basisty, dlatego dołączyłem do 
niego, gdyż bardzo odpowiadała mi taneczna 
muzyka rozrywkowa, którą grali w składzie: 
Grzegorz Chmielowski - wokalista i organista, 
ówczesny redaktor legnickiego tygodnika 
”Konkrety”, oraz Jan Pacholski – wokalista i 
perkusista (obecnie mieszkający w Vancouver 
- Kanada) oraz ja - wokalista i gitara basowa. 
W 1981 r. do zespołu powrócił basista Wacław 
Wankiewicz, więc zamieniłem gitarę basową na 
solowo-akordową i w ten sposób stanowiliśmy 
już kwartet, a nie trio. (fot.nr 4) Po drodze 
nastąpiła jeszcze  zmiana w zespole: po wyjeździe 
do Kanady, chyba w 1986 r., perkusisty Janka 
Pacholskiego (kontaktujemy się i przyjaźnimy do 
dzisiaj - ostatnio odwiedził mnie w grudniu 2007 r.)
 zastąpił go Józek Łosiński, wcześniej grający ze 
mną w zespole na gitarze basowej. W tym składzie 
dograłem prawie do swojej ”klezmerowskiej 
emerytury”, tzn. zakończenia kariery muzycznej 
w 1989 r.

Od czasu do czasu odkurzam gitary, a mam 
dwie - jedną elektryczną, już staruszkę Jolanę
oraz najnowszy nabytek, akustyczną Yamaha, 
zakupioną w 2005 r.w Rouen-Francja, podczas 
moich pierwszych i jak na razie jedynych 
odwiedzin przyjaciela Michela Kendeka. W lipcu 
2008 r. podczas ostatnich odwiedzin Michela z 
Francji zrobiliśmy wspólnie z byłym gitarzystą 
Andrzejem Jankowskim małe rockowe „Jam 
Session” w Jerzmanicach Zdroju, naprzeciw 
stacji PKP nad Kaczawą. Nie zapomnieliśmy 
równocześnie o kiełbaskach z grilla i pstrągach. 
Zabawa była niesamowita, dużo wspomnień i 
radości. Umówiliśmy się z Andrzejem i Michelem 
(który obiecał przyjazd w 2018 r.), że to nie koniec, 
tylko nowy początek naszej muzycznej przygody i 
już ponad 40-letniej przyjaźni.

Wiesław Mazur

Bardzo dziekujemy Wiesławowi Mazurowi 
za nadesłanie swoich muzycznych wspomnień! 
Znakomicie oddają tamte czasy, uzupełniają naszą 
wiedzę o młodzieńczych pasjach złotoryjan oraz 
niegdysiejszych  zespołach. Warto przy okazji 
zaglądnąć do archiwalnych numerów Echa Złotoryi 
z grudnia 2012 i stycznia 2017 r., w którym znajdują 
się wspomnienia Andrzeja Jankowskiego
 i fotografie z jego zbiorów.

Redakcja

Klub ZZO. Od lewej: Wacław Wankiewicz, Wiesław Mazur, 
Jan Pacholski, Grzegorz Chmielowski, Janusz Mrzyk

Biegi przełajowe!
Dzięki panu Henrykowi Kułachowi z 

Brennika, wiernemu czytelnikowi Echa, 
wiemy, że zagadkowe zdjęcie w numerze 
październikowym z 2017 r. w rubryce „Historia 
jednej fotografii” przedstawia zawodników sekcji 
lekkoatletycznej, prowadzonej przez Michała 
Kujawiakowskiego. Sportowcy startują do biegu 
przełajowego: od lewej - Bogdan Grywaczewski, 
Tadeusz Kiciński oraz niezidentyfikowany 
zawodnik. Wydarzenie miało miejsce w latach 
1963-1965, oczywiście na stadionie „Górnika” 
(do historii przeszedł w 2017 r. „prehistoryczny” 
parkan boiska, uwieczniony na fotografii).

Redakcja
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Z radością odnotowujemy 
zaangażowanie Pani Alicji Łubkowskiej 

w promocję Złotoryi w środowisku 
krakowskim. Dotarła do nas informacja, 
że 13 grudnia 2017 r. w Krakowie 
odbyła się konferencja dla przyjaciół i 
sympatyków klubu „Amicus”. Spotkanie 
poświęcone było Jubileuszowi Dolnego 
Śląska, obejmującego dzieje i historię 
tego regionu Polski. Właśnie podczas tej 
konferencji pani Alicja opowiedziała o 
Złotoryi jako przykładzie dolnośląskiego 
miasteczka o bogatej historii, sławnych 
ludziach wywodzących się z niego 
oraz współczesności: regionalizmie, 
stowarzyszeniach, społecznikach, którzy 
pielęgnują dziedzictwo ziemi złotoryjskiej. 
Podczas konferencji wystąpił profesor, 
który postanowił rozszerzyć naszą wiedzę 
o astronomach wywodzących się ze 
Złotoryi. Mamy przyjemność przedstawić 
Państwu Autora i Jego tekst.

sonda kosmiczna ICE (skrót nazwy: International 
Cometary Explorer). W czasie I wojny światowej 
Zinner pracował jako meteorolog. W 1924 r. uzyskał 
tytuł profesora w Uniwersytecie w Monachium, 
a w 1926 r. został mianowany dyrektorem 
Obserwatorium Astronomicznego w Bambergu, 
którą to funkcję pełnił aż do chwili przejścia na 
emeryturę w 1956 r. W świecie astronomicznym 
jest znany nie tylko jako autor wielu prac 
naukowych z dziedziny gwiazd zmiennych, 
ale również jako autorytet w zakresie dziejów 
astronomii okresu renesansu oraz historii 
instrumentów astronomicznych. Zmarł w Planegg 
k/Monachium 30 sierpnia 1970 r. 

Wilhelm Glise urodził się 21 czerwca 1915 r., 
jako syn sędziego rejonowego. Jak podaje 
Wikipedia, dom rodziny Gliese znajdował się przy 
ul. Sienkiewicza 6 (dawniej: Kamcke Strasse). 
Zachęcony przez nauczyciela matematyki, w wieku 
13 lat rozpoczął w Złotoryi własne obserwacje 
astronomiczne. Studia w zakresie astronomii, 
matematyki i fizyki odbywał we Wrocławiu, 
a następnie w Berlinie. Tam też 28 czerwca 1940 r. 
uzyskał naukowy stopień doktora. W marcu 
1942 r. został zmobilizowany i wysłany na font 
wschodni, a w lutym 1945 r. w rejonie Poznania 
wzięty do niewoli rosyjskiej. Do Niemiec powrócił 
we wrześniu 1949 r. Wkrótce po powrocie podjął 
pracę w Astronomicznym Instytucie Obliczeniowym 
(Astronomisches Rechen-Institut) w Heidelbergu, 

gdzie pracował do 1980 r. Zmarł 12 czerwca 1993 r., 
do końca życia aktywnie pracując naukowo.

W świecie astronomicznym Gliese był znany 
jako „Pan od Bliskich Gwiazd”  („Mr. Nearby Stars”), 
gdyż przez wiele lat zajmował się badaniami 
naukowymi gwiazd znajdujących się blisko Słońca. 
Wynikiem prac Gliesego był opublikowany w 1957 r. 
katalog 915 gwiazd znajdujących się w promieniu 65 
lat świetlnych od Słońca. (Warto przypomnieć, że 
światło od najdalszych gwiazd z katalogu Gliesego 
potrzebowało 65 lat, aby dobiec do Ziemi). 
W następnych latach ukazały się kolejne katalogi 
Gliesego obejmujące jeszcze większy fragment 
przestrzeni w pobliżu Słońca. Nazwisko Gliesego 
często jest również wymieniane, jako współautora 
„Fundamentalnych Katalogów Gwiazd” (FK4 oraz 
FK5), w których zawarte są bardzo dokładne pozycje 
i inne parametry kilku tysięcy jaśniejszych gwiazd.

Doceniając wybitne osiągnięcia 
naukowe - zarówno Zinnera, jak też Gliesego - 
międzynarodowa społeczność astronomiczna 
postanowiła nazwać dwie asteroidy (inna nazwa: 
planetoidy) nazwiskami obu uczonych. Asteroidy to 
mniejsze od planet ciała niebieskie, o średnicach od 
kilku do kilkuset kilometrów, z których większość 
obiega Słońce pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. 

Asteroida 4615 Zinner (4615 jest numerem 
katalogowym asteroidy) ma średnicę ok. 11 km. 
Aby dokonać pełnego obiegu Słońca potrzebuje 
ponad 4 lata. Planetoida 1823 Gliese ma kształt 
zbliżony do kuli o średnicy 8 km i obiega Słońce w 
ciągu ok. 3 lat i 4 miesięcy. Obie asteroidy można 
dostrzec na niebie jedynie przez większe lunety. 

Nazwiskiem Zinnera nazwano również jeden 
z kraterów na Księżycu. Średnica tego krateru 
wynosi 4,76 km. 

Jerzy M. Kreiner

Literatura: Dietrich Wattenberg: „Ernst Zinner 02.02.1886-
30.8.1970”; Astronomische Nachrichten vol. 293, p. 79 
(1971); von Hartmut Jahreiss: „Wilhelm Gliese (1915-1993)” ; 
Mitteilungen der Astronomischen Gesellschaft nr 77, p. 5 (1994) .
Źródło fotografii: www.commons.wikimedia.org

Znani astronomowie rodem ze Złotoryi: 
Ernst Zinner oraz Wilhelm Gliese

Rozwój cywilizacji sprawia, że otacza nas morze 
świateł, przez co dostrzeżenie gwiazd na niebie 

jest coraz trudniejsze. Jeszcze na przełomie XIX i 
XX wieku sytuacja była diametralnie inna: światło 
elektryczne dopiero zaczęto wprowadzać, ulice na 
ogół były nieoświetlone, samochody należały do 
rzadkości. To sprawiało, że widok rozgwieżdżonego 
nieba był czymś oczywistym i fascynował wielu 
ludzi, a szczególnie młodych. Zazwyczaj było to 
tylko chwilowe zaciekawienie, ale niektórzy byli tak 
zafascynowani gwiazdami, że pragnęli zgłębić tajniki 
tej wiedzy. Należeli do nich dwaj uczniowie dawnych 
szkół złotoryjskich: Ernst Zinner oraz młodszy od 
niego o blisko 30 lat Wilhelm Gliese. 

Ernst Zinner urodził się w Złotoryi 2 lutego 
1886 r., tutaj rozpoczął naukę szkolną, którą 
kontynuował w gimnazjum w Legnicy. W latach 
1904-1907 studiował matematykę i astronomię w 
Monachium oraz w Jenie, gdzie uzyskał doktorat. 
W 1910 r. podjął pracę w znanym obserwatorium 
astronomicznym w Bambergu, gdzie m. in. 
prowadził obserwacje astronomiczne gwiazd 
zmiennych, to jest gwiazd, które zmieniają swą 
jasność. W październiku 1913 r. obserwując gwiazdy 
w konstelacji Tarczy ponownie odkrył „zagubioną” 
kometę, która otrzymała oficjalną nazwę 21P/
Giacobini-Zinner (pierwszego odkrycia tej komety 
dokonał w 1900 r. Michel Giacobini we Francji). 
Warto wspomnieć, że kometa Giacobini-Zinner była 
pierwszą kometą, do której zbliżyła się w 1985 r. 

Autor jest emerytowanym 
profesorem astronomii Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie, byłym prezesem 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, 
założycielem i wieloletnim kierownikiem 
Obserwatorium Astronomicznego na 
Suhorze (1000 m n. p. m.) w Gorcach, 
autorem dwóch podręczników 
akademickich „Astronomia z 
astrofizyką”oraz „Ziemia i Wszechświat”, 
a także współautorem podręczników dla 
liceum z fizyki (w części astronomicznej).Ernst Zinner

Kometa Giacobini-ZinnerAlicja Łubkowska podczas wykładu

Wilhelm Gliese (ok. 1976 r.)
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Martina Thabora (1524–1579) można uznać 
chyba za najbardziej złotoryjskiego astronoma. 

Co prawda nie urodził się w Złotoryi, ale za to całe 
swoje życie zawodowe i osobiste związał z naszym 
miastem. Na świat przyszedł 9 listopada 1524 r. 
w Głogowie. Studiował w Wittenberdze  (1537-
1539), Krakowie (1539-1541) oraz ponownie w 
Wittenberdze (1542-1546). Do Złotoryi trafił w 
1546 r. i przez 33 lata pracował w miejscowym 
Gimnazjum Humanistycznym na stanowisku 
nauczyciela (1546-1579) oraz  dwukrotnie rektora 
(1556-1558, 1563-1579).

Martin Thabor był człowiekiem renesansu: 
znawcą języka hebrajskiego, greckiego i łacińskiego, 
matematykiem, astronomem, filozofem, teologiem  
- autorem modlitw i kronikarzem. Nowością, którą 
wprowadził w złotoryjskiej szkole było systematyczne 
prowadzenie obserwacji ciał niebieskich: Podczas 
nocy, gdy złote gwiazdy wysiały wóz, wyprowadzał 
zachwycone tłumy studentów, pokazując im pozycję 
gwiazd i opisując ich kręgi. Jego największym 
osiągnięciem naukowym była współpraca z Erazmem 
Reinholdem (1511-1553) przy opracowaniu Tablic 
pruskich ruchu ciał niebieskich (Prutenicae tabulae 
coelastium motuum..., Tubingae 1551) według 
obliczeń Mikołaja Kopernika z dzieła O obrotach sfer 
niebieskich (1543 r.). Nazwa - pruskie - pochodziła 
stąd, że wszystkie pracę sfinansował książę pruski 
Albrecht. W swoich tablicach Reinhold ograniczył się 
jednak tylko do zestawienia odpowiednich danych 
liczbowych, przemilczając z obawy przed represjami 
heliocentryczną budowę świata. Opracowanie 
odegrało jednak i tak ważną rolę w historii astronomii. 
Było drugim takim zestawieniem po Tablicach 
alfonsyńskich z XIII w. i poprzedzało wydanie Tablic 
rudolfińskich przez Keplera w XVII w. Tablice pruskie 
stały się też podstawą do opracowania nowego 
kalendarza gregoriańskiego z 1582 r.

Potwierdzenie pracy Thabora przy tablicach jest 
nieco problematyczne. W samej publikacji nie ma o 
tym wzmianki. Jednak zachowała się korespondencja 
Filipa Melanchtona z księciem pruskim Albrechtem 
Hohenzollernem, w której Thabor został polecony 
do tej pracy. 

Martin Thabor został pochowany 19 kwietnia 
1579 r. w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Złotoryi. Po grobie złotoryjskiego rektora - astronoma 
nie ma już śladów. Na szczęście Caspar Laudismann 
spisał tekst z jego płyty nagrobnej: Najdostojniejszemu 
mężowi, wyróżniającemu się poczuciem obowiązku, 
erudycją i różnorodną wiedzą, jak również autorytetem 
i moralnością, panu Martinowi Thaburno, znającemu 
trzy języki, wybitnie biegłemu w teologii i filozofii, który 
razem z rektorem tej szkoły zajmował się nią sumiennie 
przez pełne 33 lata i trzymał nad nią pieczę, który zmarł 
z wypełnieniem należytych obowiązków i spokojnie w 
wieku 55 lat, dnia 15 kwietnia 1579 roku. Pogrążywszy 
się jakby w przyjemnym śnie uległ ostatecznej 
konieczności.
      Źródła-literatura: Epitafium Thabora, [w:] C. Laudismann, 
Consilium in tegrum, et perfectum…, Stetini 1613, s. 223; 
J. Ehrhardt, Presbyterologie des Evangelischen Schlesiens, 
T. 4, 1789, s. 467-469; G. Bauch, Valentin Trozendorf..., 1921, 
s. 102, 170-175, 204-246; H. Barycz, Śląsk w polskiej kulturze 
umysłowej, 1979, s. 185-186; S. R. Brzostkiewicz, Kopernik 
znany i nieznany, [w:] Urania, R. LIV (1983), nr 8, s. 157-165; 
D. Komada, Martin Thabor w Złotoryi, [w:] Echo Złotoryi,
 nr 5 (124), 2016, s. 18-19.

Damian Komada

Złotoryjski astronom 
Martin Thabor

Erazmus Reinhold (1511-1553) - astronom, 
współpracował z Martinem Thaborem przy 

opracowaniu swoich Tablic pruskich

Niejeden z nas przekonał się, że w życiu nic nie 
jest na pewno. Gdy wydaje się, że fortuna nam 

sprzyja i wszystko idzie jak z płatka, nagle nieszczęścia 
zaczynają chodzić parami-  szwankuje nam zdrowie, 
tracimy pracę, remont w naszym domu trwa 
miesiącami, zdradza nas przyjaciel… Wtedy wszystko 
trzeba przeżyć i zwyczajną ludzką słabość zamienić w 
siłę. Ale jak to zrobić, skąd wziąć tę moc pokonywania 
smutku, łez rozpaczy? Podziwiam ludzi, którzy jak 
mitologiczny Dedal racjonalnie rozwiązują codzienne 
problemy. Ponadto traktują trudne sytuacje jak kolejne 
doświadczenie życiowe. Gorzej mają ,,wrażliwcy”, 
którzy nademocjonalnie reagują na otaczającą 
rzeczywistość i często tracą głowę w chwilach życiowej 
zawieruchy. Ale jak to mówią, trzeba swój czas wziąć w 
garść i budować w sobie wewnętrzne przekonanie, że 
zarówno dobro, jak i zło, radość i smutek, pokój i wojna - 
żadna  z tych rzeczy nie jest nam dana raz na zawsze.   

Alicja  wraca do domu ze szpitala. Spędziła tam 
kilkanaście godzin, czuwając przy chorej mamie. Wie, 
że musi być silna, jednak gdy otwiera drzwi pustego 
mieszkania, smutek zalewa jej serce, a łzy same płyną 
po policzkach. Nie może choć na chwilę oderwać myśli 
od pozostawionej w szpitalnym łóżku mamy. Nagle 
ktoś puka do drzwi. To Bernadeta - sąsiadka spod piątki 
przynosi jej gorącą herbatę, przysiada cichutko na 
kuchennym taborecie i ,,otula” skołataną duszę Alicji 
serdeczną rozmową. Jak wiele w tej wieczornej ciszy 
znaczą jej proste słowa otuchy i pocieszenia. Zwyczajny 

ludzki gest i Alicja już wie, że jedyne, co jest na pewno 
- to miłość, która zamienia słabość w moc.

Leszek pracuje w  korporacji farmaceutycznej. 
Firma z wielką perspektywą daje mu szansę na szybką 
karierę zawodową i dobrobyt finansowy. Codziennie 
spędza w laboratorium po kilkanaście godzin, praca 
staje się dla niego jedynym celem życiowym. Sukcesy 
zawodowe sprawiają, że czuje się jak młody bóg, 
świat stoi przed nim otworem. Od czasu do czasu 
odwiedzi rodziców, by pochwalić się nowym autem 
czy opowiedzieć o wczasach na jednej z egzotycznych 
wysp. Matka z troską dopytuje syna o plany małżeńskie, 
próbuje skłonić go do zwierzeń o Ewie - sympatycznej 
blondynce, z którą ostatnio ich odwiedził, ale on zbywa 
ją frazesami. Twierdzi, że na założenie rodziny ma jeszcze 
czas. Matka z troską ostrzega go, że w życiu nic nie jest 
na pewno i fortuna może bardzo szybko uczynić z niego 
życiowego bankruta. Leszek traktuje te matczyne rady 
z przymrużeniem oka, przecież on ma pieniądze, a to 
otwiera wszystkie drzwi, no może z jednym wyjątkiem… 
Po kilku miesiącach Leszek wie, że matka miała rację, 
a słowa poetki: Na chwilę tu jestem i tylko na chwilę - 
brzmią jak wyrok, gdy słyszy od lekarza o śmiertelnej 
chorobie. 

Powinniśmy mieć świadomość, że wszystko, co 
otrzymujemy od losu, jest darem. Ta oczywista prawda 
czyni nas ,,bogaczami” tego świata. Mimo że nie ma nic 
pewnego na tym ziemskim padole, to warto z pokorą 
przyjmować wyroki fortuny, bo jak twierdził Richard 
Nixon - amerykański prezydent: Tylko wtedy, kiedy byłeś 
na dnie najgłębszej otchłani, możesz docenić wspaniałość 
najwyższych szczytów. 

Markosia

Nic nie jest na pewno

1.02.2018 r. LGD Partnerstwo Kaczawskie 
ogłosiło, w ramach PROW, kolejne nabory 
wniosków na dotacje dla przedsiębiorców z 
terenu LGD, chcących założyć lub rozwinąć 
działalność gospodarczą.
3.02.2018 r. w Złotoryi, w siedzibie 
Stowarzyszenia Nasze RIO, odbyło się 
otwarcie Pracowni Orange.
8.02.2018 r. w Powiatowym Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi 
został przeprowadzony Powiatowy Konkurs 
Ortograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych.
8-11.02.2018 r. w Złotoryi odbyły się 
Międzynarodowe Zawody Klasyfikacyjne w 
Strzelaniach Pneumatycznych „Wielki Puchar 
Kaczawy”, podczas których padł Rekord 
Polski w konkurencji karabin pneumatyczny 
60 strzałów kobiet.
9.02.2018 r. Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Złotoryi zorganizowała Zimowy Festyn 
Charytatywny, aby wspomóc ucznia Miłosza 
Pisarskiego, który przeszedł przeszczep 
szpiku kostnego.
10.02.2018 r. w złotoryjskiej Pracowni 
Orange odbyła się jedna z pierwszych 
imprez dla wszystkich mieszkańców Złotoryi: 
„Warsztaty beatbox’u”.
15.02.2018 r. w Pałacu Krotoszyce odbyło 
się spotkanie z cyklu „Agro Akademia”.
20.02.2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych 
im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi, 
wspólnie z RCKiK w Legnicy oraz KP KPS 
w Złotoryi, zorganizowano zbiórkę krwi w 
ramach akcji „spoKREWnieni służbą”.
21.02.2018 r. w Pałacu Krotoszyce odbył się 
„warsztat refleksyjny”, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo Kaczawskie”.
22.02.2018 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji najlepsi złotoryjscy 
sportowcy odebrali z rąk burmistrza Roberta 
Pawłowskiego nagrody i podziękowania.
22.02.2018 r. w ZOKiR, przy pełnej widowni, 
odbyła się projekcja nagrania spektaklu 
baletowego „Damy Kameliowej” z Teatru 
Bolszoj.
22.02.2018 r. uczestnicy projektu ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Złotoryi pt. „Nauka 
demokracji w szkole” w ramach programu 
Erasmus+ odwiedzili Urząd Miasta w 
Złotoryi, aby zadać burmistrzowi Robertowi 
Pawłowskiemu serię pytań.
23.02.2018 r. w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego odbyło się 
spotkanie informacyjne dla pracodawców 
Powiatu Złotoryjskiego, w związku z 
wejściem w życie nowych zasad zatrudniania 
cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej.
24.02.2018 r. w ZOKiR odbył się XXIV 
Festiwal Piosenki Dziecięcej.
24-25.02.2018 r. Złotoryjscy taekwondziści 
zdobyli 5 srebrnych i brązowych medali na 
międzynarodowym Turnieju Roma Open 
Taekwon-do ITF 2018w Rzymie.
24-25.02.2018 r. w Hali „Tęcza” odbyła się 
7. edycja Turnieju Piłki Halowej o Puchar 
Burmistrza Złotoryi.
1.03.2018 r. w sali klubowej ZOKiR-u 
odbyła się  prelekcja prof. dra hab. Roberta 
Klementowskiego pt. Jan Bogdziewicz 
„Czarny Janek”. Bohater czy bandyta? 
zorganizowana w związku z Narodowym 
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
1.03.2018 r. w Centrum Kultury w 
Świerzawie odbyło się dla młodzieży 
spotkanie inauguracyjne warsztatów 
współtworzenia kanału na Youtube.
7.03.2018 r. rozpoczęła się rekrutacja do 
przedszkoli i klas pierwszych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez miasto 
Złotoryję.

Opracował: Jarosław Jańta

K r o n i k a

17



KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Warto przeczytać Historia jednej fotografii
Nasze trasy rowerowe

Johann Adam Hensel - zapomniany 
historyk z Nowej Wsi Grodziskiej

Johann Adam Hensel (1689-1778) - pastor z Nowej 
Wsi Grodziskiej, historyk Śląska, badacz dziejów Złotoryi

W lutym 2018 r. mija 240 lat od śmierci 
Johanna Adama Hensela (1689 -1778)

- mało znanego badacza i kronikarza dziejów 
Złotoryi. Hensel urodził się 24 września 
1689 r. w Rokitnicy koło Złotoryi w rodzinie 
pastora Gotfrieda Hensela. Bardzo szybko 
stracił rodziców i był wychowywany przez 
Joachima Sanfftlebena (łagodnego i dobrego 
człowieka) z Pielgrzymki, kuzyna swojej matki. 
W latach 1703-1708 uczył się w Gimnazjum 
św. Elżbiety we Wrocławiu. Potem wyjechał 
na studia teologiczne do Lipska (1708-1711), 
gdzie wpisał się do metryki jako Goldbergensis 
- złotoryjanin. Po studiach był prywatnym 
nauczycielem w Zwierzyńcu koło Lubina 
(1711-1715). Przełomowy był dla niego rok 
1715 - został wtedy wyświęcony na pastora 
oraz poślubił Ewę Magdalenę Buchers, młodą 
wdowę po pastorze z Nowej Wsi Grodziskiej. 

W 1716 r. Hensel objął w wieku 26 lat 
urząd pastora w Nowej Wsi Grodziskiej. 
Odtąd przez 62 lata (1716-1778) 
będzie tam sprawował swoją posługę 
duszpasterską oraz prowadził badania 
historyczne. Miał udane życie rodzinne - 
zaopiekował się pięciorgiem dzieci swojej 
żony z pierwszego małżeństwa oraz 
doczekał się gromadki własnych dzieci. 
Po latach napisał o owocach swojego 
małżeństwa: Bóg dał mi ośmioro dzieci, z 
których 3 zmarło i leży pogrzebana przy 
kościele; 2 synów i 3 córki żyją dla mojej 
radości. W sumie Henselowie wychowali 
dziesięcioro dzieci i doczekali się 69 
wnuków i prawnuków. Nasz pastor - 
historyk odznaczał się niespożytą energią 
oraz dobrym zdrowiem o wyjątkowo 
silnych i sympatycznych mocach ciała 

i ducha. Jeszcze w sędziwym wieku 
potrafił podejmować 10-kilometrowe 
piesze wędrówki w poszukiwaniu źródeł 
historycznych. Zmarł 2 lutego 1778 r. 
w wieku 89 lat i 4 miesięcy. Został 
pochowany przy plebani obok swoich 
dzieci. Syn wystawił mu nagrobek (już 
niezachowany), a wewnątrz kościoła 
pomiędzy ołtarzem a amboną, 
powieszono jego olejny portret, który 
zaginął  po 1945 r. 

Johann Adam Hensel prowadził 
poszukiwania historyczne przez ponad 
pół wieku. Wytrwale zbierał rękopisy, 
listy, rachunki, dokumenty oraz księgi 
kościelne i miejskie. Odwiedzał parafie, 
kościoły, ratusze i dwory szlacheckie. 
Korzystał też z rękopiśmiennych kronik 
śląskich (już niezachowanych) oraz tych 
wydanych drukiem przez Joachima 
Cureusa czy Jakuba Schickfusa. To co 
odnalazł, było imponujące i posłużyło 
mu do opracowania, co najmniej dwóch 
publikacji: drukowanej Historii Kościoła 

oraz rękopisu zawierającego zbiory źródeł 
historycznych. Zachowały się także księgi 
parafialne z Nowej Wsi Grodziskiej z 
odręcznymi wpisami Johanna Hensela.

Jego książka Protestantische 
Kirchen-Geschichte z 1768 r. (Historia 
Kościoła Protestanckiego) jest liczącą 
792 strony, pierwszą kompleksową 
monografią śląskiego protestantyzmu. 
Hensel poświęcił w niej sporo miejsca 
Złotoryi - wymieniając miasto z nazwy 
na 46 stronach. Dużą role przypisując 
m.in. Złotoryi i złotoryjanom w 
zapoczątkowaniu reformacji oraz 
podkreślając, że nie bez przyczyny w takim 
niesamowitym mieście mogło powstać 
znakomite Gimnazjum Humanistyczne 
Valentina Trozendorfa. Klarowny układ 
publikacji oraz prosty język i styl sprawiły, 
że książka cieszyła się dużą popularnością. 
Hensel był jednak świadomy ułomności 
swojej pracy i z pokorą prosił we wstępie 
o wyrozumiałość dla tych fragmentów, 
w których zdarzyło mu się rozminąć z 

Wydana niedawno przez legnicki 
PROXART mapa szlaków 

rowerowych zachęca przede 
wszystkim do wycieczek w kierunku 
Czartowskiej Skały (trasa 1, 38,4 
km), do Rancza Grappa (trasa 2, 44,6 
km), stawu osadowego (trasa 3, 11,1 
km) i tzw. Parków Miejskich (trasa 
4, 19,2 km). Widzimy również ich 
łatwe połączenia ze Złotym Szlakiem 
Rowerowym-Obwodnica Złotoryi, 
Rowerowym Szlakiem Agatowym i 
Walońskim Szlakiem Rowerowym. 
Zanim chwyci się bidon i napompuje 
koła, trzeba uzbroić się w ostrożność – 
może się okazać, że wiele do życzenia 
pozostawia oznakowanie rowerowych 
ścieżek oraz ich bezpieczeństwo. Ale 
właściwie do kogo należy opieka nad 
szlakami rowerowymi? W każdym 
razie opisywaną mapę otrzymać 
można w złotoryjskim Urzędzie 
Miejskim. 

Roman Gorzkowski

Kościół i plebania w Nowej Wsi Grodziskiej - tu Johann Hensel sprawował w l. 1716-78 
posługę duszpasterską, opracowywał publikacje historyczne oraz został pochowany

Widokówka z 1908I.D Philippin, miedzioryt 1768
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Kącik starej widokówki 

prawdą. Obecnie Historia Hensela jest 
traktowana przede wszystkim jako 
bardzo wartościowy materiał źródłowy. 
Zawiera zarówno źródła pisane, jak 
i unikalne przekazy ustne - choćby 
okropne przeżycia jego własnego ojca 
z okresu wojny trzydziestoletniej. Z 
publikacji można teraz łatwo skorzystać 
(dzięki digitalizacji) na stronach kilku 
bibliotek cyfrowych.

Jednak najbardziej złotoryjską pracą 
Hensela jest rękopis Aurimontium vetus 
diplomaticum z 1758 r. Pełna łacińsko-
niemiecka nazwa tego dzieła w polskim 
tłumaczeniu może brzmieć: Złotoryja 
w dawnych dokumentach spośród 
setek zabytków w dworach i innych 
znakomitych miejscach odnalezionych lub 
stare osobliwości złotoryjskie, które zostały 
wyodrębnione i wyjaśnione na podstawie 
ponad 100 dokumentów: przy czym wiele 
rzeczy dotyka nowych czasów i zabytków 
lokalnych poświadczonych w innych 
miejscowościach.

Hensel podzielił pracę na dwie 
części: pierwszą poświęcił dokumentom 
złotoryjskim (230 stron) a drugą pamiątką 
z okolicznych miejscowości (262 strony). 
Znajdziemy tam archiwalia często już 
zniszczone i niedostępne. Dzięki pracy 
Hensela te unikaty zostały uratowane 
przed zapomnieniem. Niektóre źródła są 
naprawdę wyjątkowe i dotyczą samych 
początków naszego miasta, np. wskazówki 
prawne dla Złotoryi od arcybiskupa 
Wichmanna z Magdeburga z 1188 r., czy 
list od pisarza Magdeburga Schoppena 
do księcia Henryka Brodatego, w którym 
władca jest pouczany, jak ma założyć 
miasto Złotoryję i jakie prawa mu nadać.

Hensel spisał swój rękopis w latach 
1748-1768. Gdy go tworzył, pewnie 
nie spodziewał się, jak bardzo staną się 
pogmatwane jego losy. Przez wiele lat 
manuskrypt był przechowywany na 
plebani w Nowej Wsi Grodziskiej. Tam 
natknął się na niego Johann Gottlob 
Worbs (nadinspektor, teolog oraz zbieracz 

źródeł) i postanowił w 1829 r. wykonać 
jego odpis. W poł. XIX wieku oryginał 
przekazano do Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu, gdzie korzystali z niego 
badacze dziejów Śląska przez prawie sto 
lat. Kolejne kopie zostały wykonane przez 
pastora Oswalda Krause w 1865 r. 
i potem uzupełniane na maszynie 
do pisania w latach 1928/1935 r. na 
polecenie ostatniego właściciela dworu 
w Nowej Wsi Grodziskiej, niewidomego 
dra prawa Petera Pleina (1896-1970). 
Te kopie były przechowywane m.in. 
w Goldberger Heimatmuseum. Po 
II wojnie światowej - 25 czerwca 
1945 r. Peter Plein wywiózł odpis 
Aurimontium vetus diplomaticum do 
Niemiec i przekazał do dalszych badań 
Johannesowi Grünewaldowi (1919-
2005), przedwojennemu mieszkańcowi 
Złotoryi, pastorowi i historykowi śląskiego 
Kościoła. Grünewald wielokrotnie 
wykorzystywał potem te materiały 
w swoich niesamowitych artykułach 

poświęconych ziemi złotoryjskiej. Oryginał 
rękopisu Hensela z Archiwum we Wrocławiu 
oraz odpisy przechowywane w Złotoryi 
zaginęły w 1945 r. Zachowana kopia 
Johanna Gottloba Worbsa z 1829 r., 
znajduje się obecnie w Bibliotece Martina 
Opitza w Herne (sygn. Fi 2548a 4°, 
Fi 2548a 4°). Niewiele natomiast wiadomo 
o losach kopi Petera Pleina - przekazanej 
Grünewaldowi. W 1996 r. członkowie 
TMZZ odwiedzili Grünewalda w jego domu 
w Göttingen - pastor planował wtedy 
przekazanie swoich ogromnych i unikalnych 
księgozbiorów do Złotoryi. Niestety nie 
doszło do tego. Może wśród tych zbiorów 
znajdowało się Aurimontium vetus 
diplomaticum?

Polscy badacze dziejów Złotoryi w 
znikomym stopniu korzystali z prac Johanna 
Hensela, i to zarówno z jego Historii Kościoła, 
jak i ze Złotoryi w dawnych dokumentach. 
Przełom nastąpił w 2016 r. Wtedy Agata 
Gradzińska w swojej najnowszej publikacji: 
Urzędnicy miejscy Złotoryi do 1740 roku..., 
przy ustalaniu składu rady miejskiej Złotoryi 
z lat 1268-1740, powołała się aż 174 razy 
na pracę Hensela - Aurimontium vetus 
diplomaticum (z odpisu J. G. Worbsa z 
Biblioteki M. Opitza w Hern). To najlepiej 
świadczy, jak cenny rękopis pozostawił nam 
skromny i już zapomniany pastor z Nowej Wsi 
Grodziskiej.
Źródła-literatura: Protestantische Kirchengeschichte 
Gemeinen..., Lipsk-Liegnitz 1768 (tam rycina Hensela); 
S. J. Ehrhardt, Presbyterologie ..., Bd. IV, 1790, s. 508 i n.; 
J. G. Thomas, Handbuch der Literaturgeschichte..., 
1824, s. 273; Ch. Peschek, J. A. Hensel, ein 
Heimatforscher vor 200 Jahren, [w:] Schlesische 
Monatshefte 1936 (13), nr 9, s. 429-430  (obraz olejny 
Hensela); J. Grünewald, Goldberger Chronik des Johann 
Adam Hensel, zuletzt Pastor in Neudorf..., [w:] Goldberg 
Haynauer Heimatnachrichten, 1969, nr 10-11, s. 112, 
122; P. Plein, Goldberger Chronik des Johann Adam 
Hensel..., [w:] Goldberg-Haynauer Heimatnachrichten, 
1970, nr 8, s. 91; J. Grünewald, Dem schlesischen 
Kirchenhistoriker Johann Adam Hensel..., [w:] 
Jahrbuch Schlesische Kirchengeschichte, 68 (1989), 
s. 43-55; Tenże, Zur Orts- und Kirchengeschichte von 
Ulbersdorf..., [w:] Jahrbuch für Schlesische... 61 (1982), 
s. 7, 10; L. Harc, Johanna Adama Hensela sposób 
widzenia reformacji w księstwie legnicko-brzeskim, 
[w:] Dziedzictwo reformacji..., 2007, s. 121-133 (tamże 
portret); Religia i polityka. Kwestie wyznaniowe 
i konflikty polityczne w Europie..., red. L. Harc, 2009, 
s. 141-142, 248; M. A. Michler, Aurimontanie, 
Goldbergerzy..., 2011, s. 66; A. Gradzińska, Urzędnicy 
miejscy Złotoryi..., 2016, s. 42 i n.

Damian Komada

Dni Złotoryi Z premedytacją narażamy 
się na zarzut, że dzisiejsza 

widokówka nie pasuje 
do tej rubryki choćby 
dlatego, że została wydana 
zaledwie dziesięć lat temu 
przez Zbigniewa Janca z 
Wojcieszowa. Interesują nas 
jednak wojcieszowskie ruiny 
szubienicy, a widokówka nie 
daje zapomnieć o odkrytych 
w Złotoryi fundamentach 
największej ze śląskich 
szubienic. Z  niecierpliwością 
czekamy na rozpoczęcie prac 
renowacyjnych na Górze 
Mieszczańskiej jeszcze w 
tym roku. A może uda się je 
połączyć z wytyczeniem Drogi 
Biednego Grzesznika, którą 
prowadzono skazańców? 
Nigdy jednak nie będziemy 
mogli wydać bardzo podobnej 
widokówki – w Wojcieszowie 
zachowało się o wiele więcej niż 
tylko fundamenty szubienicy. 
Zanim zobaczymy złotoryjski 
zabytek – zapraszamy do 
Wojcieszowa!

Roman Gorzkowski

Zazdrościmy 
Wojcieszowowi!

Johann Gottlob Worbs (1760-1833) - teolog i historyk, 
wykonał w 1829 r. odpis rękopisu J. A. Hensela, 

Aurimontium vetus diplomaticum z 1758 r. 

Peter Plein (1896-1970) - ostatni właściciel dworu 
w Nowej Wsi Grodziskiej, wywiózł w 1945 r. 

kopię Aurimontium vetus diplomaticum do Niemiec 

Fot.: www.muerlenbach.deFot.: commons.wikimedia.org

W 2018 roku minie 
pięćdziesiata rocznica 

pierwszych Dni Złotoryi – trwały 
od 24 maja do 1 czerwca 1968 r.
Z tej okazji w naszym kąciku 
pojawiają się fotografie, związana 
najpewniej z jednymi 
z pierwszych takich świąt miasta, 
a może nawet tymi w 1968 r. 
W każdym razie w tych 
latach witał wchodzących do 
Powiatowego Domu Kultury 
napis: Kino-Teatr-Kawiarnia. 
Może ktoś z czytelników 
potwierdzi nasze przypuszczenia 
a nawet rozpozna postaci?

Dziejom wszystkich Dni 
Złotoryi należałoby poświęcić o 
wiele obszerniejsze opracowanie, 
niż zarys, zamieszczony w Echu 
z lipca-sierpnia 2010 r. Niżej 
podpisany prosi o kontakt w 
tej sprawie – szczególnie cenne 
byłyby fotografie, dokumenty i 
inne pamiątki oraz wspomnienia.

Roman Gorzkowski
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Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ 

GALERIA SPONSORÓW

Niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez TMZZ w 2017 roku: 
Gala Człowieka Ziemi Złotoryjskiej, VI Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej, XVI 
Powiatowy Dzień Regionalisty, XX Rajd Jadwiżański, Osiem wieków kościoła Mariackiego 
i kościoła św. Mikołaja, Joannici w historii kościoła NNMP, wystawy historyczne w kościele 
NNMP i klasztorze franciszkanów, Gala 30-lecia TMZZ, upamiętnienie obeliskiem Marii 
Wolskiej-Bielskiej i tablicą Mistrzów Świata w Akrobatyce, wydanie „Pamiątek kultu 
św. Jana Nepomucena w powiecie złotoryjskim”, wycieczki szlakiem patronów szkół 
złotoryjskich, konkurs plastyczny: Zabytki ziemi złotoryjskiej.

TMZZ zdobył tytuł 
Laureata w VI edycji 

konkursu zDolne NGO


