
Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej  ●  Nr 5  (144)  ●  Maj  2018  ●  Cena 3,00 zł

IS
SN

 1
89

7-
40

23



Mieczysław Pluta znany jest złotoryjanom 
jako świetny fi zyk, wierny amator tenisa 

i człowiek, który przemierza świat.
Właśnie o podróżach i o ostatnim pobycie 
w Korei Południowej opowiada w naszej 
rozmowie.
Iwona Pawłowska: Jak pan trafi ł ponownie 
do Korei?
Mieczysław Pluta: To jest kontynuacja starej 
historii. Kiedy pracowałem w Niemczech na 
uniwersytecie, poznałem profesora Kima z Korei, 
z którym wiele lat później współpracowałem. 
Kied y Kim wrócił do Korei, napisał projekt 
i zaprosił mnie do jego realizacji. Tam jest dobrze 
widziane zaprosić naukowca z doświadczeniem. 
I tak się też stało.
Pracuje pan tam jako nauczyciel akademicki?
Nie. Pracuję w fi rmie pana Kima. Firma 
zajmuje się instalowaniem kamer na liniach 
produkcyjnych. A w Korei automatyzacja jest 
daleko posunięta. Zakłady, które chcą sobie 
zautomatyzować linię produkcyjną, potrzebują 
sprawdzać jakość montażu czy ogólnie mówiąc 
– produkcji. Do tego służą właśnie kamery, 
którymi się zajmuję. To musi być dobra optyka 
i oprogramowanie, które rozpozna, czy to, co 
widzi kamera, jest właściwe, czy nie. Zatem nie 
zajmuję się dydaktyką, ale wykorzystuję 
w praktyce swoją wiedzę z zakresu optyki 
i programowania.
Długo trwał pana pobyt w Korei?
Gdyby tak zsumować wszystkie moje wyjazdy, 
to okazałoby się, że 6, a może 7 lat. Od 2012 
roku jestem tam niemal bez przerwy, tu tylko 
wpadam na urlop.

Czy już pan się tam zadomowił?
Bardzo lubię miejscowość, w której mieszkam. 
Żona również. Mamy swoje ulubione kluby 
i restauracje. Mamy swoje ulubione potrawy. 
No i ludzi też poznaliśmy. Koreańczycy odnoszą 
się do nas fajnie. Myślę, że szczególnie lubią 
Europejczyków.
Natomiast czy to jest moje miejsce? Nie. To 
ciągle jest to tak zwane daleko. Może dlatego, 
że wstyd przyznać, słabo umiem ich język i żyję 
tak jakby przez ścianę. Brak pełnej komunikacji 
utrudnia kontakty. W pracy czy z młodymi 
ludźmi posługuję się językiem angielskim.
Pana wizytówka jest w języku koreańskim? 
Poznał pan już ich pismo?
Tak, to tylko 24 znaki. Podobnie jak u nas w 
alfabecie łacińskim, więc to nie jest problem. 
Litery układane są sylabami w kółeczka. Trochę 
jest to podobne do zapisu chińskiego. Zresztą 
kultura koreańska ma wiele wspólnego z kulturą 
chińską. Kiedy byłem pierwszy raz w Korei, część 
gazet była jeszcze wydawana w języku chińskim. 
Starsza generacja Koreańczyków zna chiński. 
Ale interesują się też kulturą europejską. Znają 
aktorów, kompozytorów z naszego kontynentu. 
Szczególnie popularna jest europejska muzyka 
klasyczna.
To rodzaj snobizmu?
Niekoniecznie. Koreańczycy są muzykalni w 
ogóle. Od najmłodszych lat uczy się dzieci gry na 
różnych instrumentach. Tradycją jest wspólne, 
rodzinne muzykowanie. Rodzina mojego szefa 
jest tego przykładem. Żona gra na pianinie 
i wiolonczeli, córki na skrzypcach…

Ma pan wrażenie, że Koreańczycy są lepiej 
wykształceni niż my?
Oni kładą nacisk na tradycyjną edukację. 
I edukacja też jest tradycją. O presti żu w 
społeczeństwie nie decydowało urodzenie, 
ale poziom wykształcenia i zdane egzaminy. 
To dawało podstawy do rozpoczęcia ścieżki 
kariery. Obecnie w rankingu liczą się trzy 
uczelnie i wszystkie ambitne dzieciaki walczą, 
by dostać się do jednej z tych szkół wyższych. 
Słyszałem, że uczą się tak pilnie, by zebrać 
odpowiednie punkty, że śpią po 3-4 godziny 
dziennie. Wyścig do kariery rozpoczyna się 
od przedszkola. Słyszałem, że dobrze, by w 
CV mieć na przykład zaliczone przedszkole 
w dzielnicy Seulu Gangnam-gu. Ale oni to 
traktują jako coś wbudowanego w ich kulturę.
Chyba są bardziej zdyscyplinowani, posłuszni 
niż Europejczycy? Mniej spontaniczni?
W szkole na pewno. Na lekcjach czy 
wykładach rzadkością są pytania ze strony 
uczniów. Skupieni słuchają. Nauczyciel to 
mistrz. To zupełnie inaczej niż w Europie 
czy Stanach, gdzie podstawą jest dyskusja, 
walka na argumenty. Takie metody w Korei są 
niedopuszczalne.
Szacunek do starszych i przełożonych też jest 
częścią kultury koreańskiej?
Tak. Świetnie to widać w sytuacjach 
codziennych. Udało mi się zaobserwować, 
jak dzieci czekają na przystanku na autobus, 
który odwozi je do szkoły czy przedszkola. 
Kiedy przyjeżdża, wysiada z niego 
nauczycielka, wtedy dziecko nisko kłania 
się pani, ona lekko skłania głowę, a potem 
dziecko składa ukłon swoim rodzicom. 
I taki gest ustawia hierarchię na cały dzień. 
Skoro mowa o posłuszeństwie, skromności 
i dyscyplinie, to warto wspomnieć o 
mundurkach. Już ubierane są od przedszkola 
przez dzieci. Fajnie to wygląda, jak idą 
grupą, trzymają się za rączki, maja takie 
same tornistry, ubranka… Łatwo nad takim 
towarzystwem zapanować. Ale też dzieci 
same chyba wiedzą, jak się zachować 
i rodzice nie muszą być tak nadopiekuńczy 
jak u nas. Sam widziałem sytuację na stacji 
metra, kiedy mama rozmawiała przez telefon, 
dziecko stało pół metra od brzegu peronu 
a u rodzica nie widziałem żadnego stresu. 
Podobnie na ulicy. Nie ma takiego zwyczaju 
trzymania dziecka za rączkę. Z jednej strony 
jest duże zaufanie dorosłych do młodszych, 
a z drugiej większa karność dzieciaków. 
W ogóle jest większe zaufanie do rozsądku 
obywateli w Korei. Przykładem są mosty. 
Nawet nad rwąca rzeką niekoniecznie mosty 
mają poręcze. 
Korea to kraj, który świetnie łączy tradycję 
z nowoczesnością. Czy tam bardziej 
inwestuje się w nowe technologie niż u nas?
Ja trochę straciłem z oczu to, co dzieje się 
w Polsce. Ale ostatnio byłem u syna we 
Wrocławiu i kiedy mnie woził po mieście, 

Mandu, soju i bejsbol
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byłem zdziwiony, jak to miasto się zmieniło, ile 
nowych obiektów powstało. Mam nadzieję, że 
w innych sferach też tak jest. A w Korei? 
To prawda, jest to jeden z bardziej przodujących 
krajów. Każda mała fi rma stawia na innowacje 
i automatyzację.
Nie przekłada się to na wzrost bezrobocia, 
kiedy ludzi zastępują maszyny?
Tak, to prawda. W Korei mają bezrobocie. 
Nie tylko z tym problemem się borykają. Dziś 
właśnie słuchałem wiadomości i dowiedziałem 
się, że poprzednia pani prezydent została 
skazana przez sąd na 24 lata więzienia. To w 
ogóle ciekawa historia. Ta kobieta to córka 
poprzedniego prezydenta Parka, który rządził 
16 lat krajem. Po śmierci matki pełniła funkcję 
Pierwszej Damy u boku ojca. Miała więc 
doświadczenie i obycie polityczne, a jednak 
okazało się, że dała się wkręcić w jakieś 
niefajne historie (korupcja i wymuszenia), które 
doprowadziły do odsunięcia jej od władzy i 
skazania. Prawdopodobnie sprawując władzę, 
podejmując decyzję, korzystała z usług wróżki, 
która była dopuszczana do pewnych tajemnic 
państwowych. Nowy prezydent za punkt 
honoru postawił sobie naprawę tych szkód 
i przede wszystkim walkę z bezrobociem, 
szczególnie bezrobociem młodych. W Korei 
większość młodych ludzi studiuje. Potem 
chłopcy mają obowiązkowo dwa lata wojska.
Obowiązek wojskowy wynika z sąsiedztwa 
Korei Północnej?
Tak. Musi być formalna gotowość do obrony 

w razie wojny. Natomiast na co dzień na 
ulicach miast nie widać żadnego napięcia. 
My z oddalenia bardziej się tym przejmujemy 
niż sami Koreańczycy. Teraz nic się nie będzie 
niepokojącego działo. Jest wiosna. Żołnierze 
północnokoreańscy idą w pole do prac rolnych.
To już całkiem inny świat?
Ja myślę, że to jakby inna planeta. I z tej innej 
planety zdarzają się ucieczki. Wiem, że ludzie 
uciekają przed reżimem przez Chiny, Tajlandię. 
Jednak wiele z tych prób ucieczek kończy 
się tragicznie. Korea Północna może być dla 
młodych żywym przykładem tego, co robi 
system totalitarny z człowiekiem i jak myląca 
może być nazwa Ludowa, kiedy lud nie ma nic 
do powiedzenia.
Żeby przyjechać do Korei południowej, 
wystarczy paszport?
Nie, trzeba mieć wizę. Ona obowiązuje chyba 
przez 3 miesiące.
Polecam tam przyjechać wiosną. Wtedy jest 
pięknie, kiedy kwitną wiśnie. Lato niestety jest 
bardzo upalne i duszne. I nawet nie ma sensu 
wychodzić na ulicę, na spacery. Ale potem jest 
bardzo fajna jesień. Lasy czerwienieją i robi 
się ładnie. Klimat też jest znośniejszy. Wtedy, 
gdy jest ładnie, zapraszam do siebie żonę. 
Spędza czas, jeżdżąc na rowerze, bo mamy 
tam urokliwe trasy wzdłuż rzeczki. Ale jak jej 
się znudzi, to ogląda przez Internet mecze 
tenisowe, bo to bardzo lubi. A po mojej pracy 
wychodzimy razem, na przykład do jakiejś 
fajnej knajpki.

Co serwują koreańskie tradycyjne knajpy?
Koreańczycy po pracy lubią wypić. Najczęściej 
piją soju. Jest bardzo tania, poniżej dolara. 
Jest to tradycyjny trunek alkoholowy na bazie 
ryżu, ma od 20%. Soju jest bardzo dobra do 
grillowanych mięs. Koreańczycy w grillowaniu są 
znacznie lepsi od nas. Co druga knajpka oferuje 
taki typ potraw. Mają różne techniki grillowania: 
na węglu drzewnym, na gazie, na płytach 
podgrzewanych…
Robią też świetne pierogi – mandu. 
Są delikatniejsze niż nasze, chyba z mąką ryżową. 
Nadzienie mają różne, często z mięsem. Dobre są 
też kimchi, czyli kiszone liście kapusty, podobnej 
do pekińskiej, a w nie zawinięta jest pasta 
z ostrej papryki. Dokłada się do nich też coś 
z owoców morza. To razem fermentuje, 
a potem kroi się kimchi w małe kwadraciki i 
podaje jako przystawkę. Przysmakiem jest też 
kiszona rzodkiew.
Bliżej morza popularne są restauracje z 
krewetkami, małżami i krabami. W środku stoją 
wielkie akwaria i klient wybiera sobie przyszłą 
potrawę, którą może sam zgrillować. Kiedyś tak 
ze znajomym wskazaliśmy palcem 
na jakieś pływające stworzenia 

Wędrówki Koreańczyków 
po malowniczych górach

Bieg uliczny w Seulu, polsko-koreańska grupa biegła
w koszulkach z napisem „Biegiem Polonio 1918 - 2018”
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Dzień Polski w Seulu 
(z udziałem Koreanek 
studiujących j. polski)  



i potem nie wiedzieliśmy, w jakiej formie to 
jeść, więc na wszelki wypadek suto zapijaliśmy. 
Nie skończyło się to dobrze.
Co ciekawe, w tradycyjnych knajpach siedzi 
się na podłodze, stolik jest niski i jest wrażenie 
jakby siedziało się przy ognisku. W domach też 
posiłki spożywa się na podłodze. Kanapy krzesła 
i fotele służą do relaksu.
Koreańczycy nie znają takich deserów, jak 
nasze. Ciasta nie są popularne. Za deser mogą 
służyć pokrojone kawałki jabłka.
W Korei tradycyjnie je się pałeczkami i dziś, 
kiedy mam nóż i widelec, zastanawiam się, 
czy dobrze nimi operuję.
Czy ta dieta przekłada się na sylwetki 
Koreańczyków?
Większość z nich jest szczupła. Jednak jest coraz 
więcej młodych ludzi, którzy mają problem z 
otyłością. To raczej wina fast foodów, które 
w Korei są tak samo popularne jak w Europie.
Mają zamiłowanie do sportu?
Wśród moich znajomych najpopularniejszy 
jest bejsbol. Choć trzeba przyznać, że raczej 
w formie biernej, czyli po prostu kibicują 
zawodnikom. Od czasu do czasu sami wezmą 
piłkę i trochę poodbijają. Ale widziałem też 
podczas porannych niedzielnych spacerów takie 
obrazki, jak dzieci na boisku sobie trenowały a 
rodzice siedzieli na trawie i robili sobie piknik. 
Mówił pan, że Koreańczycy lubią odpoczywać 
przy alkoholu. Czy w związku z tym widać 
przykre tego efekty?
Nie są na pewno agresywni. Wręcz przeciwnie 
– stają się nazbyt uprzejmi, wylewni, bardzo 
chcą pomóc. Oczywiście bywają czasem 
hałaśliwi na ulicy, gdy wracają z lokalu, ale 
przez tyle lat, kiedy tam byłem, nie widziałem 
przejawów chuligaństwa i agresji. Może to 
wynika z wychowania, może ze świadomości 
monitorowania ulic miast. Policji nie widać na 
każdym kroku, jest bardzo dyskretna.
Jakie są koreańskie ulice?
W porównaniu z nimi, nasze są szare. Tam 
jest bardzo agresywna reklama. Nawet drzwi 
oklejone są reklamami. Na wielopiętrowych 
budynkach każde piętro obwieszone jest 
neonami, które migają wieczorem i w nocy. 
Ale ludzie czują się z tym dobrze, przed 
knajpkami ustawione są stoliki, ludzie 
przesiadują, konsumują, rozmawiają, bawią się. 
Jest gwarnie. Co więcej, przed sieciówkami też 
są stoliki, przy których można sobie odpocząć 
przed kolejnymi zakupami.
Koreańczycy są towarzyscy?
Myślę, że tak. W fi rmach jest zwyczaj, że w 
piątkowe popołudnia pracownicy idą z szefem 
do knajpki. Jak już zjedzą i pogadają, to zaczyna 
się karaoke. Oni to uwielbiają. Lubią się też 

spotykać w grupach podczas uprawiania 
sportu czy wycieczek w góry. Wtedy zazwyczaj 
można rozpoznać te grupy po jednakowych 
kamizelkach lub innych częściach garderoby. 
Nie są takimi indywidualistami jak my. Lubią 
się organizować. Grupy stanowią ludzie 
zwykle w tym samym wieku. Jeśli pojawia się 
ktoś starszy, to trzeba już mówić do niego 
innym językiem, inne słownictwo dobierać. 
To wynika z szacunku do wieku. Nawet 
młodsza siostra do starszej powinna stylem 
wypowiedzi podkreślać swój szacunek do niej.
To naprawdę dość egzotyczne dla nas. 
A w ogóle dużo jest Polaków w Korei?
Jest teraz wielu studiujących młodych ludzi, 
są też mieszane małżeństwa. Z tych związków 
zresztą pochodzą naprawdę śliczne dzieci. 
Myślę, że może 200-300 Polaków by się 
uzbierało w całej Korei. I powiem, że spotkania 
z rodakami są tam bardzo serdeczne. 
To cieszy, że przynajmniej w Korei Polak 
Polakowi nie jest wilkiem. Dziękuję za 
rozmowę i życzę kolejnych miłych wrażeń 
z pobytu w Azji i być może następnych 
relacji do „Echa”.

z Mieczysławem Plutą rozmawiała 
Iwona Pawłowska

Pola ryżowe

Budynki z obecną 
wszędzie reklamą
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Ostatnio bardzo głośno zrobiło się o 
kolejnym fi lmie Pawła Pawlikowskiego 

„Zimna wojna”. Kilka tygodni temu 
trzymaliśmy kciuki za tę  produkcję, która była 
ciepło przyjęta na festi walu w Cannes. Mało 
kto wówczas wiedział, że przy realizacji tego 
fi lmu pracował też młody złotoryjanin Oskar 
Ostręga, znany nam już jako aktor „Opowieści 
Złotoryjskiej”
Iwona Pawłowska: Jak trafi łeś do fi lmu 
Pawlikowskiego?
Oskar Ostręga: Do fi lmu dostałem się dzięki 
informacji, która została ogłoszona na 
Facebooku. Gazeta Wrocławska opublikowała 
artykuł osób odpowiedzialnych za casti ng 
dla statystów do „Zimnej wojny” w reżyserii 
Pawlikowskiego. Informację podesłała mi moja 
mama, a ja żywo się nią zainteresowałem.
Casti ng odbywał się we Wrocławiu i w Legnicy, 
w teatrze Modrzejewskiej, a że byłem wówczas 
uczniem II liceum w Legnicy, postanowiłem 
zapisać się na casti ng właśnie tam. Na plan 
namówiłem również dwójkę moich znajomych, 
którzy wybrali się tam razem ze mną. Najpierw 
wysłaliśmy swoje zgłoszenia do weryfi kacji, 
w formularzu zawarty był nasz wiek oraz dwa 
zdjęcia i telefon kontaktowy. Dla fi lmowców 
było ważne, aby osoby statystujące były 
ciemniejszej karnacji oraz z czarnymi włosami, 
zarówno mężczyźni, jak i kobiety, co miało 
oddawać prawdę o tamtejszej ludności. 
Dostałem informację zwrotną i zaproszenie 
na casti ng, natomiast powiedzieli mi, że jeśli 
mam znajomych, którzy odpowiadaliby ich 
wymaganiom, to prosiliby, żeby zabrać ich ze 
sobą (wynikało to z tego, że mieli mało czasu na 
kręcenie zdjęć w Legnicy, a ludzi zgłosiło się za 
mało). 
Jak już przyszliśmy, to zostały dla nas dobrane 
odpowiednie stroje, a makijażystki i fryzjerka 
zajęli się naszymi fryzurami (wymaganiem było 
mieć nieco dłuższe włosy, nie irokezy i inne 
fryzury nieodpowiadające tamtym czasom, 
udało mi się, ponieważ wtedy miałem dłuższe 
włosy) i zaczął się plan zdjęciowy. 
Jaka rola przypadła Ci na planie?
Praktycznie rola statysty często ogranicza 
się do jednego - podania konkretnej rzeczy, 
wykonania jednej czynności w określonej chwili, 
przejścia w tle. Tak było też w tym przypadku. 
Każdy z uczestników - statystów miał za zadanie 

zapełnić miejsca siedzące w teatrze Modrzejewskiej 
jako dystyngowani widzowie spektaklu - marynarki, 
suknie i fryzury wyższych sfer. 
Scena polegała na tym, że pan Tomasz Kot siedział 
na widowni, pan Borys Szyc stał na balkonie teatru 
obserwując scenę, a na niej występował zespół 
ludowy oraz pani Joanna Kulig. 
Jednak w tym wypadku bardzo mi się poszczęściło 
- siadaliśmy parami, kobieta-mężczyzna jako goście 
teatru i zostałem posadzony tuż obok pana Kota. 
Miałem sposobność podczas cięć porozmawiać 
z nim osobiście o doświadczeniach w karierze jak 
i wskazówkach, ponieważ sam aplikowałem na 
PWST - Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Pan 
Kot powiedział, że powrót do Legnicy jest dla niego 
bardzo miły, ponieważ właśnie w Legnicy się urodził 
i wychował. Dawał mi również wskazówki dotyczące 
egzaminów i opowiedział, jak wygląda życie w 
aktorskiej branży.
Podczas kręcenia scen był bardzo skupiony na swoich 
zadaniach, widać było, że żywo wchodzi w swoją rolę. 
Zdradź, jaka atmosfera panowała na planie?
Atmosfera na planie była naprawdę luźna, miałem 
też sposobność pracować w innych produkcjach 
takich jak np. „Najlepszy” z 2017 r. w reżyserii 
Palkowskiego, z Gierszałem w roli głównej i mogę 
powiedzieć, że świetnie można odnaleźć się w tym 
klimacie - ludzie są dla siebie mili i sympatyczni, 
serdeczni. Co prawda są nerwy związane z 
powtórkami scen, czasami coś nie pójdzie, jak 
powinno (ale znamy to wszyscy z „Opowieści 
Złotoryjskiej, kiedy ktoś nie pamięta tekstu i trzeba 
zrobić ponad 60 powtórzeń), ale bardzo dobrze 
pracuje się w tym aspekcie. Nie męczy mnie to, 
a wręcz pobudza, kiedy wiem, że jedno ujęcie 
jest tym idealnym. 
Pan Pawlikowski często też przerywał ujęcia 
i powtarzał nawet najmniejszy szczegół  - widać, 
że jest perfekcjonistą w swoim fachu, a aktorzy 
starali się dorównać jego wizji. 
Jak zareagowałeś na sukces fi lmu w Cannes?
Dowiedziałem się o sukcesie dopiero po paru 
dniach od ogłoszenia wyników gali w Cannes, ale 
bardzo cieszę się, że mogę być choć małą częścią 
tej wielkiej machiny, jaką na pewno jest produkcja 
takiego fi lmu. 
Miałeś zapewne okazje poznać też innych aktorów 
podczas kręcenia zdjęć?
Jeśli chodzi o głównych aktorów, wilczą część 
wolnego czasu rozmawiałem z panem Kotem, który 

okazał się naprawdę ciekawym człowiekiem 
- nie można mu odmówić obycia. Jestem 
pod wrażeniem jego podejścia do drugiego 
człowieka. Wcale nie musiał, a jednak 
poświęcił mi swój czas, który mógłby 
przeznaczyć na dopracowywanie swojej 
roli w trakcie przerw, a na pewno bardzo 
pomógł mi swoimi wskazówkami.
Z kolei wydawało mi się, że pan Borys Szyc 
starał się wyalienować od statystów i innych 
ludzi, wchodził w swoją rolę. Mam wrażenie, 
że wolał, aby mu nie przeszkadzano.
Planujesz jeszcze studia aktorskie?
Co do gry w fi lmach, nie wykluczam 
takiej możliwości - startowałem do 
PWST we Wrocławiu i Krakowie, jednak 
nie podołałem na egzaminach, chociaż 
we Wrocławiu było bardzo blisko, co 
podbudowało mnie do dalszej pracy. 
Podczas nauki w liceum działałem czynnie 
w teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w 
Legnicy, mieliśmy warsztaty z aktorami 
i wystawialiśmy własne przedstawienia, 
które cieszyły się dość dużą popularnością 
wśród społeczności legnickiej. Obecnie 
studiuję Dyplomację Europejską na 
Uniwersytecie Wrocławskim, jednak nie 
wykluczam w przyszłości aktorstwa ze 
swojego życia - jest ono częścią mnie już 
od przedszkola i pozostało do dziś, więc 
może warto iść w tym kierunku. Na pewno 
podejmę jeszcze próby dostania się do 
szkoły aktorskiej.
Trzymam kciuki. Powodzenia!

Z Oskarem Ostręgą 
rozmawiała Iwona Pawłowska

Złotoryjanin w „Zimnej wojnie”

Kolarze zwierają szeregi!

Dzięki Stanisławowi i Adamowi Koszulańskim 
oraz Andrzejowi Piekutowi, ktorzy 

bardzo szybko zareagowali na fotografi ę z 
poprzedniego „Echa” (s. 19), już wiemy, że 
pierwszym zawodnikiem od prawej jest Piotr 
Fajersztajn, drugim Adam Durachta a pośrodku 
Adam Koszulański. Jeździli oni nie w sekcji 
„Górnika” a Klubie Karkonosze z Jeleniej Góry. 
Adam Durachta siedzi na rowerze typu Favorit. 
Zdjęcie powstało najprawdopodobniej w latach 
1964-1965. Gdy dojdzie do spotkania dawnych 
zawodników „Karkonoszy” i LZS Złotoryja, nie 
zapomnimy o stosownym artykule. Już teraz 
mogą oni zgłaszać się do niżej podpisanego.                                                                                              

Roman Gorzkowski

WYWIAD Z OSKAREM OSTREGĄ WYWIAD Z OSKAREM OSTRĘGĄ



Z łotoryjanin (rocznik 1984), muzyk, 
akompaniator, aranżer, kompozytor, 

pedagog, absolwent Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Pawła II w Złotoryi, Ogniska 
Muzycznego w Złotoryi, Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. Współpracuje 
z teatrem im. Adama Mickiewicza w 
Częstochowie.
Jolanta Zarębska: Muzycy to są gorące 
temperamenty, raczej Raptusiewicze niż 
Milczki. Jak sobie radzisz między nimi z Twoją 
łagodnością? 
Michał Rorat: Faktycznie z natury jestem na ogół 
spokojny, ale to nie znaczy, że nie mam swojego 
zdania. Moi znajomi muzycy, z którymi mam 
przyjemność współpracować, zauważyli,  że coraz 
bliżej mi do Raptusiewicza niż Milczka. 

Poznałam Cię w liceum, kiedy przyszedłeś 
do pierwszej klasy i natychmiast pozytywnie 
przeszedłeś casti ng do szkolnego teatru na 
stanowisko akompaniatora. Czy pamiętasz ten 
egzamin? 
Przyznam, że samego egzaminu nie 
pamiętam dokładnie, natomiast ten miły 
czas, który spędziłem w szkolnym teatrze jako 
akompaniator, był dla mnie osobiście bardzo 
dużym egzaminem sprawdzającym umiejętności 
muzyczne. Na naszej drodze pojawiały się 
utwory takich mistrzów, jak Grzegorz Turnau, 
Ewa Demarczyk, Edyta Geppert, Andrzej 
Zaucha, Marek Grechuta. Na każdą próbę 
musiałem przygotować się muzycznie do tak 
trudnych wtedy dla mnie kompozycji. Wszystko 
spisywałem ze słuchu, 

a to było świetne ćwiczenie, które 
spowodowało, że teraz nie mam żadnych 
problemów ze spisywaniem utworów 
muzycznych ad hoc. 
Za to ja dokładnie pamiętam: Wojtek 
Bardowski na moją prośbę miał Cię sprawdzić 
z akompaniamentu. Stwierdził po tym, 
że jesteś doskonały, bardzo zdolny! Po 
dwóch latach już skomponowałeś muzykę 
do dyplomowego spektaklu teatru Mimo 
wszystko. Jak to zrobiłeś? 
Owe dwa lata już dały mi możliwość spojrzenia 
na muzykę z innej strony. Zrozumiałem, że 
muzyka to nie tylko odgrywanie akordów czy 
linii melodycznych. Poprzez muzykę można 
wyrazić emocje za pomocą właśnie tych 
środków. Zawsze lubiłem improwizować, 
tworzyć muzykę tu i teraz. Ta umiejętność dała 
mi możliwość ubrania spektaklu w odpowiednią 
szatę muzyczną. To była oniryczna scena ze 
snu Raskolnikowa i taka musiała być muzyka: 
tajemnicza, senna, surrealistyczna.

Michał Rorat - muzyk ze Złotoryi

Fot. Alain Ji Fot. Małgorzata Kozakowska

Fot. Piotr Dłubak

Koncert ze Zbigniewem Wodeckim
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Czy pamiętasz, komu akompaniowałeś do 
piosenki poetyckiej naszego teatru? Czy 
utrzymujecie jeszcze kontakt?
Takich osób jak: Agnieszka Wiśniewska 
(obecnie Modzelewska), Alicja Rajczakowska 
(Mazanka), czy Jarek Jaśkowski  – nie da 
się zapomnieć! Jeżeli kogoś pominąłem, to 
bardzo przepraszam, ale już minęło trochę 
czasu, odkąd współpracowaliśmy... Jesteśmy 
w stałym kontakcie z Jarkiem Jaśkowskim, 
u którego byłem nawet na weselu – przyjaźń 
z liceum nie przeminęła. Z Alą czasem 
napisaliśmy coś na fejsbuku, a Agnieszkę 
serdecznie pozdrawiam, jeżeli czyta ten 
artykuł.
Po maturze w naszym liceum zdałeś 
egzaminy do Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie - Jak to zrobiłeś? Jakie 
warunki musiałeś spełnić?
Aby dostać się na uczelnię wyższą, 
musiałem wykazać się wiedzą z poziomu 
Szkoły Muzycznej II stopnia. W 2003 r., 
kiedy właśnie zdawałem egzaminy, nie na 
wszystkie uczelnie można było się dostać 
bez odpowiedniego świadectwa ukończenia 
szkoły muzycznej. Taką możliwość dawała 
ówczesna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w 
Częstochowie, a obecna Akademia im. Jana 
Długosza. Ja szkoły muzycznej nie kończyłem, 
musiałem wszystko nadrobić sam, ponieważ 
pasja do muzyki była tak wielka,
że postanowiłem przystąpić do egzaminu 
– no i się udało. 
Pochodzisz z muzykalnej rodziny. Na ile to 
jest ważne, żeby przesiąknąć, zarazić się 
muzyką?
Z muzyką jest tak jak z nauką języka. Jeżeli 
od najmłodszych lat człowiek osłuchuje się 
z językiem ojczystym, to automatycznie 
zaczyna porozumiewać się z innymi. To 
samo dotyczy muzyki. Na co dzień miałem 
styczność z muzyką na żywo. Mój dziadek 
grywał na akordeonie, tata ćwiczył na 
instrumentach klawiszowych. Byłem skazany 
na dźwięki, więc nie mogłem od tego uciec 
– a nawet nie chciałem.
W jakim stopniu wpłynęły na Ciebie lekcje 
w naszym Ognisku Muzycznym? Którego z 
nauczycieli zapamiętałeś jako pierwszego 
swojego mistrza?
Przyznam, że na początku nic nie 
wskazywało, że zaprzyjaźnię się z pianinem. 
Gra na instrumencie zawsze mnie bardzo 
pasjonowała, gorzej było niestety z chęcią do 
ćwiczenia.  Młodemu chłopcu nie w głowie 
było ćwiczenie gam i pasaży. Wolałem grać 
z kolegami w piłkę. Wszystko wskazywało 
na to, że już nie będę uczęszczał na lekcje 
gry na instrumencie, gdyż prosiłem mamę, 
żeby mnie wypisała z Ogniska Muzycznego. 
Nie zapomnę dnia, kiedy moja mama 
po powrocie z rozmowy ze świetnym 
pedagogiem panem Stanisławem Stadnikiem 
powiedziała: będziesz nadal chodził na te 
lekcje i jeszcze kiedyś mi za to podziękujesz! 
Takich słów się nie zapomina do końca życia. 

Jestem również wdzięczny Panu Stanisławowi za 
cierpliwość i za to, że przekonał moją mamę, bym 
nie rezygnował z lekcji. Dzięki temu mija już 28 lat od 
pierwszej lekcji w naszym Ognisku. 
Które z zadań podczas studiów w Częstochowie 
sprawiło Ci szczególną radość?
Najbardziej lubiłem zajęcia z fortepianu, jak również 
dyrygentury, która bardzo rozwijała podzielność 
uwagi. Do ulubionych zadań dodatkowych zaliczam 
również organizowanie i aranżowanie corocznych 
koncertów kolęd, w których brali udział wszyscy 
studenci wydziału muzyki, a także wykładowcy. 
A których zajęć nie lubiłeś?
Jako że zawsze byłem bardziej praktykiem niż 
teoretykiem, nie lubiłem za bardzo historii sztuki, 
chociaż wiem, że była bardzo ważna. Wolałem 
spędzać wiele godzin w ćwiczeniówce przy 
fortepianie, niż spędzać czas na wkuwaniu przy nocnej 
lampce w akademiku. 
Dziś jesteś skończonym dydaktykiem, nauczycielem 
muzyki. Czego przede wszystkim uczysz swoich 
uczniów? Jak podchodzisz do własnego belferstwa? 
Będąc nauczycielem, nie można zapomnieć o 
najważniejszej rzeczy: podchodzeniu do danego  
przedmiotu z radością i pasją. Moim celem jest 
zarażanie uczniów dobrą energią i uśmiechem. Kiedy 
na początku te warunki są spełnione, to później nie 
ma problemu z przekazaniem wiedzy merytorycznej. 
Koncertujesz z wyśmienitymi współczesnymi 
jazzmanami. Który z koncertów uważasz za 
najważniejszy w tej współpracy?
Najważniejszym wydarzeniem dotychczas był dla 
mnie koncert przed gwiazdą światowego formatu 
– gitarzystą jazzowym Johnem Scofi eldem w 
Filharmonii Częstochowskiej z moją jazzową formacją 
BlackBird. Pamiętam, jak graliśmy koncert i John 
ze swoimi kolegami z zespołu obserwowali nas zza 
kulis – niezapomniane wrażenie. Kolejnym, rzekłbym 
spełnionym marzeniem, był koncert inauguracyjny 
Bielskiej Zadymki Jazzowej w tym roku.
Na jakim sprzęcie teraz grasz? Wolisz tradycyjny 
fortepian czy elektroniczny?
Obecnie gram na elektronicznych instrumentach 
klawiszowych tylko dlatego, że łatwiej jest 
przetransportować ważący 17 kg instrument 
imitujący brzmienie fortepianu aniżeli sam fortepian. 
Osobiście wolę tradycyjny fortepian, chyba że muzyka 
wymaga brzmień syntetycznych – tych już na samym 
fortepianie nie uzyskamy. 
Jak wygląda proces twórczy? Jak komponujesz? 
W jakim stopniu wykorzystujesz osiągnięcia 
najnowszej techniki? 
Dzięki osiągnięciom współczesnej techniki mogę 
komponować muzykę w domu. Najchętniej robię 
to w nocy, kiedy za oknem ucichnie szum miasta. 
Mam podłączaną cyfrową klawiaturę fortepianową 
do komputera, na którym nagrywam sekwencje 
muzyczne. Jeżeli coś się nie uda, powtarzam do 
skutku. W dzisiejszych czasach ten proces edycyjny 
jest o wiele łatwiejszy niż kiedyś, gdy trzeba było np. 
wycinać i sklejać taśmę. 
Który z muzyków ze wspólnych koncertów zrobił 
na Tobie największe wrażenie? 
Miałem przyjemność grać z takimi muzykami, jak 
m.in. Marcin Pospieszalski, Grażyna Łobaszewska, 

Piotr Machalica, Muniek Staszczyk. Natomiast 
najbardziej utkwiły mi w pamięci koncerty ze 
Zbyszkiem Wodeckim. Mówię Zbyszkiem, bo 
zwracał się do mnie per Misiek i poprawiał, 
kiedy mówiłem Panie Zbyszku. To niesamowite 
przebywać na scenie z osobą, którą przed laty 
można było usłyszeć w swojej ulubionej bajce 
pt. Pszczółka Maja. Ale przede wszystkim – 
wspaniałym muzykiem, człowiekiem w ogóle. 
Po pierwszej płycie Świeżo malowane 
pojawiły się następne projekty. Jakie?
Faktycznie moja pierwsza solowa płyta dodała 
mi skrzydeł do działania. Po niej pojawiło się 
wiele różnych projektów, których nie sposób 
omówić w kilku zdaniach. Natomiast można 
wyróżnić jazzowy BlackBird z amerykańskim 
perkusistą Frankiem Parkerem na czele, 
który w 1996 r. był nominowany do nagrody 
Grammy wraz z wokalistą Kurtem Ellingiem. 
Do kolejnego projektu zaprosił mnie basista 
Robert Szewczuga, udzielający się na co 
dzień w zespole Golec uOrkiestra. Ostatnio 
nagrałem płytę ze światowej sławy polskim 
basistą Wojtkiem Pilichowskim, który zaprosił 
mnie do swojej formacji. Mam nadzieję, że to 
nie koniec moich muzycznych przygód. 
Teraz Cię zaskoczę: Gdybyś mógł cofnąć czas: 
Co zrobiłbyś wcześniej? Co zrobiłbyś później? 
Czego nie zrobiłbyś wcale?
Gdybym mógł cofnąć czas, to jedyną rzeczą, 
którą zrobiłbym wcześniej, to poznał 
tajniki muzyki jazzowej na etapie szkoły 
podstawowej. Prawdopodobnie teraz byłbym 
na wyższym poziomie świadomości tego jakże 
trudnego gatunku. A poza tym to ja zaskoczę 
Panią – nic już bym nie zmieniał. 
Wcale mnie nie zaskakujesz. Wiem, że jesteś 
radosnym, pozytywnym szczęściarzem. 
Marzenie muzyczne? Z kim chciałbyś zagrać 
koncert? 
Może zabrzmi to zabawnie, ale moje marzenie 
to zagrać koncert z Zenkiem Martyniukiem 
jego program na jazzowo.
I tu mnie dopiero zaskoczyłeś! 
Wiedziałem!
Jakie przesłanie wystosujesz do młodych, 
utalentowanych nastolatków, którzy 
chcieliby podążać Twoim śladem?
Moi młodzi przyjaciele – realizujcie swoje 
marzenia, nie poddawajcie się. Pamiętajcie, 
że jeżeli będziecie pozytywnie nastawieni 
do osiągania swoich celów, to prędzej czy 
później wasze marzenia się spełnią, nawet nie 
będziecie wiedzieli, kiedy. Ale popracować 
trzeba!
O co ważnego nie zapytałam?
O to, kiedy znów wspólnie po latach 
przygotujemy jakiś program artystyczny 
– byłoby mi bardzo miło! 
I teraz mnie wzruszyłeś. 
Więcej informacji o Michale Roracie na
www.ekultura.info/arti sts.php?Arti stId=124.

Z artystą w imieniu Echa Złotoryi 
rozmawiała Jolanta Zarębska.

Pod takim hasłem, nawiązującym do 
100-lecia odzyskania niepodległości przez 

Polskę, przebiegać będą w naszym kraju 
tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa. 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
pragnie nie tylko pamiecią wrócić do lat 
1914-1920, gdy wielu naszych rodaków 
nie szczędziło wysiłków, by przywrócić 
niepodległość swojej Ojczyźnie. 
         Zwracamy się z gorącym apelem do 
mieszkanców powiatu złotoryjskiego, 
aby odkryli, czasem na nowo, losy swoich 

przodków w tym okresie. Bardzo możliwe, że pozostały 
po nich różnorodne pamiątki (fotografi e, dokumenty, 
wspomnienia, odznaczenia itp.) z lat 1914-1920, 
związane np. ze służbą wojskową podczas I wojny 
światowej, udziałem w powstaniu wielkopolskim, 
Legionach Polskich, wojnie polsko-sowieckiej, 
powstaniach śląskich. Prosimy zaglądnąć do archiwów 
i albumów rodzinnych, skontaktować się z rodziną, 
przekazać nasz apel sąsiadom i znajomym.

8 września 2018 r. o godz. 10.00 w Liceum 
Ogólnokształcącym w Złotoryi, odbędzie się spotkanie 
rodzinne „Nasi przodkowie w dniach odzyskiwania 

niepodległości (1914-1920)”. W programie 
prezentacje i wspomnienia oraz nagrodzenie 
laureatów konkursu plastycznego, połączone 
z wystawą pamiątek. Już teraz serdecznie 
zapraszamy na to spotkanie. Jesienią 2018 r. 
planujemy zamieścić na łamach „Echa Złotoryi” 
artykuły poświęcone losom mieszkańców ziemi 
złotoryjskiej oraz ich rodzinom w latach 1914-
1920.

Wszystkich Czytelników, którzy odnajdą 
wspomniane pamiątki rodzinne i zechcą podzielić 
się wspomnieniami, prosimy o kontakt do końca 
sierpnia 2018 r. Prosimy zwracać się bezpośrednio 
do Romana Gorzkowskiego (tel. 661743992, 
76-8784672, rogorz@poczta.fm, listownie: 
59-500 Złotoryja, ul. Nad Zalewem 18A/7). 
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Niepodległa dla wszystkich
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Góry i Pogórze Kaczawskie to niewątpliwie 
atrakcyjny teren do uprawnia turystyki 

pieszej i rowerowej. Z racji niechęci do 
długich podróży samochodem, a tym bardziej 
samolotem, wolę przemierzać okoliczne szlaki. 
Szczególnie bliskie mi są okolice Świerzawy, 
gdyż mam do nich stosunek sentymentalny. 
W pierwsze ciepłe dni wiosny postanowiłam 
odwiedzić jedno z ciekawszych pod względem 
walorów fotografi cznych miejsc, czyli Okole. 
Dla niewtajemniczonych mała podpowiedź: to 
wzgórze za Lubiechową. Do przełęczy trzeba 
dojechać stromą drogą prowadzącą przez wieś 
w stronę Czernicy.

Okole piękne jest o każdej porze roku. Ze 
szczytu góry roztacza się malowniczy widok 
na Karkonosze, które znaczą linię horyzontu. 
Natomiast znacznie bliżej widać Łysą Górę.

Na parkingu, który zlokalizowany jest na 
przełęczy, przeżyłam miłe zaskoczenie. Pojawił 
się tam drogowskaz sugerujący, że na szczycie 
Okola jest platf orma widokowa. Poszłam z 
ciekawością wyznaczonym szlakiem, czyli 
drogą, która prowadzi ostro pod górę. Zwykle 
korzystałam z utwardzonej, leśnej, wiodącej 
wokół wzgórza.

Do pewnego momentu szlak prowadzący 
do punktu widokowego jest oznaczony 
należycie. Idąc pod górę, można zobaczyć 
efekty intensywnej wycinki drzew. Jednak 
w większości pod piły idą wiatrołomy. Po 
drzewach zostają polany i w słoneczny dzień 
brakuje cienia. Na górze droga odbija w lewo i tu 
zaczynają się schody, rzecz jasna metaforyczne, 
bo drogowskazy przestają być widoczne. Być 
może autorzy ścieżki doszli do wniosku, że 
zdeterminowany turysta i tak znajdzie punkt 
widokowy, wszak zwykle znajdują się one na 
samym szczycie. Dlatego kierując się intuicją i 
radami schodzących ze szlaku, docieram do celu, 
ocierając pot z czoła, gdyż przed samą metą 
trzeba się jeszcze chwilę potrudzić wspinaczką. 

Ale widoki z drewnianej platf ormy 
zamontowanej przez Nadleśnictwo Złotoryja 
rekompensują trud dwukilometrowej raptem, 
ale meczącej drogi. Bezpieczny punkt widokowy 
pozwala, bez zagrożenia upadkiem, jak to ongiś 
bywało, delektować się panoramą Karkonoszy. 
Ławeczki dają odpoczynek dla nóg. Dość duża 
przestrzeń umożliwia pobyt na platf ormie 
kilku osób na raz. Nadleśnictwo przygotowało 
również miejsce piknikowo- biesiadne. 
U podnóża platf ormy stoi teraz altanka, 
gdzie przy stole podczas ładnej pogody 

można zorganizować małe plenerowe 
przyjęcie, oczywiście tylko dla takich gości, 
którym niestraszne chodzenie po pagórkach 
i kluczenie trasą na poły oznakowaną. Ale 
i tak wielkie brawa dla Nadleśnictwa za tę 
inicjatywę. Żeby nie być zbyt subiektywną w 
ocenie tej nowej inicjatywy Nadleśnictwa, 
o opinię poprosiłam stałego bywalca Okola, 
mieszkańca Lubiechowej, Zbigniewa Mosonia: 
Nowa  platf orma widokowa zachwyca, mimo 
że w niektórych miejscach zadrzewienia nie 
pozwalają na widok 360 stopni. Jest pewnym 
odwzorowaniem stanu z lat 30-tych, 40-tych. 
Jestem dumny, że powstała w wyniku realizacji 
naszego partnerskiego projektu. Nadleśnictwo 
Złotoryja zafundowało piękną atrakcję, która 
zostanie uzupełniona o jeden z odcinków ścieżek 
rowerowych. Ku mojemu miłemu zaskoczeniu 
tylko raz w ciągu ostatniego miesiąca zabrałem 
śmieci, co oznacza, że turyści szanują wartość 
tego miejsca. Przy każdej wizycie spotykam 
tam turystów, którzy niestety trochę błądzą w 
wyniku nałożenia się starych i nowych oznaczeń 
szlaków. W najbliższym czasie uzupełnimy 
strzałki prowadzące do szczytu. Podsumowując: 
dziękuję bardzo Panu Nadleśniczemu Jackowi 
Kramarzowi i jego służbom za zafundowanie 
nam wszystkim (mieszkańcom regionui 
turystom) pięknego obiektu.

Tekst i zdjęcia: Iwona Pawłowska

Widok z Okola
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Koncert dla Patrona - Henryka Brodatego
28 maja 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 3 

w Złotoryi zorganizowała w ZOKiR 
XI Koncert dla Patrona - Henryka Brodatego. 
W ten sposób szkoła, która nosi imię 
założyciela Złotoryi, włączyła się w cykl imprez 
zorganizowanych z okazji Dni Złotoryi. 
W trakcie 2,5 godzinnego przedstawienia odbyło 
sią 30 występów. Swoje talenty artystyczne, 

aktorskie, recytatorskie i sportowe pokazało 160 
młodych ludzi. Cały koncert wyglądał imponująco i co 
chwilę był nagradzany oklaskami...

Koordynatorką tego dużego i złożonego 
przedsięwzięcia była nauczycielka muzyki w SP3 
Marzanna Hajdun. Uczniów przygotowali: Martyna 
Smolarczyk, Bogumiła Bachór, Katarzyna Janda, 
Magda Poniatowska, Anna Matoga, Agnieszka 

Brożyna, Maria Bielak, Beata Chudzińska, 
Anna Hupenta, Anna Jóźwiak, Alicja Szapował, 
Marzanna Hajdun, Bogumiła Bachór, Anna 
Kramek i Kajetan Kukla. Nad organizacją, 
dekoracją, stroną techniczną i oprawą 
medialną czuwali: Anna Misaczek, Magdalena 
Goździejewska, Damian Komada, Witold 
Kuczyński, Beata Siudak, Wiesław Grzywa, 
Magdalena Hanebach i Paulina Chaim.

Tekst i zdjęcia: Damian Komada
Zdjęcia i fi lmy z koncertu 

na stronie: www.sp3.zlotoryja.pl

Dni Złotoryi (25-27 maja) obfi towały w wiele atrakcji 
- kolorowych, muzycznych, smakowitych. Do miasta 

zjechało multum gości, wieloletnich naszych towarzyszy 
poważnych realizacji i zabaw, tudzież nowi, którzy zapragnęli 
nasycić się atmosferą złotego miasta. Na stałe w obchody 
Dni Złotoryi wpisali się goście – przedstawiciele władz 
wojewódzkich i samorządów ościennych. I właśnie ci 
zacni goście uczestniczyli w odsłonięciu dwóch talerzy 
wmontowanych w płytę marmurową chodnika.

Na chwilę powróćmy do początku. Pomysłodawcą i 
koordynatorem projektu był Zdzisław Herba z Bractwa 
Kopaczy Złota, kiedy pomysł przybrał postać propozycji 
Zdzisław Herba odwiedził Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Złotoryjskiej proponując współpracę i dźwignięcie 50% kosztów. 
Zarząd Towarzystwa wyraził akceptację. Pomysł dojrzewał, aż przybrał 
postać wniosku, który został zrealizowany z budżetu obywatelskiego - 
wydzielonego z budżetu miasta. W oparciu o autorski projekt, modele, 
a potem patery imitujące misy do płukania złota wykonał artysta plastyk 
Edward Kmita. Mosiężne odlewy  wmontowali w  granitową płytę 
chodnikową deptaka w Dolnym Rynku pracownicy fi rmy „Skaleń” 
(właściciel  Paweł Bieniek).

Po rozwiązaniu korowodu w Dolnym Rynku pojawiła się orkiestra 
górnicza, przybyli zacni goście , organizatorzy, obserwatorzy oraz 
wyróżnieni: Pan Andrzej Grodzicki (propozycja PBKZ) i w imieniu Pana 
Herberta Helmricha (propozycja TMZZ) małżonka Waltraud z synem Lutzem.

Odsłonięcia dokonali goście, głos zabrali kolejno: Zdzisław Herba, 
Andrzej Grodzicki i Robert Pawłowski – gospodarz miasta. Moderatorem 
uroczystości był Zbigniew Gruszczyński.

Następnego dnia państwo Helmrichowie, z grupą przyjaciół, dotarli 
na złotoryjski cmentarz, gdzie oddali hołd zmarłym z rodu Helmrichów 
pod tablicą ich upamiętniającą (realizacja TMZZ). Na tablicy dopisano 
informację o śmierci dra Herberta Helmricha. Uzupełnienia dokonał 
nieodpłatnie Andrzej Gajewski z Zagrodna – właściciel Zakładu 
Kamieniarskiego „Imperial”.

                                                                                                                              Danuta Sosa

Aleja 
Złotych Ludzi

Fot. Edyta Urbańska

Fot. Archiwum TMZZ



Kolejne Dni Złotoryi mamy już za sobą. Złotoryjanie świętowali je według 
sprawdzonego schematu, w którym nadrzędną rolę grają (dosłownie i w 

przenośni) zaproszeni artyści, ale oczywistym są także prezentacje samych 
mieszkańców – począwszy od przedszkolaków, poprzez ludzi rozpoznawalnych przez 
ich aktywność zawodową, towarzyską, sportową, społeczną. Pierwszą taką 
prezentacją był piątkowy korowód otwierający Dni Złotoryi. Prowadzą go Król 
Henryk Brodaty z małżonką Jadwigą, za nimi nadająca rytm orkiestra dęta (w tym 
roku z Miłkowic), za nią przedstawiciele Polskiego Bractwa Kopaczy Złota, korowód 
historyczny z uczniami Szkoły nr 3, burmistrz miasta w towarzystwie zaproszonych 
gości, władze i pracownicy powiatu, a za nimi załogi lokalnych przedsiębiorstw, 
przedszkolaki i młodzież szkolna z emblematami swoich placówek, stowarzyszenia 
i towarzystwa, kluby sportowe, instytucje pomocowe, aktywni i przedsiębiorczy 
seniorzy. 

Kolejny raz złotoryjanie zaskoczyli pomysłowością, starannym wykonaniem 
rekwizytów i żywym sposobem ich prezentacji. Okazja na wykazanie się była 
szczególna, bowiem w tym roku korowodem Złotoryja miała zaznaczyć swój udział 
w obchodach 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości i stąd pomysł na biało 
-czerwone dekoracje. To właśnie one były w tym roku oceniane przez konkursowe 
jury. Były kwiaty z bibuły i papieru, balony, duże i małe chorągiewki, serca, wstążki, 
kapelusze, peruki, strzelające w górę konfetti   i serpentyny. Biało-czerwone akcenty 
miały niemal wszystkie maszerujące grupy, były jednak takie, które patriotycznymi 
barwami zwróciły na siebie uwagę jury. Czekami na kwotę 400 zł nagrodzono: Szkołę 
Podstawową nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Przedszkole Miejskie 
nr 2 (mieszczące się przy ul. Górniczej), Sportową Akademię Taekwon-do, 
Środowiskowy Dom Samopomocy.

Obserwatorzy nie zawiedli – stawili się licznie na trasie przejścia korowodu, witali 
się ze znajomymi, nie żałowali oklasków i zdjęć. A było co fotografować i kogo witać, 
bo w korowodzie wzięło udział wyjątkowo dużo uczestników.

Pogoda, mimo zapowiadanych burz, rozpieszczała słonecznymi promieniami 
przybyłych do centrum miasta, którzy po odprowadzeniu korowodu zebrali się na 
Rynku Górnym pod sceną, by obserwować ceremonię otwarcia Dni Złotoryi. 
Tego popołudnia i wieczoru, a także w kolejnych dniach działo się jeszcze wiele.

Joanna Sosa-Misiak

Złotoryjanie 
w bieli i czerwieni 

Fot. Andrzej CukrowskiFot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Mirosław Stanisławski Fot. Mirosław Stanisławski

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Mirosław Stanisławski

Fot. Mirosław Stanisławski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski
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26 maja w ramach obchodów Dni Złotoryi na 
deskach ZOKiR odbyła się kolejna premiera 

Teatru Trzech Pokoleń. Sztuka Maliny Prześlugi 
prawi o tolerancji, przyjaźni i wzajemnym szacunku 
w społeczeństwie. Akcja dramatu dzieje się w 
blokowisku jakiegoś miasta, a my przenieśliśmy 
ją do Złotoryi. Gołębie, Kotki i jeden Wróbel 
przysiadały na gzymsach pod dachami naszego 
miasta. Sporą obsadę tego spektaklu w reżyserii 
Jolanty Zarębskiej stanowili już sprawdzeni aktorzy 
TTP, ale także nowi, zatem debiutanci. Wszyscy 

sprostali temu zadaniu i jestem z nich bardzo dumna. 
Z powodu liczebności TTP role postaci dramatu zostały 
rozbite na dwóch aktorów, i tak: Kotkę Dolores grały 
panie Maria Danuta Gawlik i Marta Markowska, 
herszta bandy Gołębi, Zbigniewa  – Jarek Jańta i Kacper 
Borawski, Gołębicę Mariolkę – Angelika Komarnicka 
oraz Basia Murawska, Stefanów – Igor Widomski 
i Konrad Jóźwiak, Heńka – Paweł Markowski i Ala 
Markowska, Gołębia Janusza – Zenon Rzeszut i Franek 
Doskocz, Wróbla Przemka – siostry Zosia i Maja Kondys, 
młode Gołębie, bardzo pomocne w akcji zagrały: 

Jagoda Doskocz, Ania Kopińska, Marika Wójcik 
i Nikola Bober, tak więc calutki skład TTP (czyli 
18 osób!). Oprawę techniczną stworzył  Jacek 
Miliński, który także zmajstrował nam wirtualną 
scenografi ę. 

Widownia przyjęła spektakl bardzo 
pozytywnie, co nas cieszy i motywuje do nowych 
działań. Bardzo byśmy chcieli powtórzyć jesienią 
to przedstawienie, bo z powodu niezwykle 
bogatych imprez Dni Złotoryi nie oglądał nas ani 
burmistrz, ani dyrektor ZOKiR. Chcielibyśmy także, 
żeby ten spektakl obejrzała większa widownia. 

 Jolanta Zarębska
Fot. Jan Borawski

DNI ZŁOTORYI 2018

Dziób w dziób Teatru Trzech Pokoleń

Od dawna wiadomo, że Złotoryja biegami stoi. Tylu maratończyków, 
co w naszym mieście, być może i we Wrocławiu się nie znajdzie. 

Dlatego jeden z naszych długodystansowców, Adam Skórka 
postanowił uatrakcyjnić Dni Złotoryi imprezą biegową – Złotą Dychą, 
współorganizowaną z Urzędem Miejskim. Imprezą dość wyjątkową na 
tle innych tego typu, bo rozgrywaną na terenie miasta, a konkretnie 
starówki. 

Kilkuset zapaleńców miało zmierzyć się z trasą 5- lub 
10-kilometrową wiodącą przez Rynek, ulicę Klasztorną, Konopnickiej, 
Chopina, Basztową, Żeromskiego. Biegnący na dystansie 5 kilometrów 
wykonywali dwie pętle, na 10 – cztery. 

W dniu startu panował upał, który jednak nie zraził biegaczy 
do wysiłku. Ku radości kibiców, a utrapieniu kierowców, którym 
zablokowano na ten czas wjazd do centrum miasta.

Złota Dycha okazała się strzałem, nomen omen, w dziesiątkę. 
Jednak organizatorzy nie ustrzeli się małych wpadek. Na przykład nie 
przewidzieli tak wysokich temperatur i nie przygotowali wystarczającej 
ilości butelek wody na trasie. Ale to chyba jedyny zarzut, z jakim się 
spotkali. Uczestnicy chwalili Adama Skórkę za urozmaiconą trasę. 
Goście z innych miast byli zaskoczeni, ze bieg uliczny, miejski może być 
tak zróżnicowany pod względem trudności. W końcu nasze miasto nie 
leży na płaskim terenie, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, inni 
jeszcze nie☺.

Organizator wyciągnął już wnioski z pierwszej edycji 
i obiecuje powtórkę za rok.

Iwona Pawłowska

Impreza Biegowa - Złota Dycha
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KONCERTY „ZŁOTEGO TYGODNIA”

Tegoroczny program „Złotego Tygodnia” jak 
zwykle był bogaty i od uważnego obserwatora/

uczestnika wymagał częstego przemieszczania się 
z miejsca na miejsce. Część atrakcji przewidziana 
była do realizacji nad zalewem, część w siedzibie 
organizatora Dni Złotoryi 2018 – Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji, ale kluczowe 
wydarzenia zaplanowane na piątek, sobotę i 
niedzielę ulokowano w dolnej i górnej części Rynku. 
Na długo przed świętowaniem w rzeczywistości 
online krążyło pytanie „kto zagra w tym roku?”, 
a na wydłużającej się „chciejliście” nie pojawiały 
się zespoły, z którymi organizator już prowadził 
rozmowy. Ostateczną decyzję podjęli w końcu 
mieszkańcy, oddając swoje głosy na ulubionych 
muzycznych idoli. Gdy opublikowano plakaty 
i wszystko stało się jasne – wiadomo było, że z 
zaproszenia do wspólnego świętowania warto 
skorzystać. Koncertową część obchodów 
zainaugurowała Paraluzja z wokalistką złotoryjanką 
Agnieszką Radziejewską i akompaniującym jej na 
gitarze Bartkiem Drakiem. Także własną twórczość 
podaną „na ostro” zaprezentował inny lokalny 
team znany pod nazwą Korabel w składzie – Maciej 
„Chrabo”Chrabąszcz, Dawid Łukaszczuk, Marceli 
Wyległy i Patryk Kriszke. Po nich na scenie rozgościli 
się Poparzeni Kawą Trzy i dali prawdziwy wokalno-
instrumentalny popis. Radiowo-dziennikarski septet 

w godzinnym koncercie z bisami zaprezentował 
swoje utwory w przekorny sposób – na wpół 
poważnie, gdy weźmiemy pod uwagę hulających po 
scenie instrumentalistów i z przymrużeniem oka, 
gdy tematem piosenek były relacje damsko-męskie 
(„Okrutna, zła i podła”, „Wezmę cię”, „Byłaś dla 
mnie wszystkim”). Energia wytwarzana na scenie 
promieniowała na publiczność, która odwdzięczała 
się śpiewaniem refrenów (także tych w języku 
rosyjskim), gromkimi brawami, a po koncercie – 
wykupiła cały przywieziony zapas płyt. Kto mocno 
poparzył się podczas koncertu, dzięki płycie będzie 
miał okazję parzyć się wielokrotnie.
Piątkowy wieczór zakończył występ polsko-
amerykańskiego trio występującego pod nazwą 
Wild Ride.

W sobotni wieczór sporą publiczność 
przyciągnęła do centrum Dorota Rabczewska, 
tj. Doda, która – wraz ze swoim zespołem 
Virgin - przygotowała widowisko pełne świateł, 
ognia, dymu i scenicznych przebieranek. 
Artystka, której medialne pięć minut minęło, 
pokazała, że walkowerem tytułu „królowej” 
nie odda i swoim fanom przygotowała show z 
muzycznymi i technicznymi fajerwerkami. Bogatą 
oprawę  koncertu doceniła jedna z mieszkanek 
Złotoryi, mówiąc, że: „Koncert wykonany bardzo 
profesjonalnie. Nie pokazała, że Złotoryja jest dla 

niej mniej znaczącą miejscowością niż te większe, w 
których występuje. Show było ciekawe, zaskakujące, na 
wysokim poziomie – w samych superlatywach – mimo 
wszystko; bo być może niektórzy czekali na większy 
skandal, i nawet jeśli przyszli z ciekawości, spodziewając 
się, że będą kręcić głową z niesmakiem, to wszyscy w 
tym koncercie fajnie uczestniczyli.” Wśród publiczności 
nietrudno było znaleźć przedstawicieli wszystkich grup 
wiekowych, którzy dobrze bawili się zarówno przy 
starych, dobrze znanych piosenkach, jak i przy nowym 
repertuarze. Po koncercie artystka spotkała się z fanami 
i nie żałowała autografów. 

Niedziela minęła w rytmach muzyki tanecznej. 
W pierwszej kolejności na scenie zaprezentowały 
się przedszkolaki, po nich soliści, duety i grupy 
taneczne spod znaku Wow i Akademii Street Dance. 
Wieczór natomiast należał do Mariusza Jasionowicza 
– złotoryjanina nie tylko z urodzenia, ale wyraźnie 
z prawdziwej sympati i do miasta. Od pierwszych 
wybrzmiałych tonów udowodnił, że w Złotoryi ma 
wielu fanów, którzy znają i śpiewają jego piosenki i 
całkiem dobrze się przy tym bawią. Marioo sprawił, że 
powiedzenie jakoby „disco polo wszyscy słuchają, ale 
do tego się nie przyznają” na czas koncertu przestało 
obowiązywać. Takiej spontanicznie reagującej 
publiczności mógłby pozazdrościć niejeden artysta. 

Dni Złotoryi 2018 zamknął zespół Ogień z Kościana, 
dając naprawdę dobry koncert. Zwycięzcy opolskich 
Debiutów 2017 r. pokazali, że nie są zespołem jednej 
konkursowej piosenki, ale mają świetny rockowy 
repertuar, a scena to ich żywioł. Kto nie doczekał, niech 
żałuje, bo nie wiadomo, kiedy trafi się kolejna taka okazja.

Joanna Sosa-Misiak

Poparzeni z Dodą

Fot. Michał Wozowczyk Fot. Michał Wozowczyk

Fot. Andrzej CukrowskiFot. Andrzej Cukrowski



„Dzięki tej książce byłem już w radiowej trójce, 
trafi łem po raz pierwszy do telewizji, poznałem 
fantastycznych ludzi, którzy po jej lekturze pojechali 
w świat.” - tak pisze we wstępie do drugiego 
wydania „Tysiąc szklanek herbaty – opowieści 
rowerowe z jedwabnego szlaku” Robert Robb 
Maciąg, z którym złotoryjanie mieli możliwość 
spotkać się w siedzibie Stowarzyszenia Nasze Rio 
w ramach cyklicznych spotkań odbywających 
się pn. „Klub Ludzi Ciekawych”. Na ponowne 
wydanie tego tytułu, tym razem rozszerzonego 
o dodatkowe 40 stron, wydawca pokusił się 
po tym, jak książka zdobyła tytuł „Podróżniczej 
książki roku” w 7. edycji konkursu Travelery 2012 
organizowanym przez Nati onale Geographic 
Polska. Od tego momentu książkę kupiło już ponad 
8 tys. czytelników, a 700 osób nabyło audiobooka, 
którego czyta sam autor. Medialna kariera Roberta 
Maciąga i jego książkowej relacji z podróży, 
a także wydarzenia, do jakich doszło na 
opisywanych terenach - spowodowały ponowne 
zainteresowanie opowieściami o Syrii.

Na spotkaniu ze złotoryjskimi czytelnikami 
autor opowiadał o podróży, która jest tematem 
powyższej książki. Celem rowerowej przygody 
był fragment Jedwabnego Szlaku - od Stambułu, 

z przeskokiem do Syrii, przez wschodnią Turcję, 
Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan i 
końcową stację - Chiny. Przy czym to nie zabytki i 
nie liczne must see były obiektem zainteresowania 
rowerowego duetu, ale napotkani na szlaku 
ludzie – kupcy w drodze i mieszkańcy. - Ja jestem 
narratorem tej książki, nie jej bohaterem. Dla 
mnie ważniejsi są ludzie, to, kogo spotkaliśmy 
i z kim udało się porozmawiać. - powiedział 
już na wstępie gość i zaraz potem nastąpiła 
zilustrowana licznymi portretami opowieść o 
gościnności, podarowanych kawach i herbatach, 
darmowych obiadach i noclegach. Widok rowerów 
i turystów pojawiających się z nagła w kolejnych 
miejscowościach sprawiał, że niemal za każdym 
razem padało pytanie „Pewnie jesteście głodni?”, 
a potem następowała uczta, czasami krótkie, 
a czasami wielogodzinne rozmowy o życiu 
„tam i tu”, o zwyczajach, koligacjach rodzinnych 
schodzących się gości, a także o kobietach z brodą, 
wielopokoleniowych rodzinnych biznesach z 
obowiązkową fotografi ą wizerunku założyciela, 
nocowaniu w gajach oliwnych. Rozwinięcie 
tych i wielu innych historii znajdą Państwo w 
reporterskiej książce z podróży, warto się z 
nią zapoznać, bo jak już wiemy – niejednego 
poderwała z domowego fotela i poniosła ku 

Środkowemu Wschodowi. Z  tym że teraz ta 
wyprawa, ze względu na wydarzenia w Syrii, będzie 
dużo bardziej skomplikowana niż w 2010 r. - Tam 
panował absolutny relaks. Nikt nie przewidywał, 
że to się rozsypie - spointował autor wątek syryjski. 

Autor „Tysiąca szklanek..” spotkał się ze 
złotoryjskimi czytelnikami po raz drugi. Wcześniej   
na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
promował swoją inną książkę „Rowerem 
przez Chiny”. Warto dodać, że Robert Maciąg 
jest mieszkańcem niedalekiej Starej Kraśnicy 
(chętnie przedstawia się innym jako mieszkaniec 
Krainy Wygasłych Wulkanów), gdzie obecnie 
mieszka ze swoją towarzyszką życia i podróży 
rowerowych. Wiedzą i doświadczeniem nabytymi 
w czasie wielomiesięcznych wypraw dzieli 
się podczas festi wali podróżniczych, a także 
podczas warsztatów etnografi cznych w szkołach, 
przedszkolach i domach kultury. Razem z żoną 
prowadzi fundację Szkoła Faraway, która fi nansuje 
naukę młodzieży z Mustangu Tybecie.  

Więcej informacji na stronie: 
htt p://robbmaciag.pl/produkt/tysiac-
szklanek-herbaty-2-0/ oraz htt p://www.
szkolynakoncuswiata.org/#o-fundacji 

Joanna Sosa-Misiak

Spotkanie z Robertem Maciągiem

Fot. Barbara Zwierzyńska-Doskocz
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Nie tak dawno informowaliśmy 
naszych czytelników o 

świetnej inicjatywie młodzieży 
z LO, która podjęła się uczyć 
języka angielskiego dorosłych. 
Konsekwencją tego projektu 
była wizyta młodzieży w 
Warszawie, gdzie młodzi ludzie 
mieli opowiedzieć o swoim 
przedsięwzięciu. Poniżej 
prezentujemy ich relację z wizyty 
w stolicy.

W dniach 7-8 czerwca 
uczniowie klasy 1b naszego 
liceum uczestniczyli pod opieką 
p. Ewy Witkowskiej i p. Barbary 
Droń w wyjeździe do Warszawy, 
którego głównym celem był 
udział w Wielkim Finale Akademii 
Nowoczesnego Patriotyzmu. 

W czwartek, pierwszego 
dnia wycieczki, udaliśmy się do 
Muzeum Historii Żydów Polskich, 
gdzie przez ponad dwie godziny 
poznawaliśmy historię polskich 
Żydów na przestrzeni wieków. 
Następnie przyszedł czas na 
zwiedzanie warszawskiej starówki 
- zobaczyliśmy Zamek Królewski, 
Kolumnę Zygmunta, a także Pałac 
Prezydencki czy Grób Nieznanego 
Żołnierza. Udaliśmy się też do 
Ogrodu Saskiego. Po odpoczynku 
wybraliśmy się nad Wisłę, by tam 
zobaczyć planetarium i ogród przy 
Centrum Nauki Kopernik, 
a także warszawską Syrenkę. 
Mieliśmy też okazję niejednokrotnie 
podróżować miejską komunikacją 
- przede wszystkim autobusami 
i metrem, a także tramwajami. 
Niezwykle zmęczeni udaliśmy się na 
miejsce naszego zakwaterowania 
na Pradze. 

Piątkowy poranek przebiegał 
dla nas pod znakiem przygotowań 
do gali. Ostatnie przymiarki - 
przymierzanie sukienek, koszul, 
okazjonalnie krawatów - wydawały 
się dla nas znakiem, że gala 
przebiegnie w zupełnie bezstresowej 
atmosferze - nic bardziej mylnego. 
Na dziedzińcu Politechniki 
Warszawskiej zgromadziły się 

dziesiątki, jeśli nie setki uczniów, 
którzy także uczestniczyli w 
projekcie. Przed nami stało bardzo 
trudne zadanie zaprezentowania 
się przed jury i innymi uczestnikami 
Akademii. Wyzwanie było tym 
większe, że musieliśmy przedstawić 
nasz projekt jako pierwsi. Po nas 
każda z pozostałych 13 szkół 
zabierała głos i prezentowała 
swoje osiągnięcia. Przemówienia 
podczas gali wygłaszali m.in. twórca 
ANP, minister Jadwiga Emilewicz, 
przedstawiciel Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, a także przedstawiciele 
sponsorów. Niestety, nie udało 
nam się zwyciężyć, jednak samym 
sukcesem był dla nas udział w finale 
i reprezentowanie, jako jedna z 
dwóch szkół, całego województwa 
dolnośląskiego. 

Po gali finałowej udaliśmy się do 
Łazienek Królewskich, a następnie 
do Pałacu Kultury i Nauki, gdzie z 
XXX piętra mieliśmy możliwość 
podziwiania pięknej panoramy 
polskiej stolicy. Ostatnim punktem 
naszej wycieczki była galeria Złote 
Tarasy, a następnie pobliski dworzec 
kolejowy, skąd udaliśmy się w długą 
nocną podróż do domu.

Dawid Brudniewicz

1-2.05.2018 r. odbyła się Majówka na Zamku Grodziec.
2.05.2018 r. w ZOKiR wyemitowano retransmisję spektaklu muzycznego „Rewia. Szaleństwa” 
z teatru londyńskiego.
3.05.2018 r. złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości, msza św. w intencji Ojczyzny, 
Rodzinny Rajd Rowerowy.
3.05.2018 r. w sali widowiskowej ZOKiR odbył się spektakl jeleniogórskiego teatru 
pt. „Mąż mojej żony”.
8-9.05.2018 r. w Złotoryi gościliśmy ekipę telewizyjną „Zakochaj się w Polsce”.
11.05.2018 r. wernisaż wystawy sekcji plastycznej ZOKiR prowadzonej przez Artura 
Golińskiego.
12.05.2018 r. CiT zapoznało przyjezdną młodzież szkolną z urokami naszych terenów, 
w ramach XXXIII Rajdu Wygasłych Wulkanów, organizowanym przez PTTK w Legnicy.
12.05.2018 r. zorganizowano Międzynarodowy memoriał im. Michała Stalskiego. 
Turniej odbył się na terenie Hali Tęcza i nawiązywał do 100-lecia piłki ręcznej w Polsce.
12-13.05.2018 r. dzięki Zlotowi Food Traków, tj. Festiwalowi Smaków Świata i Regionu 
mieszkańcy mogli degustować zdrowe potrawy z różnych stron świata. 
13.05.2018 r. przez Złotoryję i okolice przejechali kolarze 53. Wyścigu Kolarskiego 
- CCC Tour Grody Piastowskie.
17.05.2018 r. w ZOKiR publiczność obejrzała retransmisje spektaklu teatralnego z Londynu 
pt. „Kto się boi Wirginii Woolf”.
19.05.2018 r. w Muzeum Złota przygotowano nocne atrakcje w ramach 
„VII Nocy w Muzeum Złota”.
19.05.2018 r. odbyły się Ogólnopolskie Igrzyska w sportach pożarniczych jednostek 
OSP na wygasłym wulkanie „Zamek Grodziec”.
23.05.2018 r. w MBP odbył sie wernisaż wystawy utworów poezjograficznych 
Zbigniew Makarewicza z odczytem nt. „Estetyki dzieł polskiej poezji konkretnej”.
24.05.2018 r. nad zalewem odbyły się po raz pierwszy Mistrzostwa Szkół Podstawowych 
Złotoryi w Płukaniu Złota.
24.05.2018 r. odbyły się powiatowe uroczystości z okazji Święta Strażaków.
25.05.2018 r. w kamieniołomie „Gruszka” w Wojcieszowie odbyły się 24. Mistrzostwa 
Polski w Technikach Jaskiniowych. 
25-27.05.2018 r. Złotoryja świętowała Dni Złotoryi 2018, rozpoczynające się korowodem 
historycznym. W programie przewidziano wiele koncertów, atrakcji dla dzieci i dorosłych, 
premierę spektaklu Teatru Trzech Pokoleń, prezentacje utalentowanych tanecznie, 
wokalnie i sportowo mieszkańców miasta. Głównym organizatorem święta miasta 
był ZOKiR oraz Urząd Miasta. Polskie Bractwo Kopaczy Złota tradycyjnie zorganizowało 
Mistrzostwa Świata w Płukaniu Złota.
28.05.2018 r. SP3 świętowała Dzień Patrona. Z tej okazji w sali widowiskowej ZOKiR w 
programach artystycznych zaprezentowali się uczniowie szkoły.
30.05.2018 r. Gościem Klubu Ludzi Ciekawych, zaproszonym przez Nasze Rio, 
był Robert Robb Maciąg p podróżnik. 
31.05.2018 r. w kościele pw. Narodzenia NNMP odbył się VII Koncert Uwielbienia 
Boga w Trójcy Jedynego w Uroczystość Bożego Ciała
1-2.06.2018 r. w Nowym Kościele i Jaworze odbyły się obchody 500-lecia Reformacji na Śląsku. 
W Nowym Kościele odsłonięto okolicznościowy obelisk ufundowany przez Gminę Świerzawa.
2.06.2018 r. 66 zawodników (dorosłych i dzieci) wzięło udział w III edycji Gminnego 
Charytatywnego Biegu Między Wiatrakami organizowanego przez Stowarzyszenie Jeżyk.
4.06.2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała Noc Bibliotek”, nawiązującą do 100. 
rocznicy Odzyskania Niepodległości.
6.06.2018 r. uczniowie złotoryjskiej „jedynki” odwiedzili siedzibę zespołu ludowego „Śląsk”, 
uczestniczyli w warsztatach artystycznych i uroczystym koncercie.
8.06.2018 r. na boisku przy. ul. Wiosennej odbył się Dzień Dziecka z udziałem 500 dzieci 
z przedszkoli i szkół. Organizatorem zabawy była Komenda Powiatowa Policji, wsparciem 
organizacyjnym i rzeczowym służył ZOKiR, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
oraz Fundacja „Animus”.
8.06.2018 r. w ZOKiR odbyło się uroczyste podsumowanie akcji recyklingu puszek 
aluminiowych w roku szkolnym. Tegoroczni liderzy zebrali łącznie 3,6 tony puszek; rekordzistą 
okazał się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 
9.06.2018 r. 92 kolarzy stanęło na starcie 29. edycji Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego 
„O Złotą Wstęgę Kaczawy”. Organizatorem wyścigu był ZOKiR.
9.06.2018 r. złotoryjscy biegacze wzięli udział w trzech różnych półmaratonach odbywających 
się na terenie Polski.
10.06.2018 r. na Zamku Grodziec mieszkańcy i goście świętowali „Śląskie Święto Pieśni”.
13.06.2018 r. w ZOKiR odbyła się III Powiatowa Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych, 
której organizatorem był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologicznego.
13.06.2018 r. odbyło się wyjazdowe spotkanie Zarządu i Rady Programowej TMZZ.
14.06. 2018 r. w ZOKiR złotoryjska publiczność mogła obejrzeć retransmisję spektaklu 
operowego z Nathional London pt. „Poławiacze pereł”.
16.06.2018 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne świętowało swoje 25-lecie; 
w uroczystych obchodach wzięło udział ponad stu pracowników.
16.06.2018 r. Stowarzyszenie Nasze Rio i Grupa Kaczawska zorganizowała szkolenie 
z RODO dla organizacji pozarządowych.
17.06.2018 r. w sali widowiskowej ZOKiR odbył się „Koncert finałowy projektu Złotoryja tańczy”.
17.06.2018 r. w siedzibie Centrum Aktywności Wulkan spotkali się uczestnicy „patriotycznych 
wieczornic”, organizowanych z okazji obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
Spotkanie poświęcono poezji i pieśniom z czasów uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
22.06.2018 r. wśród 10 tys. uczestników wrocławskiego PKO Nocnego Półmaratonu znalazło 
się 20. złotoryjan i złotoryjanek, którzy reprezentowali barwy lokalnych klubów - ZLB i OLAWS.
21.06.2018 r. Złotoryja gościła ekipę telewizyjną, która kręciła jeden z odcinków TV3 Wrocław 
„Zrób to ze smakiem” - cyklu poświęconego kuchni dolnośląskiej i promocji „powolnego 
jedzenia”.
22.06.2018 r. placówki szkolne zakończyły rok szkolny.
23.06.2018 r. nad zalewem złotoryjskim odbył się Bieg Małego Zdobywcy Wulkanów; 
organizatorem biegu był ZOKiR i Urząd Miasta.

Opracowała: Joanna Sosa-Misiak

Wizyta w Warszawie
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Obszar Śląska należał do stosunkowo dobrze 
uprzemysłowionych regionów. Jednak w 

pierwszej połowie XX wieku rozwój gospodarczy tej 
części przedwojennych Niemiec znacznie spowolnił. 
Jedną z przyczyn takiego stanu było jego położenie na 
wschodnich kresach państwa. Do grupy największych 
spółek, podejmujących inwestycje od końca XIX wieku 
w tym regionie, należał koncern Bergwerks-Gesellschaft 
Georg von Giesches Erben Berlin-Wrocław. Zasadniczym 
sektorem działalności przedsiębiorstwa było górnictwo 
i hutnictwo, a jego kopalnie i huty zlokalizowane były 
głównie na terenie dzisiejszego Górnego Śląska. Bardzo 
zły w skutkach okazał się dla firmy rok 1922, gdy doszło do 
podziału Górnego Śląska. Konsekwencją tego wydarzenia 
była utrata niemal 80% swoich zakładów. Po stronie 
niemieckiej pozostała jedynie kopalnia „Heinitz” i część 
kopalni „Bleischarley”, natomiast trzon górnośląskich 
posiadłości z kopalniami „Giesche” i „Kleofas”, kombinatem 
górniczym w Szopienicach i resztą kopalni „Bleischarley” 
(przemianowaną na „Orzeł Biały”) znalazło się w polskiej 
części Górnego Śląska. Spowodowało to utworzenie 
dwóch Spółek Akcyjnych, jednej niemieckiej z siedzibą we 
Wrocławiu i drugiej polskiej z siedzibą w Katowicach. 

W pierwszej połowie lat dwudziestych XX wieku w 
rękach niemieckich właścicieli pozostało jedynie 20% 
wcześniejszego stanu posiadania spółki. W obliczu ciągle 
pogarszającej się kondycji wrocławskiego koncernu 
zdecydowano się podjąć radykalne kroki, ponieważ 
sądzono, że bez nich całe przedsięwzięcie upadnie. W 
1926 roku odsprzedano bardzo duży (ok. 49%) pakiet akcji 
spółki amerykańsko-niemieckiemu holdingowi Silesian 
– American Corporation (SACO), a pozostałe 51% (tzw. 
pakiet kontrolny) zostało w rękach niemieckich właścicieli. 
Dodatkowo zrezygnowano z wierzytelności zapisanych 
na hipotekach i innych dodatkowych uprawnieniach 
wrocławskiego koncernu. SACO była zarejestrowana w 
miejscowości Wilmington w Stanach Zjednoczonych. 
Nowy współudziałowiec – gigant w wydobywaniu 
metali, zagwarantował stronie niemieckiej współpracę 
oraz poważne inwestycje. Ponieważ amerykański 
partner SACO, prowadził działalność głównie w zakresie 
wydobycia i przetwórstwa metali nieżelaznych, w takim 
kierunku zaczęto również modyfikować profil produkcyjny 
wrocławskiej spółki Giesche. Wykonane inwestycje objęły 
głównie przemysł miedziowy w rejonie Bolesławca i 
Złotoryi, gdzie zaplanowano m.in. budowę czterech kopalni 
rudy miedzi oraz osiedli robotniczych dla zatrudnionych tam 
osób. Przed wybuchem II wojny światowej udało ukończyć 
się zlokalizowany w Wilkowie ośrodek górniczy oraz 
należącą do niego infrastrukturę mieszkaniową.  

W latach 1933-1935 w okolicy Leszczyny i Wilkowa 
wykonano serię dwudziestu otworów o głębokości 
dochodzącej do 480 m oraz 21 szybików badawczych o 
głębokości od 3,5 do 15 m.  Z uwagi na fakt otrzymania 
pozytywnych wyników badań geologicznych, w 1936 
roku zdecydowano się na budowę między Leszczyną, 
a Wilkowem kopalni rudy miedzi oraz zakładu 

wzbogaceniowego w jego sąsiedztwie. O przebiegu 
prac budowlanych, trwających w latach 1936- 1939, 
niewiele wiadomo, ponieważ dotychczas nie udało się 
odnaleźć materiałów archiwalnych dokumentujących 
te wydarzenia. Zabudowa kopalnianego kompleksu 
nawiązywała do popularnego w tym czasie stylu 
konstruktywistyczno-funkcjonalistycznego, a autorami 
projektu byli nieznani niemieccy architekci. Należy 
zauważyć, że nie jest możliwe odtworzenie całego 
zagospodarowania przestrzennego, ze względu na 
fakt niezachowania się oryginalnego planu zabudowy. 
Na podstawie zachowanej dokumentacji technicznej 
znajdującej się w Archiwum Państwowym we 
Wrocławiu Oddział w Legnicy udało się ustalić, że 
centralnym punktem układu przestrzennego była 
stalowa wieża wyciągowa, która otoczona była innymi 
budowlami o kształcie sześcianu. Obiekty te posiadały 
stalowe szkielety oraz ceglane ściany. W nich ulokowane 
były wszystkie maszyny wyciągowe, cechownia, 
warsztaty i magazyny. Inwestycje ukończono w pierwszej 
połowie 1939 roku, a pierwszą rudę uzyskano już w 
drugiej połowie tego samego roku. 

Budowa nowego ośrodka górniczego wiązała 
się z zapewnieniem zaplecza mieszkaniowego dla 
przyszłych pracowników. W związku z tym w 1938 roku 
rozpoczęto budowę osiedla robotniczego, która trwała 
do 1940 roku. Owe dwa poważne kroki zmieniły na 
zawsze krajobraz wsi Wilków. Zabudowa składała się z 
trzykondygnacyjnych domów mieszkalnych – dwu-lub 
czterorodzinnych. Obiekty te są ceglane, otynkowane, 
posiadają dachy dwuspadowe kryte dachówką. 
Kopalnia była oddalona od osiedla ok. 2 km, ze względu 
na brak transportu, na miejsce do pracy docierano 
pieszo, schodząc z górki przez las. W 1940 roku została 
wzniesiona szkoła. Obiekt posiada 18 pomieszczeń, 
jest zbudowany z cegły, którą pokrywa tynk; posiada 
dwuspadowy dach. Planowo osiedle zamieszkiwało 
cztery tysiące osób, a docelowo ich liczba w 1945 roku 
miała ulec podwojeniu. Ostateczna liczba mieszkańców 
zapewne świadczy o planach dalszego rozwoju 
kompleksu górniczego, jednak te plany pokrzyżował 
wybuch II wojny światowej. 

Podsumowując, zakończenie I wojny światowej, 
utrata niemal 80% dotychczas posiadanych 
zakładów miały wpływ na zaangażowanie kapitału 
amerykańskiego do przemysłu niemieckiego. Sprzedaż 
dużej części akcji niemieckiego koncernu miała pomóc 
mu w podniesieniu się z zapaści finansowej. Jednak 
zmiana ta oprócz korzyści miała także negatywne 
skutki. Amerykański współwłaściciel miał bardzo duży 
wpływ na profil działalności, co przełożyło się właśnie 
na inwestycje w sektorze górnictwa rudy miedzi. 
Konsekwencją nowego kierunku działalności holdingu 
SACO była budowa kopalni rudy miedzi w Wilkowie oraz 
osiedla robotniczego. Dla samej miejscowości powstanie 
ośrodka górniczego i kompleksu mieszkalnego 
miało pozytywny skutek. Dlatego, że na pozór mała 

i niewyróżniająca się niczym miejscowość Wilków 
przeobraziła się w nowoczesne, a zarazem atrakcyjne jak 
na tamte czasy miejsce do życia. Kopalnia rudy miedzi 
w Wilkowie była kompleksem średniej wielkości. W 
czasie II wojny światowej jej naziemna infrastruktura 
nie uległa większym zniszczeniom, natomiast ucierpiała 
podziemna część. Bowiem w pierwszych miesiącach 
1945 roku doszło do zatopienia podziemnych szybów. 
Takie działanie miało zapewne na celu zabezpieczenie 
podziemnych korytarzy przed dewastacją, ale późniejsze 
ich odwodnienie wymagało niezwykle dużych nakładów 
pracy. Proces odbudowy poprzedziło wywiezienie 
nieuszkodzonych niemieckich maszyn w głąb ZSRR 
w pierwszych powojennych miesiącach. Następnie 
przystąpiono do odbudowy. Wydobycie ruszyło w 
połowie 1950 roku, a kopalnia otrzymała nową nazwę:  
Zakłady Górnicze „Lena” w Wilkowie.

                                                                                                                            
Karolina Rybicka
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Kapitał amerykański w rejonie
Wilkowa przed II wojną światową
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Wszystko zaczęło się od wspomnień rodzinnych. 
Kilkadziesiąt lat temu ciocia jednego z 

pomysłodawców, przyjeżdżająca na wakacje do 
Złotoryi, podczas wspólnych wycieczek za miasto, 
bardzo często nuciła piosenki turystyczne, żołnierskie 
i całkiem lekkie, sięgające przedwojennych czasów. 
Owa poznanianka, gdy w grudniu 1928 r. stała się 
właścicielką „Pastorałki, czyli obszernego zbioru 
kolęd krakowskich, powszechnie używanych w 
kościele i domu”, z dumą napisała na okładce: 
Sama sobie kupiłam. Pierwsze wydanie „Pastorałki” 
ukazało się jeszcze pod zaborami, w 1910 r. w 
Krakowie i zawiera ponad dwieście wspaniałych 
i bez wyjątku chwytających za serce utworów. 
To jedna z najcenniejszych rodzinnych pamiątek. 
Kiedyś wszyscy domownicy, nie tylko w wieczór 
wigilijny śpiewali kolędy. Śpiewali tak, jak potrafi li. 
W pamięci pozostały  rajdy studenckie w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy razem 
śpiewano piosenki, których nie można było znaleźć 
w ocenzurowanych śpiewnikach. Potem piosenki 
harcerskie przy ogniskach, chóry szkolne, nawet 
marszowe piosenki podczas służby wojskowej. 

Zygmunt Gloger w swoim śpiewniku 
„Pieśni dawne z roku 1906” zamieścił specjalną 
wierszowaną dedykację. Przytoczmy trzy pierwsze 
zwrotki:
Bóg miłościwy i szczodry bez miary,
Opatrzył ludzi w rozmaite dary,
By kiedy mają troskę albo szkodę,
Mieli osłodę.
Więc by złagodzić smutki i katusze,
Dał im uczucia kojące ich dusze:
Dał im wesołość gdy czyste sumienie,
Dał pieśń, gędzenie.
I różne pieśni ludzie poskładali,
By się modlili lub rozweselali;
W kościele, w boju, wśród pola io w domu,
jak trzeba komu.

Kiedyś, dawniej, jakieś tradycje, wspomnienia, 
jakaś babcia, ciocie... . Kto dzisiaj ma na to czas i 
widzi sens? Kto zna więcej niż pierwsze zwrotki, np. 
kolęd, polskich hymnów? Nie chodzi o artystyczne 
koncerty, zawodowe i amatorskie chóry, konkursy, 
płyty z nagraniami ani o to, że wszystko i tak jest 
w internecie. Ani o to, że „przecież nie mam głosu 
ani słuchu” – czy brak owych darów wyklucza 

znajomość naszych polskich pieśni? Obchodzony 
właśnie jubileusz stulecia odzyskania niepodległości 
przez nasz kraj był dodatkową przyczyną 
zaproszenia, skierowanego do wszystkich pokoleń.  

„Spotkania z piosenką i poezją patriotyczną”, 
czyli wspólne śpiewania,  rozpoczęły się 
nieprzypadkowo w maju 2018 r. Oczywistym 
hasłem pierwszego było „Witaj majowa jutrzenko”. 
Utworem „Jak długo w sercach naszych” oraz 
nieśmiertelnymi Kazaniami księdza Piotra Skargi 
cofnęliśmy się nawet do XVI wieku, ale potem były 
„Pieśń konfederatów barskich”, „Witaj, majowa 
jutrzenko”, „Bartoszu, Bartoszu”, „Idzie żołnierz 
borem, lasem” oraz „Miejcie nadzieję” (słowa 
Adam Asnyk). Preambułę Konstytucji 3 Maja z 
1791 r., wiersze i fragmenty Kazań czytali Beata i 
Jarosław Jańtowie, na akordeonie grał Władysław 
Grocki, na gitarze Jerzy Bucha. Gościny użyczyło 
Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”, ul. Marii 
Konopnickiej i Stowarzyszenie Nasze Rio, kierowane 
przez Barbarę Zwierzyńską-Doskocz.

Mott em wszystkich spotkań jest fragment 
wiersza Jana Kasprowicza:
Rzadko na moich wargach -
Niech dziś to warga ma wyzna - 
Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.

Zapraszamy w każdą trzecią niedzielę miesiąca 
o godz. 19.00 pod ten sam adres, czyli ul. Marii 
Konopnickiej 22. 

Roman Gorzkowski, Władysław Grocki, 
Jerzy Bucha, Barbara Zwierzyńska-Doskocz       

Patriotyczne spotkania
15 lipca 2018 r. o godz. 19.00.

Serdecznie zapraszamy na drugie 
wspólne śpiewanie! Tym razem przypomnimy 
utwory z czasów powstania listopadowego. 
Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”, 

ul. M. Konopnickiej 22.
Spotkania odbywają się w każdą trzecią niedzielę 

miesiąca, w tym samym miejscu i o tej samej porze.

Roman Gorzkowski, Władysław Grocki, 
Jerzy Bucha, Barbara Zwierzyńska-Doskocz

Niżej podpisany prosi o kontakt wszystkich, którzy 
posiadają informacje oraz archiwalia (fotografi e, 
ezgemplarze, dokumenty itp.) dotyczące złotoryjskich 
pomników przedwojennych i powojennych oraz 
powojennych czasopism – takich jak np. Życie 
Złotoryi, Barwy Kaczawskie, periodyki wyborcze, 
partyjne, gazetki szkolne, czasopisma wydawane 
przez organizacje społeczne, instytucje itd., nawet 
jednodniówki.

Roman Gorzkowski
rogorz@poczta.fm, 661 743 992

Ocalić od zapomnienia

Spotkanie z piosenką
i poezją patriotyczną

Fot. Piotr Maas

Fot. Barbara Zwierzyńska-Doskocz

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział 
w Legnicy, Zakłady Górnicze „Lena”. 
Mapy topografi czne. Dokumentacja 
niemiecka, sygn. 34, s. 1.

Poziom zalegania margli miedziowych 
na niecce leszczyńskiej
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Książę Jerzy II (1523-1586), zw. też 
Wspaniałym lub Pobożnym, pochodził 

z piastowskiej dynastii legnicko-brzeskiej. 
Jego ojcem był Fryderyk II legnicki (założyciel 
słynnego Gimnazjum w Złotoryi), a matką 
Zofia Hohenzollern (wnuczka króla Polski 
Kazimierza Jagiellończyka). Książę  jest 
uważany za najwybitniejszego Piasta w epoce 
nowożytnej. Dbał o rozwój handlu i górnictwa, 
był mecenasem - wspierał kulturę, naukę i 
szkolnictwo, wydawał porządki i regulacje 
prawne, założył w Brzegu Gimnazjum 
Humanistyczne oraz zbudował wiele zamków i 
budynków użyteczności publicznej.

Niestety złotoryjanom nie było dane od 
razu doświadczyć jego mądrego panowania. 
Na mocy podziału księstwa legnicko-brzesko-
wołowskiego po śmierci Fryderyka II, władzę w 
księstwie legnickim (w tym w Złotoryi) przejął 
młodszy brat Jerzego II, Fryderyk III.  Władca 
ten był niezrównoważonym emocjonalnie 
alkoholikiem. Sprawował chaotyczne i 

rozrzutne rządy oraz 
podejmował kontrowersyjne 
i nieprzemyślane decyzje 
(skazał m.in. w styczniu 
1550 r. dwóch uczniów 
złotoryjskiego gimnazjum 
na powieszenie). Ciągle też 
wykłócał się ze swoim bratem 
Jerzym, Stanami Śląskimi, 
a nawet  z późniejszym 
cesarzem, królem Węgier 
i Czech, Ferdynandem I. 
Wszystko to sprawiło, że już 
w 1551 r. został odsunięty 
od władzy i uwięziony. 
Synowie Fryderyka III byli 
jeszcze małoletni i rządy 
regencyjne nad księstwem 
legnickim powierzono 
księciu Jerzemu i biskupowi 
wrocławskiemu Baltazarowi 
Promitzowi. W ten sposób 
trochę z przypadku, Jerzy II 
Wspaniały, został w latach 
1551-1556 (do pełnoletności 
syna Fryderyka III, Henryka 
XI) Panem i władcą Złotoryi. 

Na ten okres przypadły 
najtragiczniejsze wydarzenia w 
dziejach miasta.  Jak zapisano: „Niczym 
jeźdźcy apokalipsy spadły na Złotoryję 
nieszczęścia...”. Dlatego też rządy księcia 
koncentrowały się przede wszystkim 
na usuwaniu skutków zasłużonych, jak 
wtedy mówiono, kar Bożych. 

Już w 1552 r. zapanowała w 
Złotoryi drożyzna (hiperinflacja). Głodni 
ludzie zaczęli jeść zepsutą żywność i 
odpadki. Takie odżywianie oraz upał i 
posucha w okresie sianokosów 1553 r. 
wywołały wybuch wielkiej epidemii. 
Nauczyciel Martin Thabor zapisał: 
„Nieraz zaraza zabierała w ciągu jednej 
nocy wszystkich mieszkańców domu. 
inni, którzy jeszcze zachowali zdrowie, 
obawiali się odwiedzać chorych, więc 
ci, będąc zaniedbanymi, umierali z 
pragnienia i głodu. Grabarze zmarli 
na samym początku i z tego powodu 

najnędzniejsze i najbiedniejsze miasto 
Waszej Książęcej Łaski, Złotoryja 
poprzez straszliwy pożar do gruntu 
zniszczone zostało, Boże na Niebie bądź 
litościw, i obecnie obrócone zostało w 
popioły. Zostało także miejsce studiów 
młodzieży zrujnowane i niemożliwe 
do uczęszczania [...]. Waszą Książęcą 
Mość prosimy o wsparcie nas nędznych 
w staraniu i pozwolenie, abyśmy tam 
w Legnicy wygodne schronienie dla 
studiów otrzymać mogli. [...] Dlatego 
też docieramy my wszyscy, którzy do 
szkoły należymy, usłużnie, z pokorą i 
bojaźliwą prośbą do Waszej Książęcej 
Mości, aby zechciał łaskawie sprawić, żeby 
nauczyciele i pomocnicy szkoły znajdujący 
się teraz w potrzebie mogli otrzymać 
wynagrodzenie, przypadające na trzy 
następne kwartały, [...]  przez co oni będą 
mogli się w swym marnym położeniu 
chociaż trochę poratować. [...].”

Książę Jerzy II zareagował 
pozytywnie - wysłał do Legnicy list z 
poleceniem udzielenia Złotoryi pomocy 
oraz zapowiedział swój przyjazd do 
spalonego miasta. Już 30 lipca 1554 r. 
szkole przekazano budynki klasztoru 
pofranciszkańskiego w Legnicy. 
W Złotoryi pozostał tylko nauczyciel 
Zachariasz  Barth, który prowadził 
naukę z najmłodszymi dziećmi.

Książę musiał być jednak słabo 
przygotowany na odbudowę całego 
miasta. Najlepiej świadczy o tym fakt, 
że w tym samym czasie Rada Miejska 
Złotoryi musiała prosić o wsparcie 
finansowe w odbudowie Złotoryi także 
księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna 
(znanego z Hołdu Pruskiego).

Sprawy złotoryjskie bardzo mocno 
zajmowały czas księcia. Nieraz musiał 
rozwiązywać naprawdę błahe (dla niego) 
problemy. Rektor Trozendorf wysłał 
21 września 1555 r. list do Jerzego II, 
w którym zawracał władcy głowę 
opałem na zimę: „[...] Wasza Książęca 
Łaska raczą tej nadchodzącej i późniejszej 
zimy łaskawie zezwolić na przyznanie 
złożonego dobrego drewna oraz stertę 
potrzaskanego, umożliwiając tym we 
wspólnej  opalanej sali wykładowej 
prowadzić nauczanie. [...]”.

Wdzięczni jesteśmy Ani Markiewicz podwójnie! 
Przede wszystkim za felietony zamieszczane w 

„Echu”, a podpisywane jako Markosia. Drugi raz, za 
ich wybór z lat 2015-2017, który niedawno się ukazał. 
To niebanalne i głębokie teksty, np. o wspomnieniach 
(które mogą być balsamem dla skołatanej duszy lub 
płaczącą raną), marzeniach (bez których nie można zyć), 
listopadowych smutkach (które nie trwają wiecznie), 
rozmowach między niebem a ziemią (gdy nocny szept 
spada z aniołami i koi przeżycia codzienności), ludziach z 
marnej gliny ( czyli tych, którzy niweczą skarb, jakim jest 
życiowa mądrość). Felietonom towarzyszą złote myśli 
(tutaj tylko jedna z nich: To, co zostawia ślad w naszej 
duszy i umyśle, jak przysłowiowy kufer posagowy panny 
młodej. Warto napełniać go skarbami, które będą miały 
dla nas niepowtarzalną wartość.

W takim właśnie, ciepłym i mądrze 
optymistycznym nastroju, ilustruje felietony Grażyna 
Szydełko. Rozumiemy, że pociąg jak najbardziej pasuje 
do tekstu o podróżach, które „mają magiczną moc 
uzdrawiania duszy i pomagają zdystansować się od 
problemów”, ale nasze życie to ciągła podróż (to także 
słowa Ani, w kontekście do wszystkich felietonów jak 
najbardziej prawdziwe).

Roman Gorzkowski

Rządy księcia Jerzego II w ZłotoryiRządy księcia Jerzego II w ZłotoryiRządy księcia Jerzego II w Złotoryi

zmarli pozostawali niepogrzebani w 
upale nieraz cztery dni. Dlatego unosił 
się straszny i nie do wytrzymania fetor, 
który zarazę wzmacniał i pomnażał. 
[...] Wielokrotnie w ciągu jednej doby 
umierało ponad 50 mieszkańców. [...]. 
To wymieranie trwało przez lato, jesień, 
aż do zimy. W czasie zimy powrócili do 
domów ci, którzy przedtem uciekli. Kiedy 
szło się ulicą, widziało się jedynie niewiele 
otwartych domów, ponieważ wszyscy 
w nich poumierali. Na rynku tu i ówdzie 
powyrastała trawa. Liczba zmarłych 
wyniosła powyżej dwóch i pół tysiąca [...].

Reakcją księcia Jerzego na tę 
tragedię było m.in. zwolnienie miasta 
z daniny oraz udzielenie wsparcia 
finansowego. Pomoc musiała jednak 
być niewielka, skoro rektor gimnazjum 
Valentin Trozendorf musiał prosić 
Filipa Melanchtona o interwencje u 
księcia.  21 marca 1554 r. (3 miesiące 
po ustaniu zarazy) Melanchton wysłał 
z Wittenbergii list do księcia Jerzego, 
w którym błagał: „Wasza Książęca 
Łaska wie, że dzieci w wieku szkolnym 
stanowią najbardziej odpowiednie pole 
do utrzymania doktryny chrześcijańskiej, 
także w szkole w Złotoryi Waszej 
Książęcej Mości ziemi zauważono 
rozwój wielce służący użytecznej 
sprawie i po pierwsze nauczaniu, przez 
Łaskę Boga w Kościołach, ziemiach i 
uniwersytetach, prowadząc działania 
wielce godne pochwały. Więc dlatego 
Wasza Książęca Łaska z całą pokorą przez 
wstawiennictwo Boga, zechce pamiętać 
o szkołę w Złotoryi łaskawie przez 
Boga utrzymywanej w chwale i po tej 
darowiźnie, należy się spodziewać, że nie 
pozostawionej w upadku [...]. „ 
Z korespondencji wynika, że szkoła 
otrzymała od księcia po zarazie 
dodatkowe wsparcie (chyba finansowe). 
Jednak przekazywanie pomocy 
przebiegało opornie i wymagało 
specjalnej interwencji.

Zaledwie pół roku po ustaniu wielkiej 
zarazy Złotoryję zniszczył 17 lipca 1554 r. 
wielki pożar. Ocalało zaledwie kilka 
domów. Już  21 lipca 1554 r. z prośbą o 
pomoc do Jerzego II zwrócił się znowu 
rektor Trozendorf:  „[...] ponieważ 

Książę Jerzy II - Pan Złotoryi 
w latach 1551-1556

Jak ważnym historycznym źródłem są widokówki, 
niejednokrotnie mogli się przekonać czytelnicy tej rubryki. 

W czerwcu 1935 r. Wolfgang Seiffert, mieszkający w Berlinie, 
otrzymał od swoich rodziców widokówkę z fotografią wiatraka 
na tle Wilczej Góry. Podpis pod zdjęciem nie pozostawia 
wątpliwości, że chodzi o nasze miasto. W nawiązaniu do 
artykułu Przemysława Markiewicza w Echu Złotoryi z maja 
2010 r. pytamy raz jeszcze, czy ktoś posiada inne materiały na 
temat tego obiektu. Jest pewne, że wiatrak tego samego typu 
znajdował się do 1945 r. w okolicach dzisiejszej Przychodni 
Rejonowej, ale nic nam nie wiadomo o takiej budowli niedaleko 
Wilczej Góry. 

Warto również przytoczyć fragmenty korespondencji 
na widokówce i zwrócić uwagę na kasownik. Nadawcy 
relacjonowali na bieżąco: Święto było do tej pory wspaniałe. 
Szkoda, że nie mogłeś być obecny. Miasto jest przepięknie 
udekorowane, ratusz wieczorem magicznie oświetlony. 
Na stemplu widzimy panoramę miasta i napis: Heimatfest 
Pfingsten 1935. Jak widać, możliwe było w tamtych czasach 
stosowanie przez lokalne urzędy pocztowe okolicznościowych 
kasowników, dotyczących w tym przypadku ogólnomiejskich 
uroczystości z okazji Zielonych Świąt. Były niewątpliwie gratką 
dla filatelistów i regionalistów. 

Roman Gorzkowski
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Jak widać, pozostajemy przy tematyce kolarskiej. Tym razem możemy podziwiać wspaniałych sportowców z Przedszkola 
Państwowego nr 1 przy ul. S. Staszica na swych trójkołowych rumakach. Wszystko działo się podczas Dni Złotoryi w 1973 r. 

(26-28 maja); rozpoczęcie wyścigu ogłasza Kazimierz Krzyśków, ówczesny Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej (na pierwszym planie). „Gazeta Robotnicza” z 1 czerwca 1973 r. w reportażu „To były piękne dni” pisała m.in.: 
Pierwszy też raz na podium zwycięzców kolarskiego wyścigu przedszkolaków w grupie do lat 4 stanęli: Marek Nocuń, Anna 
Michler i Joanna Szczypel. Ciekawe, czy kolarze, którzy debiutowali 45 lat temu, kontynuowali swoją pasję? A może gdzieś w 
domowych albumach zachowali inne ciekawe zdjęcia, a w zakamarkach stoi jeszcze ów zabytkowy rower(ek) z fotografii?

Roman Gorzkowski
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Jerzy II miał obsesje na punkcie 
pisania regulaminów i porządków, które 
ustalały w najdrobniejszych szczegółach 
życie mieszkańców księstwa. Wydawał 
rozporządzenia przeciw zbyt krótkiej 
odzieży, tańcom, nierządowi, czy 
ograniczające ilości gości na weselach 
Z  tego okresu, zachowały się  trzy listy 
Sebastiana von Zedlitza wysłane w 
1555 r. z Nowego Kościoła do księcia w 
Brzegu. Znajdziemy tam sporo ciekawych 
odniesień do Złotoryi  oraz  oczywiście 
informacje o opracowywanych właśnie z 
polecenia księcia porządkach kościelnych 
(unikatowe listy odnalazł i opublikował  
w latach 80-tych XX w. przedwojenny 
złotoryjanin, pastor-historyk Johannes 
Grünewald).

Kolejny ciosem, który spadł na miasto 
i szkołę i musiał się z nim zmierzyć książę, 
była śmierć 26 kwietnia 1556 r. rektora 
Valentina Trozendorfa. Działanie władcy 
polegało wtedy m.in. na przejęciu kontroli 
nad finansami szkoły. W tym celu wysłał 
do Złotoryi  starostę Sigmundta Bocka. 
W sprawozdaniu z 3 lipca 1556 r. starosta 
donosił swojemu Panu:  „[...] Wasza 
Książęca Mość, zgodnie z Pana wolą, 
przeprowadziłem kontrolę i wizytację 
posiadłości Valentina Trozendorfa, lecz 

nie znalazłem żadnego testamentu [...]. 
Zastałem tam dwa rejestry. W jednym 
z nich zapisane są jego stare i nowe 
pożyczki udzielone innym osobom, 
które po części zostały spłacone i 
wykreślone, a po części nieuregulowane 
i podlegające ściągnięciu - ich wysokość 
wynosi 300 talarów. [...] W załączeniu 
znajduje się odpis. W gotówce znajduje 
się około 300 talarów oraz niewielką 
kwotę przeznaczoną w większości 
na budowę szkoły. Powyższe kwoty 
zapieczętowałem i złożyłem w skarbcu 
Rady. Z wyżej wymienionych rejestrów 
wynika, że jest jeszcze spora suma 
pieniędzy przeznaczona na budowę 
szkoły w Złotoryi [...].”

Jednym z ostatnich złotoryjskich 
działań księcia było właśnie dokończenie 
odbudowy szkoły w Złotoryi. Pozwoliło 
to 27 października 1556 r. na uroczyste 
przeniesienie gimnazjum z Legnicy do 
nowego budynku w Złotoryi. Potem 
książę mógł już mianować nowego 
rektora szkoły. Zapowiedział to w liście 
wysłanym 25 listopada 1556 r. z Brzegu 
do Martina Thabora w Złotoryi: 
„[…] Wielmożny nasz Szczerze Wierny 
Magistrze Martinie Taborze, profesorze 
szkoły w Złotoryi, jako zdołano nam 

wyczerpująco donieść, że będziesz się 
wystarczająco miał tutaj ostrożnie. I tak 
w pierwszej kolejności [...] uważamy [...], 
aby teraz postanowienie ogłosić, jako 
to My mianujemy Magistra Martina 
Thabora przydzielając jego na Rektora 
i akceptując, tym samym także nadaną 
mu moc i władzę, gdyby uznał, iż jeden 
z jego kolegów nauczycieli nie nadaje 
się na swój urząd, aby wówczas mógł 
go odwołać i powołać kogoś innego 
[...]. Jeśliby później potrzebował naszej 
rady czy wiedzy, to mają one mu być 
przekazane. Co jednak tyczy się samej 
budowy szkoły, to jest także naszym 
rozkazem, abyście z całą starannością 
sprawdzili, co jeszcze należy w tej sprawie 
wykonać, a następnie nam o tym 
niezwłocznie sprawozdali [...].”

W 1556 r. kończą się mądre, 
odpowiedzialne i pełne troski rządy 
regencyjne Jerzego II w księstwie 
legnickim. Książę odetchnął z ulgą - 
pozbył się zwalających mu się ciągle 
na głowę złotoryjskich problemów. 
Natomiast poddani nie mieli już takich 
powodów do zadowolenia. Władzę 
zaczął stopniowo przejmować syn 
Fryderyka III, Henryk XI. Władca ten był 
nazywany „niespokojnym duchem ziemi 

legnickiej” i zaliczono go do największych 
lekkoduchów i hulaków, jakich zna historia. 
Swoją nieodpowiedzialnością, ciągłymi 
podróżami, rozrzutnością, pijaństwem i 
realizacją szaleńczych pomysłów, przebił 
bardzo szybko swojego ojca. Mieszkańcy 
księstwa legnickiego (w tym także 
złotoryjanie) doświadczyli jego okropnych 
rządów i byli nimi wyczerpani. Ale to już 
osobna historia i opowiemy ją innym razem…
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Damian Komada

Gimnazjum Księcia Jerzego w Brzegu - ulubione miejsce studiów 
młodzieży z Rzeczpospolitej. Rektorami szkoły byli m.in.: złotoryjanin 

Piotr Sicke oraz były rektor szkoły złotoryjskiej Melchior Lauban

Klasztor franciszkanów w Legnicy. Po pożarze Złotoryi w 1554 r. z polecenia 
księcia Jerzego przeniesiono tam (na okres od 30.07.1554 r. do 27.10.1556 r.) 

gimnazjum złotoryjskie (ryc. F. B. Wernera z poł. XVIII w.)
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