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Tak się z nami 
skontaktujesz...
Redakcja Echa:
internet: 
www.facebok.com/echo.zlotoryi
e-mail: echo@tmzz.pl
Spotkanie Redakcji Echa
(w poniedziałki 17.00-18.00)
Stowarzyszenie TMZZ:
internet: www.tmzz-zlotoryja.pl
(sprawdź też na facebooku)
e-mail: tmzz@tmzz-zlotoryja.pl
tel.: 571254858

Martyna jest przemiłą złotoryjanką. Chociaż 
wiele osób miało z nią kontakt, to nadal dla ogółu 
pozostaje tajemniczą postacią. Może dlatego, że 
krążymy wokół sztuki (obie mamy wykształcenie 
plastyczne), może dlatego, że łączy nas Szkoła 
Podstawowa nr 3 (kiedy była uczennicą, ja byłam 
dyrektorką), nie musiałam długo nakłaniać do 
poddania się publicznej rozmowie. A że bardzo 
lubię podkreślać dorosłość byłych uczniów, 
do wielu zwracam się per pani/pan.
Danuta Sosa: Proszę opowiedzieć, kiedy bocian 
polski przyniósł panią w darze rodzicom?                                                                                                                                        
Martyna Kisiel: Tu musiałabym się troszkę cofnąć
w czasie. Śmiem twierdzić, że jestem owocem 
miłości, bo moi rodzice bardzo się pokochali 
i stworzyli pełną miłości, zrozumienia i wzajemnej 
akceptacji rodzinę. Czuję ich wsparcie 
i doświadczam konkretnej pomocy, gdy jej 
potrzebuję. Na świecie pojawiłam się w 1988 r.        
Martynka rosła, a rodzice pracowali… 
Spotkał mnie los większości dzieci pracujących 
rodziców. Najpierw był żłobek, raczej z tego okresu 
nic nie pamiętam. Potem Przedszkole Miejskie 
przy ul. Górniczej, ale „zerówkę” zaliczyłam w 
Przedszkolu Miejskim przy ul. Wojska Polskiego. 
Od razu polubiłam naukę, to naprawdę była 

przyjemność. W Szkole Podstawowej nr 3 
dostałam się do klasy pani Bożeny Cal. To była 
kochana wychowawczyni, opiekowała się nami, 
była łagodna, wyrozumiała, ale też wymagająca. 
Myślę, że dużo pani zawdzięczam, bo dzięki niej 
zrozumiałam na czym polega organizacja dnia, 
by odrobić lekcje i jeszcze znaleźć czas na zabawę.
Czy szkolne działania plastyczne były ważne?

Dla mnie tak. Wszystko w szkole podobało mi 
się. Wszystko mnie interesowało i tak zostało do 
dziś (śmiech). Od czwartej klasy wychowawczynią 
moją była polonistka - pani Iwona Pierzchała, 
z którą też miałam plastykę. Rysowałam 
i malowałam chętnie, szkoła wysyłała moje 
prace na konkursy zewnętrzne. W Gimnazjum 
nr 2 trafi łam na opiekuńczą wychowawczynię - 
panią Renatę Fuchs, zajęcia plastyczne z panią 

Heleną Trocką też były interesujące, dodatkowo 
prowadziłam kronikę dla pani Bogumiły Bachór. 
Potem złotoryjskie Liceum Ogólnokształcące. 
Miałam uszy pełne muzyki i kiedy usłyszałam 
scholkę - poszłam do nich.                                                                                                                    
Do scholki wrócimy. Jak wyglądały wybory 
w kierunku plastyki?
Podjęłam studia w Głogowie, najpierw licencjat na 
Wydziale Humanistycznym, na kierunku: edukacja 
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 
Następnie przeprowadziłam się do Zielonej Góry, 
gdzie przeszłam na etap wyższy kształcenia 
zakończony tytułem magistra na Wydziale 
Artystycznym (obecnie Instytut Sztuk Wizualnych), 
na kierunku - edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych, specjalność nauczycielska. 
Równolegle, w systemie zaocznym, uczyłam się 
w Państwowej Wyższej Szkole w Głogowie na 
kierunku: Grafi ka, specjalność – projektowanie 
grafi czne. Naukę zakończyłam stopniem licencjata.
Jakimi problemami plastycznymi zajmowała 
się pani w pracach zaliczeniowych i końcowej?                                                                                                            
Wszystkie rozważania i analizy poświęciłam 
ilustracjom bajek i ich autorom. Moim ulubionym 
ilustratorem jest Jan Marcin Szancer. Tę moją 
fascynację wykorzystano do edukacji plastycznej 
dzieci w BWA (Biuro Wystaw Artystycznych) 
w Zielonej Górze, gdzie prowadziłam warsztaty 
w ramach wolontariatu.
Zakończona edukacja powinna dać szansę 
na pracę. Czy gdzieś czekał etat? 
Tak. Zatrudniłam się w fi rmie reklamowej 
„Almaks”.  Kolejne zatrudnienie miało miejsce 
w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie, 
gdzie pracowałam jako grafi k i prowadziłam kursy 

Martyna Kisiel 
i jej pasje

Bongosy conga 

– kubański 
instrument 
składający się 
z dwóch małych 
bębnów: hembra 
i macho; z drewna 
i koziej skóry.                                              

 Cajon 

– drewniana 
skrzynka; za 
efekt werbla 
odpowiedzialne 
są struny (jak 
w gitarze) lub 
odpowiednio 
naprężone 
przecięte sprężyny
werblowe.

Digital painting – nowa technologia w sztuce; obraz malowany ręcznie przy użyciu 
tabletu i piórka, które zastępują płótno i pędzel. Sztuka cyfrowa, pozwalająca 
na wielokrotne powielanie przez drukowanie na papierze, tkaninie czy innym 
podłożu. Podczas tworzenia obrazu następuje malowanie światłem, cieniowanie 
prezentowanych  przestrzeni dwu i trójwymiarowych. Pozwala na przechowywanie 
obrazu w archiwum komputerowym. Technika stosowana coraz częściej jako forma 
dekoracji wnętrz, ponieważ daje możliwość powielania w różnych rozmiarach i daje 
nieograniczone  możliwości przetwarzania obrazu. Można zastosować Photoshop.

Kontakt 
z bohaterką 
wywiadu możliwy 
poprzez strony:
facebook.com/
noramastudio
oraz 
www.norama.pl

komputerowe. W kursach pomagał mi Marek 
Stolarczyk - niezwykle uzdolniony człowiek. Od 
marca 2017 r. prowadzę własne studio grafi czne 
„Norama” w Złotoryi, nadal projektuję i rysuję.
Zatem przyjrzyjmy się Pani twórczości. 
Głównie realizuje pani zlecenia, bo one dają pani 
utrzymanie. 
Tak. Zaproszenia, wizytówki, plakaty, banery, 
obrazki do dziecinnego pokoju i wreszcie 
ukochane ilustracje do bajek. Ilustracje powstają 
do szufl ady, są kolejną wersją ilustracji do bajek 
znanych, na których wychowały się pokolenia i 
bogato zilustrowanych przez różnych plastyków. 
Ja mam swoje wyobrażenie postaci i plenerów 
bajkowych i je wizualizuję. To jest bardzo 
przyjemna praca.
Jak powstają rysunki i obrazki?
Oczywiście mam zainstalowane w komputerze 
odpowiednie programy grafi czne (np. Photoshop 
czy CorelDraw). Rysuję i maluję na tablecie 
specjalnym piórkiem. Ta technika nazywa się 
„digital painti ng”. Ja tworzę jedynie grafi kę 
2D – „płaską”.
Widzę zabawne zwierzątka, istotki funkcjonujące 
w fi lmach dla dzieci, zwierzęta w zabawnych 
sytuacjach, zachowujące się „po ludzku”. 
Zatem co powstaje w „drobnicy grafi cznej”?
Małe formy to wizytówka, zaproszenie, kartka 
okolicznościowa. Na przykład zaprojektowałam 
dzika tańczącego na plaży w niebieskich 
klapkach. Motyw miał być wykorzystany przy 
organizacji zjazdu rodzinnego. Dzik przypominał 

jakąś powszechnie znaną historię 
rodzinną, zamawiający twierdził, 
że uczestnicy spotkania nie będą 
mieli problemu z rozpoznaniem 
osoby. Czasami zlecający mają wizję 
zamówienia, inni polegają na fantazji 
projektanta. Dla mnie każdy projekt 
jest ważny. Projektując skupiam się 
na zadaniu i potem też czekam na 
reakcje. Wykorzystanie motywów 
projektowych ma bardzo duże 
zastosowanie i ludzie coraz częściej 
i szerzej zabiegają o plastyczną 
oprawę ważnych wydarzeń.
Powróćmy do scholi...  
W klasie przedmaturalnej usłyszałam 
ich i zapragnęłam być z nimi. Poszłam 
do nich, przyjęli mnie, zostałam. 
Z początku śpiewałam, potem już 
tylko grałam na instrumentach 
perkusyjnych: bongosy conga, cajony. 
Jest to gra wyczerpująca, bo bywa, że  
gramy kilka godzin ale po zmęczeniu 
nigdy nie ma śladu i zostaje radość, 
że oto kolejny raz graliśmy Panu 
na chwałę. Zawsze to jest dla mnie 
podniosłe muzykowanie i daje 
poczucie spełnienia, bo robię coś 
ważnego, nie tylko dla siebie.

Dużo tego. Czy nie przytłaczają panią 
zadania? 
Nie. Staram się równoważyć obowiązki 
z pasjami i jeszcze znaleźć czas na prozę 
życia. 
Życzę powodzenia we wszystkich 
działaniach i niezawodnej kondycji. 
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zainteresowanie.

Z Martyną Kisiel rozmawiała 
Danuta Sosa.  

Zdjęcia z archiwum Martyny Kisiel.

Fot. Danuta Sosa
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[PL] Bogaty był program tegorocznej IV Międzykulturowej Majówki. 
We Wrocławiu rozpoczęła się od spotkania z esperancką wersją 
dzieła „Pan Tadeusz”, potem były przesłuchania i koncert laureatów 
Europejskiego Festi walu Piosenki Esperanckiej. Kolejne imprezy 
odbywały się w Złotoryi pod patronatem Burmistrza Miasta. 
Były to otwarte imprezy pokazujące kulturę esperancką. To wielki 
koncert w sali ośrodka kultury, na którym wystąpiły dzieci i młodzież 
złotoryjskich szkół podstawowych, rozśpiewani członkowie Klubu 
Seniora a gościnnie zespół taneczny Gracje z Wrocławia 
i porywający energią JoMo – esperancki muzyk Jean-Marc Leclercq, 
który przyjechał z francuskiej Tuluzy. To wystawa książek i spotkanie 
z poetką Haliną Kuropatnicką-Salomon oraz wernisaż dzieł 
artystycznych wrocławianki Elżbiety Wodały w bibliotece miejskiej 
a potem warsztaty dla uczniów liceum ogólnokształcącego.
Były też spotkania gości esperantystów z rozmaitymi grupami 
mieszkańców. Warsztaty malarstwa z Petrykivki Svetlana 
Pogorelaja z Kijowa pokazała w Centrum Wulkan dla młodzieży ze 
stowarzyszenia Nasze Rio i dla Klubu Seniora. Wykład o pracach 
Zamenhoff a dla uczniów liceum wygłosił profesor  Christer Kiselman 
ze szwedzkiego uniwersytetu Uppsala. Goście brali udział w płukaniu 
złota instruowani przez członków Polskiego Bractwa Płukaczy Złota, 
spotkali się we franciszkańskim klasztorze z zakonnikami i członkami 
stowarzyszenia Hortus i skorzystali z zaproszenia pani Wójt gminy 
Zagrodno, by zwiedzić zamek Grodziec.
Z dużą wartością merytoryczną odbywały się esperanckie 
seminaria. Prowadził je Nowozelandczyk z pochodzenia Stefan 
MacGill, wiceprezydent światowej organizacji UEA, a w dyskusjach 
żywo uczestniczyli Johann Pachter z Berlina oraz Polki Anna 
Laskowska i Małgorzata Komarnicka. 
To właśnie pani Małgorzata Komarnicka jako prezes Europejskiego 
Centrum Edukacji Międzykulturowej jest inicjatorką wielu 
imprez esperanckich. Takim entuzjazmem zaraził się złotoryjanin 
Aleksander Pecyna, który koordynował przebieg Majówki. 

Aleksander Pecyna
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[EO] La programo de la 4a Interkultura Majrendevuo 
en ĉi ti u jaro esti s riĉa. En Vroclavo okazis renkonti ĝo 
kun la esperanta versio de “Pan Tadeusz” kaj okazis 
la koncerto de la premiitoj de la 7a Europa Festi valo 
de Esperantaj Kantoj. La sekvaj eventoj okazis en 
Złotoryja sub la patroneco de la urbestro. 
Malfermitaj eventoj montris la kulturon de 
Esperanto. Bonega koncerto okazis en la 
kulturcentro kun esperanta muzikisto Jean-Marc 
Leclercq, kiu venis el franca Toulouse. Ankaŭ okazis 
ekspozicio de la libroj kaj renkonti ĝo kun la poeti no 
Halina Kuropatnicka-Salomon kaj ekspozicio de artaj 
verkoj faritaj de sekigitaj plantoj en la urba biblioteko.
Esperanti stoj renkonti ĝis kun diversaj grupoj de 
loĝantoj de Złotoryja. Laborsesioj pri pentraĵo de 
Petrykivka, kun Svetlana Pogorelaja el Kievo okazis 
en la Vulkana Centro. Prelego pri la laboro de 
Zamenhof por gelernantoj esti s gvidata de profesoro 
Christer Kiselman de la sveda universitato Uppsala. 
Gastoj partoprenis la oran serĉadon kun gvidoj del 
Polaj Fratoj de Or-fosantoj, viziti s monachejon de 
franciskanoj kune kun membroj de la asocio Hortus 
kaj profi ti s la inviton de la estrino de la Zagrodno-
komunumo por viziti  la kastelon Grodziec.
Kun alta valoro okazis seminarioj pri Esperanto. Ĝi 
esti s prizorgitaj de Stefan MacGill, vicprezidanto de 
UEA. Johann Pachter el Berlino kaj polaj virinoj Anna 
Laskowska kaj Małgorzata Komarnicka partoprenis 
la diskutojn.
Sinjorino Małgorzata Komarnicka estas la 
prezidanti no de la Eŭropa Centro de Interkultura 
Edukado, kiu organizas multajn Esperanto-eventonj. 
La kunordiganto de Majrendevuo esti s Aleksander 
Pecyna el Złotoryja. 

Esperancka majówka w Złotoryi
Interkultura Majrendevuo en Złotoryja

Po płukaniu złota - z certyfikatami PBKZ
Recytacje i wystawy 

w Bibliotece

JoMo na scenie ZOKiR

Na „esperanckich 
schodach” w ZSO

Zamek Grodziec 
serdecznie przyjął gości

 Malarskie warsztaty 
w Centrum Wulkan

1-3.05.2019 r. na Zamku Grodziec z okazji 
świąt majowych zorganizowano spotkania 
z rycerzami i folklorem.
1-6.05.2019 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbywały się liczne 
wydarzenia przygotowane z okazji świąt 
majowych.
3.05.2018 r. pod Pomnikiem Niepodległości 
w Złotoryi odbyły się uroczystości związane 
z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
8.05.2019 r. pod Pomnikiem Niepodległości 
w Złotoryi odbyły się uroczystości związane 
z rocznicą zakończenia II Wojny Światowej.
9.05.2019 r. z okazji Dnia Strażaka 
zorganizowano uroczystość pod Pomnikiem 
Niepodległości, a w sali widowiskowej 
ZOKiR odbyła się uroczysta akademia. 
W tym dniu przekazano także nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy dla KP PSP 
w Złotoryi.
10.05.2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie 
tras rowerowych „Kaczawskie Single 
Tracki”.
18.05.2019 r. w Muzeum Złota w Złotoryi 
już po raz siódmy odbyła się akcja 
„Noc w muzeum”.
23.05.2019 r. w ZOKiR wyemitowano 
kolejną retransmisję spektaklu baletowego 
z Teatru Bolszoj  pt. „Śpiąca Królewna”.
24-26.05.2019 r. u podnóża Wilczej Góry 
w Złotoryi zorganizowano szereg imprez 
w ramach „Dni Złotoryi”. 
24-26.05.2019 r. nad złotoryjskim zalewem 
odbyły się XXVI Mistrzostwa Polski w 
Płukaniu Złota.
24-26.05.2019 r. w hali sportowej AWF 
we Wrocławiu st. str. Paweł Nowak zdobył 
złoty medal, w Mistrzostwach Świata Służb 
Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc.
25.05.2019 r. nad złotoryjskim zalewem 
odbyły się II Mistrzostwach Szkół w 
Płukaniu Złota. Uczniowie konkurowali 
w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, 
klasy IV-VI oraz Klasy VII, VIII i gimnazjum.
25.05.2019 r. w ramach „Dni Złotoryi” 
zorganizowano drugą edycję imprezy 
biegowej „Złota Dycha”.
25-26.05.2019 r. na wygasłym wulkanie 
Zamku Grodziec odbyły się II Ogólnopolskie 
Igrzyska w sportach pożarniczych jednostek 
OSP.
26.05.2019 r. złotoryjanie oddali swoje głosy 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
26.05.2019 r. w siedzibie KP PSP w Złotoryi 
odbył się egzamin z zakresu ratownictwa 
technicznego dla strażaków ratowników 
OSP. 
27-28.05.2019 r. w kilku miejscach w 
Złotoryi zorganizowano imprezy w ramach 
„IV Międzykulturowej Majówki z Esperanto”.
29.05.2019 r. na Zamku Grodziec odbyło 
się kolejne spotkanie integracyjne seniorów 
z Gminy Mściwojów z seniorami z obszaru 
LGD w ramach projektu pn. „Seniorzy na 
START!”. 
2.06.2019 r. odbył się Dzień Dziecka na 
Zamku Grodziec pod hasłem „Od łobuza do 
rycerza”. 
4.06.2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie 
konkursu „ZŁOTORYJA - NAJSTARSZE 
MIASTO W POLSCE”.
6.06.2019 r. w sali ZOKiR odbyła się 
IV edycja Powiatowej Gali Laureatów 
Konkursów Przedmiotowych.
8.06.2019 r. w Złotoryi odbył się 30. wyścig 
kolarski „O Złotą Wstęgę Kaczawy”.
8.06.2019 r. na terenie Gminy Zagrodno 
oraz Gminy Złotoryja odbył się IV Gminny 
Charytatywny Bieg Między Wiatrakami.
9.06.2019 r. Na kortach ZTT odbyło się 
uroczyste otwarcie 45. edycji Ligi Tenisowej 
Złotoryi „Vitbis 2019”.

Opracował: Jarosław Jańta

IV MIĘDZYKULTUROWA MAJÓWKA

Razem z wiosną nachodzą nas różne myśli 
i duchowe potrzeby. Czasami wynikają 

one z opornej materii, z którą przyszło nam się 
zmierzyć, czasami z potrzeby samodoskonalenia, 
lub wręcz przeciwnie – zmierzenie się z ciemną 
stroną własnej osobowści (np. nałogami). 
W pozbieraniu myśli i życiowych spraw, 
wzmocnieniu wiary pomaga wejście na Szlak Św. 
Jakuba. W tym roku „muszla” doprowadziła do 
Złotoryi kolejnych ciekawych piechurów, którzy 
zrobili przystanek w naszym mieście, zaczynając 
wizytę od Centrum Informacji Turystycznej. 
Jednym z nich był Węgier, poliglota, władajacy 
biegle także językiem polskim, którego nauczył 
się podczas 5-letnich studiów w Warszawie. 
Znajomość angielskiego, niemieckiego 
i hiszpańskiego – także przyda się w dalszej części 
podróży. Nasz gość pokonuje trasę do Santi ago 
de Compostela już nie pierwszy raz, 
o czym świadczą pamiątkowe naszywki na 
plecaku i pieczątki w paszporcie pielgrzyma. 
Przed Węgrem jeszcze wiele takich przystanków 
na sen i regeneracje sił po około 40 kilomatrach, 
które pokonuje dziennie; planowany termin 
dotarcia do celu to 15-18 sierpnia.
     „Jakuboterapia” przyciągneła na szlak również 
niemieckiego pielgrzyma, który odwiedził CiT. 
Zaprezentował imponującą ilość pamiatkowych 
pieczęci, a radość z pokonywanej drogi wyraźnie 
była większa niż ciężar dźwiganego placeka. 
     Cieszymy się z tych wizyt. Naszym włodarzom 
poddajemy pod rozwagę możliwość darmowego 
udostępnienia lokum noclegowego dla 
pielgrzymów z jakubowego szlaku.  

Joanna Sosa-Misiak

Wędrowanie 
za muszlą

NA SZLAKU ŚWIĘTEGO JAKUBAK r o n i k a

Pielgrzym z Węgier

Pielgrzym z Niemiec

Plecak pielgrzyma
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WYWIA

Przy ul. Solnej w Złotoryi niedawno otwarto 
niezwykły sklep. Wchodzących uderza w nozdrza 

niesłychane bogactwo intensywnych, acz miłych, 
ziołowych zapachów. To Tinktura, sprzedaje się tu 
kosmetyki na bazie ziół, z naturalnych składników. Sklep 
prowadzi małżeństwo złotoryjan, Aleksandra i Krzysztof 
Stefankowie. Ona jest anglistką, on też z podobnej 
branży  – pedagog  z wykształcenia. Oboje są lokalnymi 
patriotami i kochają Złotoryję, są dumni ze swojego 
miasta. Postanowili to w jakiś sposób zaakcentować, 
ale o tym potem. 

Gdy inni handlowcy w pierwszych dniach stycznia 
sporządzali roczne remanenty, oni urządzali swój 
nowy – stacjonarny – sklep. Bo internetowy już im nie 
wystarczał. 

Pomysł przywieźli z wyjazdu wakacyjnego. 
Gdy dwa lata temu pierwszy raz pojechali do 
Chorwacji na wymarzone od dawna wakacje, z miejsca 
zakochali się w tym kraju. Bo Aleksandra i Krzysztof 
są nietuzinkowymi turystami. Oni nie przemieszczają 
się autostradami, lecz wybierają drogę może gorszej 
jakości, po której jedzie się wolniej, lecz z pięknymi 
widokami, miastami i ludźmi, których można tam 
spotkać. Podczas wycieczki objazdowej wzdłuż 
chorwackiego wybrzeża w jednym z tamtejszych 
marketów zauważyli, że na półkach jest bardzo dużo 
produktów ekologicznych. Aż pewnego razu w jednym 
z niewielkich sklepików zauważyli TE kosmetyki. 
Najciekawszy był szampon do włosów, który wyglądał 
jak… mydło. Pachniał zupełnie inaczej, mocniej, piękniej 
niż ten tradycyjny. Po przeczytaniu składu już wiedzieli, 
że to jest to. Aleksandra, kupiwszy szampon w kostce, 
w tym samym dniu umyła nim głowę. 
– Podczas mycia włosów wrażenie było dziwne  – 
opowiada. – Zamiast polewania głowy płynnym 
szamponem, tym w kostce trzeba pomasować kilka 
razy włosy. Pieni się tak samo jak tradycyjny (zawiera 
ten sam środek pieniący), za to nie powoduje alergii. 
Bo ja mam alergię na większość szamponów. Gdy 
po rozczesaniu i wysuszeniu zobaczyłam efekt, 

stwierdziłam, że to rewelacja! Skóra głowy nie 
swędziała, bo szampon zawiera mnóstwo olejków, 
sól morską. Przeciwdziała też przetłuszczaniu się, 
powoduje, że włosy mają większą objętość. 
Dryg do handlu w tym małżeństwie ma Krzysztof. 
Szybko podjął decyzję, że przecież mogą sprzedawać te 
kosmetyki w Polsce, bo u nas takich nie ma.
– Żona była na początku sceptycznie do tego 
nastawiona. Oboje wiedzieliśmy, że trzeba zacząć 
od marketingu. To ogromna praca – wspomina 
Krzysztof Stefanko. – Po powrocie z wakacji napisałem 
maila do producenta w Chorwacji. Trochę trwała 
korespondencja mailowa. Skończyło się tym, że 
producent przysłał nam do Polski karton kosmetyków 
w prezencie „do wypróbowania”.  Przyszły wszystkie 
szampony, jakie produkują, pilingi, masła do ciała, 
kremy. 
– Producent chorwacki nie wierzył, że w Polsce ich 
kosmetyki zostaną zaakceptowane – opowiada 
Aleksandra. Nic dziwnego, ta firma to niewielki rodzinny 
interes. Na swoim profilu fejsbukowym pokazują 
króciutkie filmiki, na których widać, jak niewielkie 
jest pomieszczenie produkcyjne, bowiem Tinktura 
nie jest wielkim koncernem zajmującym się masową 
produkcją kosmetyków, tylko malutką rodzinną firmą, 
manufakturą z Zagrzebia. Poza tym nigdy jeszcze żaden 
obcokrajowiec nie zainteresował się ich produktami.  

Otrzymane kosmetyki państwo Stefankowie 
testowali na sobie, rozdawali znajomym, oczekując ich 
opinii. Wszystkie były bardzo pozytywne. Jednocześnie 
rozkręcali biznes. Zaczęli od założenia fanpejdża w celu 
rozeznania rynku. Z uwagi na spore zainteresowanie 
niedługo potem otworzyli sklep internetowy. To był 
strzał w dziesiątkę! Wakacji nie mieli, bo zamówienia 
sypały się jak z rękawa, nie nadążali z wysyłaniem 
paczek. Trzeba było też prowadzić fejsbuka, instagram, 
zamieszczać zdjęcia, odpowiadać na komentarze 
i wykonywać wiele innych czynności. Praca dwadzieścia 
cztery godziny na dobę. 

Sklep internetowy działał przez pół roku. Po tym 
czasie handlowcy stwierdzili, że trzeba się rozwijać
i pójść krok dalej. Przyszedł czas na sklep stacjonarny. 

Szybko znaleźli dogodną lokalizację  przy ulicy Solnej 
1. W sklepiku na jednej ze ścian pyszni się zabytkowa 
kamienna tablica sprzed kilkuset lat, starannie 
odrestaurowana. Twierdzą, że to dodaje sklepikowi 
specjalnego klimatu.

Z Zagrzebia w Chorwacji do sklepu złotoryjskiego 
przyjeżdżają przeróżne kosmetyki. Wśród nich są 
kremy, wspomniane już szampony w kostkach, masła 
przyśpieszające opalanie (bo któż lepiej zna się na 
opalaniu niż Chorwaci?), pilingi, i wiele innych, które są 
wymienione na profilu fb Tinktura Poland. To niezwykłe 
kosmetyki. Wszystkie bazują na ziołach, mają mocny, 
trwały ziołowy zapach. Żaden kosmetyk na żadnym 
etapie produkcji nie był testowany na zwierzętach. 
Chorwaci bardzo umiejętnie wykorzystują naturalne 
bogactwo swojego kraju: zioła śródziemnomorskie, 
olejki, sól morską. Warzywa, owoce i zioła, których 
użyto do produkcji kosmetyków pochodzą w większości 
od małych, ekologicznych chorwackich gospodarstw 
rolnych, a sól z chorwackich warzelni soli. 
Wszystkie kosmetyki wyłożone na półkach sklepu 
Tinktura mają oryginalne napisy w języku chorwackim, 
ale z tyłu lub pod spodem słoiczka (opakowania) zawsze 
jest opis po polsku. Tego wymagają przepisy. 

Jest też fajny pomysł z pieczątką. 
– Ponieważ to pomysł Aleksandry, to opowiadaj, żono.
– Było to tak: w czasie, gdy działał sklep internetowy, 
chcieliśmy czymś ozdabiać nasze paczki, które są 
z ekologicznej szarej tektury. Nie podobało nam 
się naklejanie jakichś agresywnych kolorowych 
oznakowań, które kłóciłyby się z całą resztą. Pomysł 
przyszedł do głowy podczas pobytu w pieczątkarni, 
gdy zamawialiśmy pieczątkę do firmy. 
– Kalisz nas boli i uwiera – wtrąca Krzysztof. – Twierdzą, 
że są najstarszym miastem w Polsce, a to przecież 
nieprawda! Osadą tak, ale najstarszym miastem jest 
Złotoryja!
–  Wtedy pomyślałam, że ten fakt można przecież 
uwiecznić na pieczątce, żeby wszyscy zapamiętali. 
Kochamy nasze miasto i jesteśmy dumni z niego. 
Gdy byliśmy uczniami liceum, należeliśmy do 
młodzieżowego koła przy Towarzystwie Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej. Tam się poznaliśmy i tam 
nauczyliśmy się szacunku do historii naszego miasta.

Wymyślili więc dużą okrągłą pieczęć z napisem w 
otoku: Ta ������ ����������� �� ������ �� Z������� 
– ������������ ������ � P�����! W środku pyszni 
się sylwetka Baszty Kowalskiej, a pod wizerunkiem 
data: 1211. Pieczęć w sposób oczywisty nawiązuje 
do średniowiecznych pieczęci, jakimi posługiwali się 
ówcześni książęta. Przesyłka wszak, zanim dotrze do 
klienta, przejdzie przez wiele innych rąk. I wszystkie te 
osoby przeczytają, skąd przyjechała. 
– Nawet kaliszanie stwierdzają, że to fajny pomysł i nie 
protestują przeciw oczywistej prawdzie historycznej, 
a do Kalisza idzie sporo naszych przesyłek – mówi 
Aleksandra.
A jej mąż zaraz dodaje:
– Ta pieczęć to nasza tożsamość.

Aleksandra i Krzysztof starają się osobiście 
sprowadzać kosmetyki z ukochanej Chorwacji. Jedzie 
się tam dziewięć godzin, ale długą podróż wynagradza 
przyroda kraju i osobiste kontakty z sympatycznym 
producentem o wdzięcznym imieniu Andżelko, który 
wraz z żoną pokazywał Polakom piękno swojej ojczyzny.
– W rewanżu zaprosiliśmy Andżelka wraz z żoną do 
Złotoryi. Przecież muszą zobaczyć nasz sklep, żeby w 
końcu mogli uwierzyć w swój i nasz sukces. I zwiedzić 
najstarsze miasto w Polsce – mówi Aleksandra.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Młyńczak

Paczka 

ze Złotoryi

Aleksandra i Krzysztof Stefankowie
w sklepie Tinktura na ul. Solnej 1

Pieczęć, która ozdabia
przesyłki sklepu internetowego 

W połowie maja Góry Kaczawskie odwiedziła 
Joanna Lamparska – autorka licznych książek 

o tajemnicach Dolnego Śląska. Gościła w Domu na 
Widoku w Podgórkach na zaproszenie właścicielki 
pensjonatu - Katarzyny Judzińskiej. 

Miałam okazję towarzyszyć autorce 
w zwiedzaniu okolicy, gdzie żądna widoków 
i wrażeń autorka szukała inspiracji do dalszej pracy. 
Naszą wycieczkę rozpoczęłyśmy od zdobycia, 
niestety autem, najwyższego punktu Łysej Góry. 
To miejsce, którego jeszcze nigdy nie miałam okazji 
zobaczyć, a okazało się, że wiele straciłam, bo widoki 
rozpościerające się ze szczytu chwytają za serce. 
Mieliśmy szczęście, bo słońce jeszcze świeciło, 
niebo malowały chmury, przejrzystość powietrza 
była dobra, więc Karkonosze miałyśmy jak na dłoni. 
Wydawało się, że tylko parę kilometrów dzieli 
nas od Śnieżki. U stóp Łysej Góry zachwyciła nas 
drewniana budowla, która na pofalowanej łące 
upstrzonej mleczami, wyglądała jak chatka alpejska. 
Obie chwyciłyśmy za aparaty, bo nie sposób było nie 
zabrać tego widoku do domu.

Z Podgórek skierowałyśmy się do Świerzawy, 
bo w planach było zwiedzanie romańskiego kościoła 
pw. św. Jana i Katarzyny – miejsca mi dobrze 
znanego. Bryła świątyni to jeden z obrazów, jakie 
mam pod powiekami, kiedy myślę o dzieciństwie 
spędzonym w okolicach Świerzawy. Wnętrze 
kościoła też nie jest mi obce, bo wielokrotnie 
zwiedzałam ten obiekt, ale jeszcze nigdy tak 
dokładnie nie analizowałam średniowiecznych 

fresków. Malowidła zachwyciły autorkę książek. Nie 
wystarczyły jej informacje, którymi dzieliła się z nią 
przewodniczka. Dociekliwość Lamparskiej była taka, że 
dziewczyna oprowadzająca nas po kościele, czuła się jak 
na egzaminie, wzięta w krzyżowy ogień pytań. 
A ja z podziwu nie wychodziłam, jak można widzieć 
w wyblakłych rysunkach historie z życia św. Katarzyny 
lub oryginalne przedstawienia fantazyjnych zwierząt, 
o których nam opowiada przewodniczka.

Nie wiem, czy to ze względu na obecność 
nietypowego gościa, czy z innych powodów udzielono 
nam zgody na wejście po mało stabilnych drewnianych 
schodach na emporę i podziwianie widoku tego 
jednonawowego kościoła z innej perspektywy. Ciekawym 
miejscem w otoczeniu kościoła jest lapidarium na murze 
okalającym świątynię. Płyty nagrobne, które niegdyś 
leżały w nieładzie przy kościele, od kilku lat prezentują 
się w sposób godny i adekwatny do miejsca - dawnego 
cmentarza.

Ze Świerzawy, po obfotografowaniu wszystkiego, 
co było tego warte, ruszyłyśmy do Lubiechowej. Tam 
w planach było zwiedzanie kolejnej świątyni i podziwianie 
następnych fresków, tym razem ze św. Krzysztofem. 
Nieczęsto zdarza się okazja, by zobaczyć prezbiterium 
z bliska lub wejść na emporę organową. Nam to się udało 
i zaglądałyśmy z wielu zakamarków, miedzy innymi do 
nowo odsłoniętego korytarza, który prowadzi donikąd(?)  
lub do nietypowo ulokowanej zakrysti i.

Co prawda w Lubiechowej miałyśmy tylko ten jeden 
punkt do zlustrowania, ale przy okazji zaprowadziłam 
Joannę Lamparską w tajemnicze miejsce, czyli do 

garażu nieopodal budynku pałacu. W tym 
pomieszczeniu niegdyś odkryłam dość 
dziwne, jak na miejsce, wyposażenie, które 
kojarzyło mi się z ewangelickim wnętrzem. 
Choć drzwi garażu były zamknięte na 
głucho, przez szparę włożyłyśmy telefony 
komórkowe i zarejestrowałyśmy to, co we 
wnętrzu interesujące. Autorka nagrała fi lmik 
i zafascynowana znaleziskiem postanowiła 
rozwiązać jego tajemnicę.

To nie był koniec wrażeń, ponieważ jadąc 
przez Lubiechową, postanowiłyśmy zobaczyć 
jeszcze ruiny starego spichlerza. Lamparska 
tak zachwyciła się zdewastowanym przez 
czas budynkiem, że nie zważając na trudności, 
przez dziurę w murze weszła do środka, by 
spenetrować spichlerz. A ja w tym czasie 
robiłam to samo w leżącym naprzeciw starym 
domostwie, bo domy porzucone przez swych 
mieszkańców szczególnie mnie intrygują. Jak 
się okazało, panią Joannę również, bo szybko 
dołączyła do mnie i dokumentowała ciekawe 
sklepienia, strych i piec chlebowy.
Niestety, w Lubiechowej zaskoczył nas deszcz, 
więc kilka punktów programu wycieczki trzeba 
było zredukować i wróciłyśmy do Podgórek, by 
najpierw przez zamknięte ogrodzenie przyjrzeć 
się osiemnastowiecznemu pałacowi (własność 
prywatna), a potem wejść na wieżę widokową 
we wsi. Ta ostatnia atrakcja byłaby w pełni 
wykorzystana przez turystów, gdyby gmina 
miała fundusze na remont drewnianego tarasu. 
Niestety, na razie ryzykiem jest wyjście na 
platf ormę, zatem cała przyjemność podziwiania 
okolicy z góry zniweczona. Brak wrażeń 
zrekompensowało nam wejście do wnętrza 
przykościelnej dzwonnicy. Lamparska z typową 
dla siebie ciekawością, ryzykując nieco, wspięła 
się po niestabilnej konstrukcji, by sprawdzić, 
w jakim stanie są dzwony i była bardzo 
zaskoczona, że przetrwały wojnę i nikt nie 
wywiózł ich do bardziej znaczących kościołów. 
Oby teraz nikomu nie przyszedł do głowy ten 
pomysł.

W Podgórkach nasza wyprawa dobiegła 
końca. Mam nadzieję, że będzie ona pretekstem 
do napisania kolejnej książki, która wypromuje 
nasz region. Dla mnie wyprawa w miejsca, które 
znam i kocham stała się okazją, by spojrzeć na 
te wszystkie miejsca oczyma turysty, osoby 
z zewnątrz. I znowu przekonałam się, że 
mieszkamy w naprawdę pięknej i bogatej 
w atrakcje oraz tajemnice części kraju.

Tekst i zdjęcia: Iwona Pawłowska
z podziękowaniami dla Katarzyny 

Judzińskiej za organizację wyprawy

Z Joanną Lamparską 
po okolicy

Kościół w LubiechowejPałac w Podgórkach Wieża w Podgórkach

Na Łysej Górze

Fot. www.facebook.com/TinkturPoland/ Fot. www.facebook.com/TinkturPoland/
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BUDOWA NOWOCZESNEJ STRZELNICY

Kaczawskie Single Tracki otwarte. Oficjalne 
przecięcie ekologicznej, bo świerkowej 

wstęgi nastąpiło 10 maja w Gozdnie przy udziale 
wszystkich odpowiedzialnych za projekt, a więc 
Dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczego 
Nadleśnictwa Złotoryja, wójtów i burmistrzów 
Świerzawy, Wojcieszowa i Pielgrzymki – partnerów 
projektu oraz zaproszonych bardziej lub mniej 
oficjalnie gości. Pogoda nie sprzyjała co prawda 
plenerowym imprezom, ale jak to niektórzy 
mawiają: „Nie ma złej pogody, tylko złe ubranie”. 
A ubrania większości uczestników uroczystości 
były nieformalne, ponieważ wielu chciało na 
własne oczy i inne doznania przekonać się, jak 
jeździ się po Kaczawskich Single Trackach.
Zanim żądni wrażeń rowerzyści ruszyli na trasę, 
mogli zobaczyć pokaz ratownictwa górskiego, 
przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej 
pomocy przy wypadkach rowerowych, 
a następnie za sprawą instruktorów jazdy na 
rowerach MTB, przekonać się, że jeszcze wiele 
nauki przed nimi.

Rowerzyści, którzy nie wzięli ze sobą sprzętu, 
mogli wypożyczyć na miejscu rowery, nawet 
takie, które wspomagają człowieka silniczkiem 

elektrycznym. Była to, jak się okazało, dość atrakcyjna 
propozycja, ponieważ na przejażdżkę single trackiem 
wybrali się nawet tacy, którzy wcześniej nie zamierzali 
testować trasy.

Na rundkę szlakiem wyruszyła dość pokaźna grupa 
rowerzystów, jednak podczas przejażdżki niektórzy lekko 
zabłądzili („bo te tabliczki z oznaczeniami takie małe”), 
a inni ambitnie poszerzyli pętlę o kolejny single track („bo 
co to jest jechać tylko 3 km?”), więc na finał testu przyszło 
trochę czekać. W tym czasie pracownicy Nadleśnictwa 
Złotoryja i strażacy z OSP Świerzawa częstowali gości 
grochówką z kuchni polowej, kiełbaskami, wędliną z 
dziczyzny. Na szczęście deszcz lekko odpuścił, a jak ktoś 
czuł zimno, mógł rozgrzać kości przy ognisku. Mniej więcej 
po godzinie ostatni rowerzyści dotarli do miejsca startu, 
niektórzy z błotem na twarzy a jeszcze inni z rowerami, 
które nie sprostały wymaganiom trasy. No cóż, w końcu 
to był test. Nie tylko trasy, ale i sprzętu oraz kondycji 
cyklistów.

Miejmy nadzieję, że Kaczawskie Single Tracki 
przypadną do gustu amatorom dwóch kółek, przy czym 
nie mam tu na myśli motorów – broń Boże.

 Iwona Pawłowska, 
która nie odważyła się jeszcze na przegląd trasy

Kaczawskie Single Tracki otwarte

Moment wręczenia podziękowań

Przecięcie wstęgi
Z trasy

Kurs pierwszej pomocy

TRASA DLA ROWERZYSTÓW

Było słoneczne sobotnie przedpołudnie, jakoś 
tak pod koniec marca. Na Łąkowej kręciła się 

ekipa TVN, a ja postanowiłem sprawdzić, co też tam 
dzieje się za torami przy wyjeździe na Legnicę. Około 
300 metrów od przejazdu kolejowego, na drodze 
wojewódzkiej nr 364, w kierunku właśnie ulicy 
Łąkowej, od kiedy pamiętam, było stare żwirowisko 
i dzikie wysypisko śmieci. Często jeździliśmy tam 
z dziećmi rowerami i wyobrażaliśmy sobie, 
że znajdujemy przepiękne dolnośląskie agaty, 
a nawet złote nuggaty. Z czasem dojście do 
malowniczej, z daleka widocznej ściany zbocza 
zarosło i trudno tam było się przedrzeć przez stosy 
opon i zardzewiałego żelastwa. Teraz od strony pól 
i przy przejeździe kolejowym widać często mnóstwo 
zaparkowanych samochodów. Postanowiłem to 
sprawdzić. Na miejscu zauważyłem, że nieprzebyty 
gąszcz zarośli i drzew już zniknął. Moim oczom 
ukazało się wielkie karczowisko, na którym, aż po 
zbocze, krzątało się około dwudziestu mężczyzn. 
Składali wielkie gałęzie i resztki pni na stosy. 
Niedaleko drogi płonęło ognisko i piekły się kiełbaski. 

Tam spotykam Józefa Zatwardnickiego - 
wiceprezesa i trenera w Klubie Strzeleckim „Agat”. 
Stoi trochę z boku, patrzy na krzątaninę, a ja wiem, 
że oczyma wyobraźni widzi on coś wielkiego i 
pięknego. Kiedy podchodzę do niego, częstuje mnie 
kiełbasą i zaczyna swoją opowieść.

„Od czterech lat już o tym myślę. Jest coraz 
większy dostęp do broni. Ludzie szybciej załatwiają 
formalności. Z roku na rok zgłasza się do nas 
coraz więcej osób, dla których organizujemy kursy 
przygotowujące do egzaminu na patent. Potem robią 
badania lekarskie, psychologiczne i występują do 
policji o pozwolenie na broń. W naszym kraju jest to 
dość dobrze poukładane. Wszyscy oni muszą gdzieś 
ćwiczyć. Myśliwi na przykład raz w roku zobowiązani 
są swoją broń przestrzelić. Nasz Klub ma coraz 
więcej zawodników. Pomyślałem, że nie możemy 
być hamulcowym. Gdzie mają trenować? Musimy 
mieć większą strzelnicę. Poza tym, zdawałem sobie 
sprawę, że pomimo poczynionych inwestycji na 
wygłuszenie osi, nie unikniemy konfl iktu z sąsiadami 
z ulicy Legnickiej. Z tamtej strzelnicy nie rezygnujemy, 
ale wymaga ona wyposażenia w elektronikę. 

W konsekwencji znaleźliśmy odpowiednią 
działkę pod budowę nowoczesnej strzelnicy. Z dala od 
miasta, z odpowiednim dojazdem i ukształtowaniem 
terenu. Trochę trwało jej kupienie od rządowej 
agencji. Najpierw sprzedaż działek została 
wstrzymana, potem Agencja Nieruchomości Rolnych 
przekształcała się w Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa i dopiero niedawno mogliśmy sfi nalizować 

zakup tego terenu, tzn. od ok. 50 lat dzikiego 
wysypiska śmieci. Kosztowała niemało. Ale daliśmy 
radę. Klub zapłacił połowę, a resztę rozłożono nam 
na dwie raty. Duże wsparcie otrzymaliśmy tutaj od 
prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 
który bardzo zainteresowany jest tą budową. Działki 
w Złotoryi w ogóle są bardzo drogie, nie wiedzieć 
czemu. Dziwią się temu nawet urzędnicy z agencji. 
Zapewne jest to związane z promocją naszego miasta 
jako stolicy polskiego złota.” – śmieje się trener 
– „Zresztą, nic dziwnego. Konserwator zabytków 
dokopał się w dokumentach, że na naszej działce 
była właśnie kopalnia złota w XIV w. i wszystkie prace 
ziemne będą odbywały się pod okiem archeologa. 
Jeszcze tydzień i dostaniemy pozwolenie budowlane, 
a wtedy wkroczą tu maszyny i wyrównają teren. 
Działkę kupiliśmy za składki członkowskie. Wśród 
naszych klubowiczów są ludzie różnych profesji, 
posiadający swój sprzęt i są niezwykle zaangażowani 
w ten projekt. Tak więc liczymy na to, że większość 
prac to właśnie oni wykonają w czynie tzw. 
użytecznym. Dzisiaj, na przykład sprzątamy teren 
z pozostałości roślinnych, gałęzie zostaną 
rozdrobnione specjalną maszyną i zabierze je 
odpowiednia fi rma. Od strony miasta usypiemy 
pięciometrowy wał. Dzięki takiej współpracy 
powstanie tu 100 stanowisk strzeleckich, w tym 50 
stanowisk na osi 25 metrów, po 15 stanowisk na 100 i 
300 metrach i jedna oś do strzelań dynamicznych. 

Zwłaszcza możliwość strzelania na odległość 
300 metrów ma tutaj wielkie znaczenie. W całej 
Polsce takich strzelnic jest tylko kilka i naprawdę 
niewiele w Europie. Tego typu obiekt to byłby dla 
nas wielki sukces. Moglibyśmy organizować puchary 
Europy, a nawet Świata w strzelaniu na ten dystans. 
Zainteresowanie jest naprawdę duże. Niedawno 
olimpijska reprezentacja Kuwejtu szukała takiej 
strzelnicy w Europie. Dystans 300 metrów to co 
prawda nie jest konkurencja olimpijska, ale jest 
w Mistrzostwach Świata, a my mamy mistrza 
i byłoby nieładnie, gdyby nasz zawodnik tułał się po 
innych strzelnicach. W każdym razie budujemy tu 
nowoczesną, uwzgledniającą wszelkie standardy, 
w pełni zautomatyzowaną strzelnicę. Można będzie 
tu trenować wszystkie konkurencje, w tym olimpijskie. 
Duża przepustowość (w jednym czasie może strzelać 
100 zawodników) pozwoli na organizowanie zawodów 
dla dużej liczby uczestników w krótkim czasie. 
Osie będą przedzielone betonowymi przegrodami 
wyłożonymi od wewnątrz miękkim materiałem. 
Będzie zadaszenie, zbudujemy pawilon, dwa parkingi 
i widownię, z której będzie można oglądać 
jednocześnie wszystkie konkurencje. Planujemy 
także zrobić strefę zieloną. Posadzimy tuje i od strony 
nieogrodzonego nasypu tarninę, żeby niepowołane 
osoby nie mogły się przedrzeć do środka. 

Naszym priorytetem teraz jest jak najszybsze 
uruchomienie przynajmniej jednej osi, tej na 25 

metrów. Planujemy zrobić to już w czerwcu, ale 
wszystko zależy oczywiście od postępu prac. Jest 
to ważne, ponieważ obecnie płacimy duży podatek 
od nieruchomości, a uruchomienie przez Klub 
swojej działalności statutowej pozwoli uzyskać nam 
zwolnienie od tej daniny.

Chcielibyśmy także powiązać ten obiekt ze złotą 
tradycją naszego miasta. Może postawimy obelisk, 
a jeżeli będą jakieś znaleziska w trakcie budowy, 
to w porozumieniu z archeologiem postaramy się je 
wyeksponować. Funkcjonowanie takiego obiektu 
zapewni także wymierne korzyści mieszkańcom 
Złotoryi. Organizowane tu zawody czy obozy 
sprowadzą do nas ich uczestników, a tym trzeba 
będzie zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie. 
Nasze miasto będzie miało kolejną okazję, żeby się 
rozwijać.

Uważam, że w szerszym aspekcie strzelnica to 
sprawa obronności kraju, zwłaszcza teraz, kiedy nie 
ma już służby zasadniczej. Nie tylko nasi policjanci nie 
będą musieli jeździć do Bolesławca, ale trenować tu 
będą mogli członkowie obrony terytorialnej. 
Chcę żyć w kraju, w którym policja umie bezpiecznie 
i celnie użyć broni”. Kończy swoją wypowiedź trener. 
Niewątpliwie wszyscy chcielibyśmy, żeby każdy 
kto posiada broń umiał ją używać i przechowywać 
bezpiecznie. A tego można się dowiedzieć właśnie 
w naszym złotoryjskim Klubie Strzeleckim „Agat”.

Obecnie (koniec maja) prace postępują w 
dobrym tempie i teren pod strzelnicę uzyskuje nowy 
kształt. Widoczny jest już powstający od strony 
miasta wał ziemny. Całość prac ma się zakończyć 
w tym roku. 

Teren wokół Złotoryi lustrował:
Jarosław Jańta

„300 metrów”

1. Oś strzelecka 100 m
2-3. Osie strzeleckie 25 m
5. Kulochwyt
10. Stanowiska strzeleckie
12. Parking Sprzątanie terenu z pozostałości roślinnych

Plan strzelnicy



Tegoroczne Dni Złotoryi odbyły się w terminie 24-26 maja. Tradycyjnie 
zainaugurował je korowód, w którym mieszkańcy w strojach historycznych, 

barwach zakładowych i klubowych, pod szyldem stowarzyszeń i fundacji, przeszli 
ulicami miasta – tym razem w kierunku ulicy Lubelskiej, gdzie znajdowała się scena 
i inne atrakcje towarzyszące koncertom i występom. Po uroczystym powitaniu 
gości, zaprezentowaniu programu obchodów dni miasta, mieszkańcy bawili się przy 
muzyce Nowatora, Mezo i Donia. Poza sceną hulały karuzele, padały zestrzelone 
misie, znikały z rusztu kiełbaski grillowe podlewane piwem. Gwiazdą kolejnego 
wieczoru był Lady Pank, który przyciągnął rzesze gości z pobliskich miejscowości 
(droga w kierunku Legnicy dawno nie przeżywała takiego oblężenia). Powodzeniem 
na facebookowych forach cieszyły się zdjęcia publiczności uchwycone z drona. Fanów 
i ciekawskich przyciągnęła legenda zespołu i pogoda, która okazała się wyjątkowo 
łaskawa, zamykając nad głowami publiczności ciemne deszczowe chmury. Nie zawiódł 
niedzielny gość – Ryszard Rynkowski. Sięgając po sprawdzony repertuar, zachęcał 
widownię do coraz głośniejszego odśpiewywania refrenów piosenek. Przeboje, które 
rozkręciły niejedno wesele, rozbujały publiczność na złotoryjskich „błoniach”. Brawom 
nie było końca, były więc bisy, ale zaraz potem złotoryjanie w skupieniu obejrzeli 
spektakl Fundacji Wspierania Kultury Ruchu „Ocelot” pod znanym tytułem „Sen 
nocy letniej”. Widowisko akrobatyczne z grą świateł i nastrojową muzyką zakończyło 
tegoroczne świętowanie. Pokaz był także elementem szerzej świętowanych 
obchodów 50-lecia akrobatyki złotoryjskiej.

Oprócz wielkich znanych nazwisk na scenie wystąpiły lokalne talenty – Malwina 
i Julia Jańtówny, Żółta Febra, przedszkolaki z trzech złotoryjskich przedszkoli oraz 
młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 3. Ponadto zaprezentowały się grupy taneczne 
– Street Dance Academy „Trood”, Szkoła Tańca „WOW”, Zumba Kids. Odrębny 
program przygotowano z myślą o dzieciach; były zabawy siłowe z Wilkołakami, pokazy 
iluzjonistyczne i akrobacje z hula-hoop.

Muzyczną oprawę i konferansjerkę zapewniło Muzyczne Radio i Maciej Wowk.
Mieszkańcom najwyraźniej przypadła do gustu nowa lokalizacja sceny. Pogoda 

sprzyjała spacerom i wieczornym hulankom. Poza główną sceną na terenie Rynku, 
w ZOKiR oraz w Hali Sportowej „Tęcza”, zgodnie z programem, odbywały się: turniej piłki 
ręcznej, marsze z kijkami (Wulkany24 i Małe Wulkany), koncert Złotoryjskiej Orkiestry 
Górniczej. W sobotę w ramach II Złotej Dychy, przez miasto przebiegli, pokonując liczne 
pochyłości terenu, mieszkańcy miasta, okolic i wielu przyjezdnych gości. 

Nad zalewem rozegrały się XXVI Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota 
zorganizowane przez Polskie Bractwo Płukaczy Złota.

Warto przypomnieć, że organizatorami święta miasta byli: Urząd Miasta, 
Złotoryjski Ośrodek Kulti ry i Rekreacji, Hala Sportowa „Tęcza”, Polskie Bractwo 
Kopaczy Złota.

Joanna Sosa-Misiak

Świętowanie pod Wilczakiem
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Koncert Lady Pank

Występ Mezo
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Uczniowie ZSZ w korowodzie
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Czołówka korowodu
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Jestem stałym czytelnikiem tego wspaniałego 
czasopisma. My – legniczanie – możemy Wam 

zazdrościć grona osób skupionych w TMZZ. 
Wykładnią uporu i wytrwania tego szacownego 
zespołu jest ukazujące się już tyle lat „Echo Złotoryi”. 
Ale to na początek, przejdźmy do tematu.

Przeglądając archiwalne numery „Echa” nie 
zauważyłem artykułów o przecież chwalebnych 
latach Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego w Złotoryi. Wyjątkiem jest tu artykuł 
Alfreda Michlera „Pan Henryk wyruszył w kolejną 
podróż”, zamieszczony w numerze 8/2009 „Echa” 
a opisujący barwną postać Henryka Stachowskiego, 
niestrudzonego propagatora turystyki kolarskiej. 
Ten brak jest trochę dziwny i zastanawiający. 
Nie wchodząc w przyczyny tego stanu, chciałbym 
przedstawić Szanownym Czytelnikom okruchy 
informacji z lat 1985-88, czyli całą kadencję. 
Podstawowym źródłem naszych wiadomości jest 
„Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału 
PTTK w Złotoryi za  lata 1985-88”, zachowane w 
legnickich archiwach. 

Na wstępie przedstawmy ówczesne władze 
Oddziału: Jerzy Zdyb – prezes, Bogdan Kurzawski 
– viceprezes, Jadwiga Pawlaczek – sekretarz, 
Bożena Ziętek – skarbnik, członkowie: Romuald 
Romanowski, Henryk Stachowski, Eugeniusz Gołda, 
Helena Szałas, Jerzy Bucha, Irena Burek i Ryszard 
Spera. Komisja Rewizyjna: Leszek Wieczorek 
– przewodniczący, Jan Wolski i Ryszard Żak – 
członkowie. W trakcie kadencji nastąpiły zmiany 
w składzie osobowym. Z Zarządu odeszli Irena 
Burek i Jerzy Bucha a w ich miejsce wybrano Pawła 
Wollnego i Tadeusza Laurowskiego. Z Komisji 
Rewizyjnej odszedł Leszek Wieczorek, a pełnienie 
funkcji przewodniczącego powierzono Ryszardowi 
Jaźwińskiemu. Podsumowując minioną kadencję 
stwierdzono, że „chude lata” w turystyce i 
krajoznawstwie już minęły. Oddział działał nie tylko 
na rzecz członków Towarzystwa, lecz stwarzał 
warunki – w miarę możliwości – do uprawiania 
turystyki i krajoznawstwa dla różnych środowisk 
społecznych, kształtując postawy obywatelskie, 
krzewiąc zamiłowania krajoznawcze i umiejętności 
turystyczne, szerząc kulturę turystyki, wykorzystując 
poznawcze, wychowawcze, wypoczynkowe i 
zdrowotne walory. Siedziba Stowarzyszenia mieściła 
się pod koniec kadencji przy pl. Zwycięstwa 6 
(obecnie pl. Niepodległości). 

Działalność Zarządu Oddziału koncentrowała 
się na realizacji zadań statutowych Towarzystwa, 

Uchwał Zjazdu Oddziału i Zarządu Wojewódzkiego 
PTTK oraz planów pracy na poszczególne lata. 
W czasie kadencji odbyło się 39 posiedzeń 
Zarządu, 9 posiedzeń Prezydium i 4 posiedzenia 
wyjazdowe Zarządu Wojewódzkiego. W 
okresie sprawozdawczym Zarząd na swoich 
posiedzeniach pracował w oparciu o roczne plany 
pracy, zawierające między innymi następującą 
problematykę: ocena przygotowań szlaków 
turystycznych do sezonu, ocena działalności 
poszczególnych Komisji, realizacja kalendarza 
imprez, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, 
rozwijanie działalności fachowo-doradczej, 
zabezpieczanie właściwej opieki dydaktyczno- 
wychowawczej na imprezach masowych, 
właściwa działalność Biura, ocena realizacji 
zadań przydzielonych poszczególnym kołom w 
zakresie opieki nad obiektami turystycznymi i 
szlakami, ocena działalności Biura Obsługi Ruchu 
Turystycznego, ocena organizacji imprez z okazji 
„Dni Złotoryi”, realizacja uchwał Zjazdu i planów 
pracy. Zarząd mógł zajmować się w/w tematyką 
dzięki zaangażowaniu poszczególnych członków 
Zarządu. Do najbardziej aktywnych należeli: Helena 
Szałas, Henryk Stachowiak, Ryszard Jaźwiński, Jan 
Wolski, Paweł Wollny i Ryszard Spera. Wielokrotnie 
w trakcie posiedzeń omawiano i analizowano 
realizację uchwał przyjętych na Zjeździe w 1985 r. 
Stan ich realizacji przedstawiał się następująco:
1. Przy Oddziale powstała Komisja Kół 
Zakładowych, która doprowadziła do uaktywnienia 
istniejących Kół. Jednak pomimo usilnych starań 
nie udało się utworzyć nowych kół zakładowych. 
Początkowo w związku z wyjazdami zagranicznymi 
pozyskano duże rzesze nowych członków, lecz 
byli to bierni członkowie. Komisja wystąpiła 
do miejscowych zakładów pracy z propozycją 
zorganizowania kursu organizatorów turystyki, 
ale nie było chętnych.
2. Zarząd Oddziału szczególną troską otoczył 
Szkolne Koła Turystyczno-Krajoznawcze, 
udzielają fachowej pomocy opiekunom tych 
kół, współorganizując imprezy dla młodzieży 
szkolnej, np. rajdy, konkursy, prelekcje itp. Cieszył 
odnotowany w okresie sprawozdawczym wzrost 
liczby członków SKKT-PTTK. Niepokoiło zjawisko, 
że działalność Oddziału w większości opierała się 
na młodzieży szkolnej przy jednoczesnym braku 
zainteresowania ze strony zakładów pracy.
3. Zarząd Oddziału zwrócił baczną uwagę 
na popularyzację szeroko pojętej turystyki 
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wykorzystując wypróbowane formy informacyjno-
propagandowe. Celem było dostarczenie możliwie 
pełnej informacji dla szerokiego kręgu odbiorców. 
Fakt posiadania w swoim gronie ludzi piszących do 
prasy codziennej i turystycznej umożliwiał bieżące 
przekazywanie informacji o podejmowanych 
działaniach.
4. Dzięki pomocy miejscowych władz 
administracyjno-politycznych i samorządów 
mieszkańców Oddział otrzymał nowy lokal przy Pl. 
Zwycięzców, który spełniał właściwe warunki do 
pracy statutowo-programowej Towarzystwa.
5. Mimo usilnych starań nie udało się odtworzyć 
dokumentacji powstania Oddziału Towarzystwa. 
Natomiast z okazji 775-lecia Złotoryi wydano 
proporczyki i przygotowano folder „Złotoryja 
– zabytki dawniej i dziś” - ukazał się w 1987 r., 
autorem tekstu był Roman Gorzkowski a wydawcą 
Urząd Miejski. Publikacja miała zapoczątkować 
kolejne zeszyty Biblioteczki Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej, ale dopiero TMZZ rozpoczął 
wydawanie w 1996 r. swoich wydawnictw w 
ramach takiej właśnie serii (do 2017 r. ukazało się 
17 tomów).
6. Obiekty zabytkowe i turystyczne na terenie 
działalności Oddziału objęte zostały opieką przez 
Społecznych Opiekunów Zabytków w związku z 
powołaniem Komisji Ochrony Zabytków i Przyrody.
7. Z uwagi na brak środków fi nansowych 
oraz odpowiedniego pomieszczenia nie 
została zorganizowana wypożyczalnia sprzętu 
turystycznego.
8. Składki i ich opłacalność kontrolowana była 
na bieżąco, jednak wzrost wysokości  składek 
członkowskich zmniejszył liczbę opłacających 
składki terminowo.
9. Zachęcanie do uprawiania turystyki 
kwalifi kowanej realizowano przez propagowanie 
takich odznak jak: OTP (Odznaka Turystyki 
Pieszej), GOT (Górska Odznaka Turystyczna), TZM 
(Turysta Zagłębia Miedziowego), TDŚ (Turysta 
Dolnego Śląska) na imprezach organizowanych 
przez Oddział. Powstała Komisja Turystyki Pieszej 
popularyzująca uprawianie turystyki pieszej, 
weryfi kująca odznaki.
Stan i rozwój organizacyjny

Od roku 1985 nastąpiło ożywienie 
zainteresowania się turystyką wśród społeczeństwa 
dorosłego lecz w większym stopniu w środowisku 
szkolnym. Wzrost aktywności w szkołach był 
zasługą opiekunów kół szkolnych, w szczególności 
Kazimiery Janiak i Adeli Kostuś. Funkcjonowało w 
tym czasie 9 kół skupiających ponad 200 członków. 
Stan organizacyjny w tym zakresie przedstawiał się 
następująco:
SKKT przy Szkole Podstawowej nr 1 – 23 członków, 
opiekun – Kazimiera Janiak.
SKKT przy S. P. nr 3 – 20 członków, opiekun 
– Mirosław Szcześniak.
SKKT przy S. P. w Tomaszowie Bolesławieckim
– 39 członków, opiekun – Zdzisław Zarzycki.
SKKT przy Liceum Ogólnokszt. – 22 członków, 
opiekun – Roman Gorzkowski.
Koło Terenowe – 65 członków, przewodniczący 
– Bogdan Kurzawski.
Koło przy ZUS Złotoryja – 29 członków, 
przewodniczący – Bożena Ziętek.
Koło przy ZUG „Lena” – 37 członków, 
przewodniczący – Ryszard Spera.
Koło przy Zakł. Popr. – 15 członków, 
przewodniczący – Zdzisław Dudkiewicz.
Koło przy Sp. Mieszk. – 37 członków, 
przewodniczący – Paweł Wollny.
Działalność turystyczno-krajoznawcza
Swoją działalność merytoryczną Zarząd opierał 
na pracach Komisji: Turystyki Pieszej, Ochrony 
Zabytków i Przyrody, Młodzieżowej, Kół 
Zakładowych oraz Sekcji Kolarskiej.
W okresie kadencji 1985-88 Zarząd Oddziału 
zorganizował następujące imprezy:
Rajdy piesze – 46, w których udział wzięło 3 170 
uczestników,
Rajdy rowerowe – 11, 250 uczestników oraz 114 
wycieczek niedzielnych,
Rajdy indywidualne z cyklu „Wędruj z nami” – 23, 

240 uczestników,
6 prelekcji o zabytkach Złotoryi i okolicy,
4 Rejonowe Młodzieżowe Olimpiady Turystyczno-
Krajoznawcze,
Konkurs na legendę o Złotoryi,
Inscenizacja „Płuczki złota”.

W tym okresie działacze i członkowie Oddziału 
uczestniczyli również w imprezach organizowanych 
przez inne Oddziały. Członkowie koła PTTK przy 
ZUG „Lena” brali udział w Ogólnopolskim Złazie 
Pracowników Centrali Metali Nieżelaznych w 
Międzygórzu. Natomiast ZUS brał udział w rajdzie 
Tatrzańskim, Rajdzie Słupskim, VI Rajdzie Sudeckim 
Grodziec 88, XX Rajdzie Beskidzkim, w rajdzie po 
Krakowie oraz w 8 wyjazdach 2-u i 3-dniowych 
wyjazdach do Karpacza. Ogółem w tych imprezach 
wzięło udział 260 osób. Członkowie PTTK z 
Zakł. Popr. w Jerzmanicach Zdr. brali udział w 
plenerze plastycznym w Sadowicach, w Zlocie 
Grunwaldzkim, Ogólnopolskim Zlocie Drużyn 
Nieprzetartego Szlaku w Funce k/Bydgoszczy, gdzie 
zajęli I miejsce i wyjechali na obóz do NRD.  Henryk 
Stachowski w ostatniej kadencji wziął udział w 4 
centralnych Zlotach Turystów Kolarzy. W roku 1988 
wziął udział w zlocie turystów kolarzy do Rusina 
(Czechosłowacja) oraz w „Wędrówkach Pokoju” 
na trasie Bratysława – Zakopane – Wałbrzych – 
Zgorzelec – Berlin.

Z przedstawionych danych statystycznych 
wynika, że turystyka piesza i kolarska były w 
dalszym ciągu najpopularniejszymi formami 
turystyki realizowanymi w Oddziale. Popularnością 
cieszyły się imprezy organizowane przez członków 
Zarządu, koła zakładowe i szkolne. Do nich można 
zaliczyć: „Powitanie wiosny”, „Agat”, „Ziemniaczek”, 
„Szlakiem Kopaczy Złota”, rajdy harcerski 
„Nieprzetarty Szlak”. Zauważalny był jednak 
spadek zainteresowania turystyką kwalifi kowaną, 
szczególnie w zakładach pracy. Pomimo usilnych 
prób ze strony wszystkich członków Zarządu nie 
udało się upowszechnić turystyki i krajoznawstwa 
w zakresie jakiego można by było sobie życzyć. 
Problemem otwartym pozostawał nadal rozwój kół 
zakładowych oraz innych dyscyplin turystycznych. 
Zbyt często działalność koła, klubu uzależniona była 
od inicjatywy jednej osoby. Jeżeli powstało jakieś 
koło (np. OSW w Wilkowie czy Klub Abstynenta), 
to w przypadku zmiany miejsca pracy przez 
opiekuna praktycznie zamierała działalność. 
W nowej kadencji zjawisko to powinno stanowić 
jedno z ważnych zadań do realizacji.

Mimo to były koła zakładowe, które w miarę 
możliwości rozwijały różne formy działalności 
turystycznej wśród swoich pracowników. Do takich 
należały: koło PTTK przy ZUG „Lena” w Wilkowie 
czy koło przy ZUS w Złotoryi. W okresie kadencji 
Zarząd nawiązał współpracę z Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej polegającą m. in. na 
organizowaniu prelekcji i odczytów, sporządzania 
katalogu zabytków czy studium historycznego 
Złotoryi (gablota). W 1985 r. zlecono opracowanie 
ścieżki dydaktycznej, którą otwarto w 1986 r., 

niestety wkrótce została zniszczona. W 1988 r. 
uzupełniono zniszczone tablice na ścieżce 
geologicznej oraz zamontowano nowe schody 
przy Kruczych Skałach w Jerzmanicach Zdroju. 
Wykonano także stylowe okna i osadzono je w 
Baszcie Kowalskiej oraz wylano posadzkę tarasu 
widokowego. Znakarze z Oddziału PTTK Legnica 
wyznakowali szlak czerwony w miejsce czarnego 
Stanisławów-Złotoryja. Bardzo dobrze układała 
się współpraca z samorządami mieszkańców, 
LZS, SKP, którzy fundowali większość nagród na 
imprezy oddziałowe. Na podkreślenie zasługiwał 
fakt upowszechniania turystyki kolarskiej, której 
wielkim propagatorem był Henryk Stachowski. 
Reprezentował Oddział na wielu imprezach 
kolarskich o zasięgu ogólnopolskim 
i międzynarodowym. Dużym zaangażowaniem 
w turystyce rowerowej wykazywał się także 
Ryszard Jaźwiński.
Turystyka i krajoznawstwo w poszczególnych 
środowiskach

Działalność w środowisku młodzieżowym 
opierała się przede wszystkim na SKKT PTTK 
działających w poszczególnych szkołach na terenie 
miasta. W celu zaktywizowania kół i klubów 
Zarząd ogłosił konkurs na najlepiej pracujące 
koło. Samorząd Mieszkańców nr 1 ufundował 
puchar przechodni, który stał się własnością SKKT 
PTTK przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi 
z racji zajęcia przez trzy kolejne lata pierwszego 
miejsca. Dzięki zaangażowaniu Pawła Wollnego 
przy Spółdzielni Mieszkaniowej powstało koło 
PTTK. Pojawiły się duże szanse na reaktywowanie 
koła przy Zespole Szkół Zawodowych i w Szkole 
Podstawowej w Olszanicy. Dobrze układała się 
współpraca z Komendą Hufca ZHP, dzięki której 
można było organizować rajdy i zloty dla młodzieży 
zrzeszonej w drużynach „Nieprzetartego Szlaku” 
nie tylko z terenu województwa legnickiego. 
Współpraca ze Społecznym Komitetem 
Przeciwalkoholowym zaowocowała m.in. 
organizowaniem rajdów dla młodzieży szkół 
średnich  pod nazwą „Rajd z Krokusem”. Oddział 
zabezpieczał stronę turystyczno-krajoznawczą, 
a SKP propagował tematykę przeciwalkoholową 
wśród uczestników rajdu.
Przewodnictwo turystyczne

W Oddziale działało czynnie 3 przewodników 
turystycznych, którzy świadczyli swoje usługi na 
rzecz złotoryjskiego środowiska, a także dla różnych 
grup wycieczkowych przyjeżdżających do Złotoryi.
Funkcje Biura Oddziału

Na początku kadencji biuro Oddziału mieściło 
się przy ul. Solnej 11, gdzie brak odpowiedniego 
wyposażenia i ogrzewania nie zabezpieczał dobrych 
warunków pracy. Dzięki pomocy władz  miasta 
i samorządów mieszkańców otrzymano nowy lokal 
przy Pl. Zwycięzców 6. Pomoc fi nansowa Zarządu 
Wojewódzkiego i Samorządów Mieszkańców 
pozwoliła właściwie wyposażyć biuro. Pracownik 
etatowy biura, Jadwiga Pawlaczek, po szkoleniach 

w ZW PTTK i kontrolach przeprowadzonych 
z ramienia ZG i ZW, dokumentację prowadziła bez 
zastrzeżeń i na bieżąco. Nowy lokal i właściwa 
atmosfera pracy oraz koleżeńskość sprawiły, że 
członkowie Zarządu i inni działacze, nie tylko z PTTK, 
spotykali się, aby na bieżąco załatwiać sprawy 
nurtujące ludzi związanych z PTTK. Ta sprzyjająca 
atmosfera pracy oraz realizacja postawionych zadań 
przez członków  Zarządu i pozostałych działaczy 
została odpowiednio doceniona - w 1986 r. Oddział 
został oceniony jako najlepszy w województwie 
legnickim i otrzymał puchar dyrektora WKFSiT 
w Legnicy.
Inne formy działalności

O różnorodności podejmowanych działaniach 
zmierzających do pozyskania jak największego grona 
osób dla Towarzystwa świadczy fakt utworzenia 
przy Oddziale w 1987 r. Koła nr 85 Polskiego Związku 
Filatelistów. Koło to w 1988 r. liczyło 24 członków. 
Było inicjatorem wydania okolicznościowego 
datownika z okazji Wojewódzkiego Święta Plonów, 
stosowanego w dniu 11.09.1988 r. Był to przykład, 
że podróże w świecie znaczków też mogą być ciekawą 
formą propagowania turystyki. Do innych ciekawych 
form działalności należy zaliczyć zorganizowanie 
inscenizacji „Płuczki złota”. Impreza ta została 
reaktywowana z inicjatywy władz miasta, dzięki ich 
pomocy fi nansowej oraz zaangażowaniu głównie 
Heleny Szałas i Zdzisława Dudkiewicza, których 
dziełem była m.in. oprawa plastyczna i pomoc 
merytoryczna. Wspomnieć trzeba także o Zakładzie 
Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju, który był 
wykonawcą urządzeń do imprezy, a wychowankowie 
Zakładu odtwórcami roli kopaczy złota. Inscenizacja 
ta prezentowana była także w czasie „Dni Złotoryi” 
oraz na Ogólnopolskim Zlocie na Polach Grunwaldu.

Na zakończenie, dla kompletności informacji, 
podajmy jeszcze składy poszczególnych Komisji:
- Komisja Kolarska: Henryk Stachowski, Ryszard 
Jaźwiński
- Komisja Konserwacji i Wytyczania Szlaków: 
Roman Gorzkowski
- Komisja Górska i Piesza Kwalifi kowana: 
Helena Szałas, Sławomir Trocki, Adam Michno
- Komisja ds. Współpracy z Kołami Zakładowymi: 
Ryszard Spera, Irena Burek

Na zakończenie wypada zwrócić się z apelem do 
Czytelników, członków TMZZ, a przede wszystkim do 
osób związanych z PTTK O/Złotoryja o podzielenie 
się informacjami i dokumentacją z tamtych lat. Ufam, 
że do tematu wkrótce wrócimy i zamieścimy kolejną 
część informacji. Warto i trzeba dla potomnych ocalić 
tę cząstkę złotoryjskiej turystyki. Także dać satysfakcję 
i docenić trud członków Towarzystwa.

Z turystycznym pozdrowieniem!
          Marek Rabski, PTTK Legnica    

Proporczyki i folder wydany przez PTTK z okazji 775 - lecia Złotoryi

Pierwsza siedziba biura Odziału PTTK w Złotoryi
mieściła się przy ulicy Solnej 11

Druga siedziba O/PTTK - pl. Zwycięstwa 6 
(obecnie pl. Niepodległości)
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Z AKT IPN

W poprzedniej części artykułu opisałem fragment 
życiorysu Jana Bogdziewicza od maja 1945 r., 

gdy zdezerterował z Wojska Polskiego, do jesieni 1951 r., 
kiedy to przystąpili do niego pozostali członkowie 
grupy. Dziś opiszę wydarzenia, które miały miejsce 
potem. Może się jednak zdarzyć, że wrócę do wydarzeń 
wcześniejszych, jeśli takie fakty będą pojawiały się w 
zeznaniach. W tym miejscu chciałbym przypomnieć 
genezę powstania tego tekstu. Wszystkie przytoczone 
fragmenty tekstów wyszukałem w aktach sprawy 
znajdujących się we wrocławskim oddziale IPN. 
Są to protokoły przesłuchania, milicyjne raporty 
i sprawozdania. W kilku co najmniej przypadkach 
można przypuszczać, że złożenie takich, a nie innych 
zeznań, było w jakiś sposób wymuszone przez 
śledczych. Jak choćby te, w których byli kompani 
oskarżają Bogdziewicza o zbrodnie, których z całą 
pewnością nie popełnił. Zacznę jednak od tych 
fragmentów przesłuchań, w których on sam, jak i inni 
członkowie grupy opisują napady, w których brali udział.

Jan Bogdziewicz:
Jesienią 1950 r. wraz z Żwatel Antoni zam. we wsi 
Malincice pow. Lwówek i Skowrońskim Bronisławem 
dokonaliśmy napadu rabunkowego na mleczarnię w 
Lubomierzu pow. Lwówek W czasie napadu Skowroński 
i Żwatel pozostali na obserwacji a ja uzbrojony w pistolet 
P.38 wszedłem do mieszkania prywatnego kasjera z 
mleczarni, tam go sterroryzowałem i zabrałem mu 600 
zł z kasy. 
Ten napad, mimo że z pewnością niebagatelny, przez 
długi czas nie był kojarzony przez organa z osobą 
Bogdziewicza, prawdopodobnie z powodu dość 
znacznej odległości od miejsc, w których dotąd na ogół 
przebywał. O tym zdarzeniu podczas przesłuchania 
mówi Zenon Szymanowski, który znał je tylko z relacji 
Bogdziewicza:
Jeszcze Bogdziewicz opowiadał mi, że dokonał 
rabunkowych w Lubomierzu na mleczarnię, w Bełczynie 
i Sokołowie na spółdzielnię. 
Wspomniany wyżej informator „Ryży” przedstawia to 
zdarzenie z nieco innej intrygującej perspektywy:
W toku rozmowy z Bogdziewiczem Janem 
dowiedziałem się, jak już wspomniałem w poprzednim 
doniesieniu, że dokonał on napadu na mleczarnię, i 
że kasjerowi owej mleczarni wystawił pokwitowanie 
na 1300 zł, lecz że ów kasjer dał mu tylko 600, a resztę 
zostawił sobie.
Jan Bogdziewicz:
Latem 1950 wraz z Edwardem zam. Lubomierz nr 
10 pow. Lwówek oraz Żwatel Antonim dokonaliśmy 
napadu rabunkowego na Ob. Pawlaka zam. w Starej 
Wsi pow. Lw ówek. Któremu zabraliśmy buty, skórę 
na zelówki 1 litr wina i 1000 zł. Na starą walutę. W 
mieszkaniu byłem ja uzbrojony w P.38 i Edward a Żwatel 
pozostał na obserwacji. Wraz z Piotrem zamieszkałym 
na kolonii Twardocickiej i Skowrońskim Bronisławem 
dokonaliśmy napadu rabunkowego na Spółdzielnię 
w Bełczynie pow. Lwówek, gdzie zrabowaliśmy kilka 
złotych i materiały tekstylne. Prostuję, że napad ten 
dokonaliśmy wiosną 1951 roku. W czasie napadu ja 
byłem uzbrojony w pistolet P.38 Skowroński Bronisław 
w pistolet „Parabelum” a Piotr pozostał na obserwacji z 
automatem MP 44.
Zenon Szymanowski:
We czwórkę porą wieczorową udaliśmy się do 
miejscowości Bystrzyca, gdzie zatrzymaliśmy się koło 
jednego domu. Ja sprawdziłem wtedy, czy u gospodarza 
tego są otwarte drzwi. Drzwi były otwarte, więc 
wszyscy czterech weszliśmy do mieszkania na górze. Po 
wejściu do mieszkania rozkazaliśmy obecnym podnieść 
ręce do góry oraz pytaliśmy się tego gospodarza, czy 
on jest partyjny, ponieważ jak mówił Bogdziewicz, 
zadaniem naszym jest dokonywać napadów na ludzi 
partyjnych. Gospodarz ten odpowiedział, że nie jest w 
partii. Następnie pod bronią Bogdziewicz sprowadził 
gospodarza na dół. Ja żonę gospodarza pod bronią 
zaprowadziłem do osobnego pokoju. W momencie 
tym Beć zabrał radio. Bogdziewicz i M. na dole zabili 
wieprzka. Ja, siedząc przy żonie gospodarza, przez 

nieostrożność wystrzeliłem z posiadanego pistoletu 
systemu „Parabellum”.W związku z wystrzałem 
szybko opuściliśmy mieszkanie i udaliśmy się do 
miejscowości Czaple do Murawskiego Piotra.
Jan Bogdziewicz:
Jesienią 1950 roku dokonaliśmy napadu 
rabunkowego na nieznanego mi osobnika w 
gromadzie Wojciechów. Któremu zrabowaliśmy 60 
000 zł na starą walutę i rower. Wiosną 1951 r. wraz 
z Piotrem i Krystyną, ja uzbrojony w pistolet P.38 a 
Piotr w automat MP.44, dokonaliśmy napadu na ob. 
nieznanego mi z nazwiska zam. w Proboszczowie 
pow. Złotoria, któremu zrabowaliśmy dwie pary 
butów, kurtkę, koc i kilka swetrów. Następnego dnia 
wieczorem w tej samej gromadzie ja wraz z Piotrem 
dokonałem napadu rabunkowego na ob. również 
nieznanego mi z nazwiska, któremu zabrałem 700 
zł. Wiosną 1951 r. dokonałem napadu rabunkowego 
na ob. nieznanego mi z nazwiska, któremu zabrałem 
100 zł i kilka kilo słoniny. /Twardowice/ Jesienią 

1951 wraz z Julianem M. i Szymańskim Zenonem i 
Żwatel Antonim dokonaliśmy napadu rabunkowego, 
ukradliśmy kilka garniturów i 300 zł.
Zenon Szymanowski:
...Po paru dniach ja, Bogdziewicz, Julian M. i Beć 
udaliśmy się do Bystrzycy celem obrabowania 
tamtejszego sklepu. Ja po przyjeździe do Bystrzycy 
ustaliłem, że sklep spółdzielczy jest otwarty do 22.00. 
po powrocie zameldowałem o tym Bogdziewiczowi 
Janowi. Po paru dniach ja, Bogdziewicz, M. i Beć 
udaliśmy się do Bystrzycy celem obrabowania 
tamtejszego sklepu. Ja miałem pistolet „Parabellum”, 
M. pistolet „P-36”, Bogdziewicz automat MP-44, 
Beć był bez broni. Po przyjściu pod spółdzielnię, 
Bogdziewicz został na obserwacji a ja, Julian M. i 
Beć, weszliśmy do spółdzielni. Gdy weszliśmy, broń 
trzymaliśmy w ręku w pogotowiu i rozkazaliśmy 
obecnym tam ludziom stawać pod ścianę i podnieść 
ręce do góry. Julian M. pilnował sterroryzowanych 
osób a ja z Beciem zabieraliśmy pieniądze i towar. W 
spółdzielni tej było wtedy oprócz ekspedienta jeszcze 
cztery osoby. Po zabraniu mniej więcej wszystkiego, 
co było w tym sklepie, opuściliśmy go i szybko 
udaliśmy się do kamieniołomów obok miejscowości 
Czaple. Tam obliczyliśmy, że w spółdzielni tej zostało 
zabrane ok. 1600 zł, 5 kg cukierków, kilka par 
dziecięcych pantofli, 200 sztuk chusteczek do nosa, 
około 800 szt. papierosów i ok. 15 metrów płótna. 
Wiosną 1951 wraz z Piotrem z kolonii Twardocickiej 
dokonaliśmy napadu rabunkowego na spółdzielnię 
w Puzinowie pow. Lwówek. W czasie napadu 
zrabowaliśmy materiały tekstylne. Jesienią 1951 r. 
wraz z Beciem dokonaliśmy napadu rabunkowego 
na nieznanego osobnika zam. w Golejowie, któremu 
zrabowaliśmy jeden płaszcz męski. 

Jan Bogdziewicz:
Kilka dni później wraz z Szymańskim Zenonem i 
Julianem M. dokonaliśmy napadu rabunkowego 
na piekarza w gromadzie Grodziec, któremu 
zrabowaliśmy radio, patefon oraz garderobę męską i 
damską. W czasie napadu wszyscy byliśmy uzbrojeni 
w pistolety. W mieszkaniu był Szymański i Julian M. 
a ja pozostałem na obserwacji. W tym okresie ja 
wraz z Szymańskim Zenonem dokonaliśmy napadu 
rabunkowego na ob. nieznanego mi z nazwiska 
zamieszkałego w Grodźcu, któremu zabraliśmy kurtkę 
skórzaną i koszulę. Jesienią 1951 wraz z Julianem M. i 
Szymańskim Zenonem i Beciem dokonaliśmy napadu 
rabunkowego na ob. nieznanego mi z nazwiska zam. w 
Bystrzycy pow. Lwówek któremu zrabowaliśmy świnię 
i radio. Po upływie dwóch dni wraz z Julianem M., 
Szymańskim Zenonem i Beciem dokonaliśmy napadu 
rabunkowego na spółdzielnię, gdzie zrabowaliśmy 
około 1000 zł materiały tekstylne i żywnościowe. 
Jesienią 1951 r. wraz z Julianem M. Szymanowskim 
Zenonem, Beciem i Krystyną dokonaliśmy napadu 
rabunkowego na spółdzielnię w Dłużewie podczas 
napadu zrabowaliśmy około 1000 zł i materiały 
tekstylne.
Grupie zdarzały się też nieudane akcje. Oto jak 
opisywał je w zeznaniach Zenon Szymanowski:
Nadto jesienią 1951r. ja i Julian M. z polecenia 
Bogdziewicza urządziliśmy zasadzkę w Jerzmanicach-
Zdroju celem rozbrojenia milicjanta. Do rozbrojenia nie 
doszło, ponieważ milicjant nie jechał. Jesienią 1951r. 
urządziliśmy zasadzkę w lesie koło Grodziska, celem 
zatrzymania taksówki, którą przewożono pieniądze 
z banku do kopalni w Grodzisku. Na zasadzce tej 
byli z bronią ja, M., Beć i Bogdziewicz. Napadu nie 
dokonaliśmy, ponieważ pomimo pilnowania nie 
zauważyliśmy, jak przejechała taksówka.
W połowie października 1951 r. ja Bogdziewicz, 
M. i Beć postanowiliśmy dokonać napadu 
rabunkowego na piekarza zamieszkałego w Grodzisku 
pow. Złotoria. Po powzięciu decyzji uzbroiliśmy się, 
ja w pistolet „Parabellum”, M. w automat MP-
44, Bogdziewicz w pistolet „Vis”, Beć w pistolet 
P-38. Ja wtedy miałem jeszcze karabin „Mauzer”. 
Udaliśmy się pod mieszkanie piekarza, lecz napadu 
nie dokonaliśmy, ponieważ drzwi wejściowe były 
zamknięte, a wyłamywać drzwi w obawie przed 
zdekonspirowaniem nie chcieliśmy.
Ten napad został powtórzony, tym razem skutecznie:
Po nieudanym dokonaniu napadu na piekarza po kilku 
dniach udaliśmy się ponownie do Grodziska celem 
dokonania tego napadu. Po wejściu do mieszkania 
piekarza rozkazaliśmy mu podnieść ręce do góry. 
Gdy to uczynił, piekarza i jego żonę sprowadziliśmy 
na dół i ja ich z bronią w reku pilnowałem, aby nie 
opuścili mieszkania. Bogdziewicz i M. udali się na 
górę i przewracali, szukając odpowiednich rzeczy do 
zabrania. Zabraliśmy 800 zł, zegarek, radio, 2 garnitury.
Ostatni napad miał miejsce 10 kwietnia 1952 r. 
Ponownie Zenon Szymanowski:
Początkiem kwietnia 1952 wraz z Mazurem Julianem 
i Szymanowskim Zenonem dokonaliśmy napadu 
rabunkowego na spółdzielnię w Proboszczowie pow. 

Złotoria. Podczas napadu zrabowaliśmy ze spółdzielni 
3000 zł i rower, który stał przed spółdzielnią jakiegoś 
osobnika. Idąc do lasu po dokonanym rabunku, 
usłyszeliśmy strzał, wobec czego rower i płaszcz 
zostawiliśmy na drodze a sami uciekliśmy do lasu. 
Warto jeszcze w tym wątku przytoczyć zeznanie 
Szymanowskiego, o broni, którą dysponowała 
grupa:
Nasza banda posiadała następującą broń palną: 
2 automaty MP-44, 3 pistolety syst. P-38. syst. 
Parabellum syst. Vis, karabin Mauzer, karabin 
n/n systemu, automat Ppsz, amunicji do każdej 
jednostki broni po kilka sztuk i około 600 sztuk do 
automatu MP-44 oraz jeden granat. Innych środków 
technicznych nie mieliśmy. Automat MP-44 i całą lufę 
Bogdziewicz przywiózł z Białegostoku. Automat MP-
44 otrzymaliśmy od Ciechanowicza Edwarda zam. w 
Tarczku pow. Lwówek Śl. Pistolet P-38 jak mi mówił 
Bogdziewicz od jakiegoś pułkownika w jaki sposób 
otrzymał tego nie wiem. Automat Ppsz-a otrzymaliśmy 
od Mołczana Władysława zam. Bełczyna pow. 
Lwówek Śl. Granat otrzymaliśmy od Ciechanowicz 
Edwarda jak również 600 szt. amunicji.
Natomiast w jednym z raportów MO meldowano:
Organa BP przy likwidacji bandy zakwestionowały:
3 pistolety, 3 automaty, 1 karabin „Mauser” 5 
magazynków do automatów, 510 sztuk amunicji do 
automatów, 60 sztuk amunicji do pistoletów.
Można sobie zadać pytanie, w jaki sposób grupie tak 
długo udawało się działać i nie dać się złapać. Być 
może odpowiedź na to pytanie ułatwi nieco lektura 
dokumentów, mówiących o współpracy niektórych 
przedstawicieli władzy z Bogdziewiczem. W jednym z 
milicyjnych raportów czytamy:
Banda miała również swoje „wtyczki” w naszym 
aparacie. Dyżurnym na centrali telefonicznej w KPMO 
Złotoryja był Franciszek Jastrzębski – kuzyn Krystyny 
Jastrzębskiej, którego wykorzystywano do swych 
celów, który na wiadomość o likwidacji bandy popełnił 
samobójstwo.
Zenon Szymanowski: 
W kwietniu lub maju 1952 r. Gdy byliśmy ja i 
Bogdziewicz w mieszkaniu przewodniczącego 
spółdzielni produkcyjnej w Twardocicach pow. Złotoria. 
Wymieniony przewodniczący mówił do Bogdziewicza, 
aby przyniósł do jego mieszkania radiostację. 
Bogdziewicz na to odparł, że przyniesie. Chcę dodać, że 
u tego przewodniczącego byliśmy 2 razy, otrzymaliśmy 
jedzenie i widział u nas automat MP-44.
Tuż po aresztowaniu Jana Bogdziewicza samobójstwo 
popełnił milicjant z posterunku we Wleniu Zygmunt 
Radziejewski. Wątek współpracy pojawia się w 
zeznaniach Zenona Szymanowskiego: 
Zygmunta, milicjanta z Wlenia, zapoznałem z 
widzenia zimą 1952r., gdy ukrywaliśmy się u Łopaty 
Emila w miejscowości Torfowisko pow. Lwówek Śl. 
oraz widziałem go raz w stanie nietrzeźwym z bliżej 
nieznanym mi z nazwiska „Ormowcem”. Pewnego dnia 
zimą 1952 r. 
ja i Bogdziewicz Jan przebywaliśmy w mieszkaniu 
Łopaty Emila, w tym samym dniu do tego mieszkania 
przyszedł milicjant Zygmunt z „Ormowcem” i 
zatrzymali się w kuchni mieszkania Łopaty. Oni nas 
nie widzieli, ponieważ my byliśmy na piętrze. Zygmunt 
„Ormowiec” Łopata, jego żona i Burzyński (imienia 
nie znam) zamieszkały w Torfowisku. W kuchni pili 
wódkę lub wino. W międzyczasie, gdy oni wszyscy pili, 
dołączył do nich Wojskiewicz Edmund, który milicjanta 
Zygmunta i „Ormowca” wołał do siebie pić wódkę. W 
tym czasie Burzyński wyraził się w ten sposób: „ty tam 
nie idź, bo mogą cię rozbroić partyzanci: Zygmunt na to 
odpowiedział, że „on się nie boi, życie mu jest miłe”.
Dalszych losów tej znajomości nie znamy, ale 
samobójstwo Zygmunta Radziejewskiego  
automatycznie zostało potraktowane jako przyznanie 
się do pomocy Bogdziewiczowi i jego grupie.
We wszystkich opisanych powyżej napadach nikt nie 
zginął, co samo w sobie jest już cudem. Jadnak śmierć 
była blisko, wręcz na wyciągnięcie ręki. Tragicznie 
skończyło się życie Krystyny Jastrzębskiej i Romana 
Becia. Dzięki dokumentom, które przytaczam, mamy 
możliwość poznać prawdę na ten temat, bo ta historia 
obrosła mitami, które nie zawsze owej prawdzie są 
bliskie.

Jesienią 1951 r. wspólnie z Szymanowskim Zenonem 
postanowiliśmy zastrzelić Morawską Krystynę 
zam. na kolonii Twardocickiej, ponieważ była ona 
wtajemniczona w naszą działalność bandycką. 
Dokonania morderstwa zobowiązał się Szymanowski 
Zenon, który wyprowadził Morawską do lasu 
Szpicberg k/Twardocic i tam ją zastrzelił. Zwłoki 
zastrzelonej Morawskiej Krystyny zakopaliśmy 
obaj z Szymanowskim Zenonem w lesie, w miejscu 
dokonanego morderstwa. Kilka dni później wspólnie z 
Julianem M. i Szymańskim Zenonem postanowiliśmy 
zastrzelić Becia nieznanego mi z imienia, ponieważ 
wiedział on o naszej działalności bandyckiej. Według 
ułożonego planu Julian M. wraz z Szymanowskim 
zaprowadzili Becia do lasu Szpicberg k/Twardocic 
i tam Julian M. go zastrzelił. Zwłoki zastrzelonego 
Becia zakopali na miejscu morderstwa a mnie tylko 
zameldowali o wykonaniu wyroku.
Niestety nie udało mi się wyjaśnić, dlaczego w 
zeznaniach Bogdziewicza Krystyna Jastrzębska 
zamienia się w Krystynę Morawską, można mniemać, 
że ktoś, kto stale posługuje się pseudonimami, nie 
przywiązuje dużej wagi do nazwisk. Zresztą, jak widać, 
Szymanowski również zmienia się w Szymańskiego. 
Ten ostatni o zbrodni wypowiada się chłodno:
W listopadzie 1951 r. na polecenie Bogdziewicza ja 
zastrzeliłem członka bandy Jastrzębską Krystynę, 
a Julian M. - Becia Romana. Zastrzeliliśmy ich, bo chcieli 
uciec z bandy. 

Akta Czarnego Janka część III

Skowroński Bronisław

Uprzedzając bieg zdarzeń, przytoczę jeszcze donos 
informatora więziennego używającego pseudonimu 
„Ryży”, wpuszczonego do celi Szymanowskiego:
W rozmowie z Szymanowskim Zenonem usłyszałem, 
co następuje: Szymanowski mówił mi, że on zastrzelił 
jedną dziewczynę na rozkaz Bogdziewicza Jana, który 
był ich przywódcą w obawie, aby ona nie zdradziła 
ich, gdzie oni się ukrywają. Nazwiska tej dziewczyny 
nie wymienił mi twierdząc, że jej nie zna. Powiedział 
mi natomiast, że pochodzi ona z województwa 
krakowskiego, a miał ją na wychowaniu jeden z 
gospodarzy ze wsi Torfowisko koło Lwówka. Dalej 
mówił mi Szymanowski, że ten kolega, który ich zdradził, 
zastrzelił jego kolegę z internatu, z którym on przybył 
również na polecenie Bogdziewicza w obawie przed 
zdradą, lecz nazwiska tego, którego zastrzelił, nie mówił 
mi, jak również tego zastrzelonego. Szymanowski mówił 
mi, że obydwie ofiary są pochowane w pobliskim lesie 
przy polanie.

W następnej, ostatniej już części artykułu 
przedstawię dokumenty opisujące to, co działo 
się po zatrzymaniu Jana Bogdziewicza i Zenona 
Szymanowskiego w nocy z 18 na 19 maja 1952 r. 
Zapraszam do lektury kolejnego numeru „Echa 
Złotoryi”. 

Fot. R. Klementowski, Urząd Bezpieczeństwa 
w powiecie lwóweckim (1945-1956), Wrocław 2006.

Andrzej Wojciechowski

Ostrzyca od lat wzbudza zainteresowanie 
łaknących niezwykłych historii z 

pogmatwanymi losami mieszkańców ziemi 
złotoryjskiej, wciąż nieodkrytymi schowkami 
skarbu Czarnego Janka, tajemniczymi 
zniknięciami ludzi, wpływie polityki na życie 
mieszkańców w pierwszych latach osadnictwa. 
W zbiorach bibliotek gminnych udaje się znaleźć 
pierwsze wydanie książki Ryszarda Wytrycha pt. 
„Orły na śniegu” (będącej debiutem pisarskim 
autora), w której opisane są dzieje mieszkańców 
wsi Podlesie, którą łatwo zidentyfi kować jako 
Twardocice. Wieś zaludnia się, w rozmowach 
słychać kresowe zmiękczenia i zaśpiew. Ponadto 
poniemieckie gospodarstwa Dolnego Śląska 
zasiedlają kresowiacy pozbawieni ojcowizny, 
wywłaszczeni ze swojej własności i zesłani na 
Sybir, bądź na przymusowe roboty w Niemczech. 
Sąsiedztwo układa się nieźle do czasu szalejącej 
kolektywizacji, która zabiera ziemię, bydło i 
wymusza ofi arną pracę „na wspólnym”. Coraz 
częściej „wyłażą” z ludzi nikczemności, zazdrość, 
donosicielstwo, próby podporządkowania 
sobie sąsiada. Dorastające dzieci obserwują 
dorosłych, stają się 
świadkami kłótni i 
zdrad. Przez pryzmat 
życia codziennego 
kilku rodzin: 
Kochalów, Kapustów, 
Kochutów, Poleskich, 
Pacanków i innych 
po części będacych 
kalką konkretnych 
rodzin, po części 
tworzących nowe 
rodziny - z historii 
członków różnych 
rodzin – stworzonych 
na potrzeby narracji  
autora. Listonosz 
(Józef Mucha) jest 
oknem na świat, bo 
przywozi wiadomości, 
gazety i listy. 
Wyczekują go dorośli 
i dzieci. Kapustę i 
Kobalę z partyzanckim 

doświadczeniem, wkrótce porywają sprawy 
wydarzeń w Poznaniu, na Wybrzeżu oraz 
namiętne, w skrytości, słuchanie audycji 
Wolnej Europy. Ludzie żyli w dwóch wymiarach: 
ofi cjalnym i ograniczonym do osób zaufanych.

W opisie życiowej codzienności mieszkańców 
wsi pojawiają się powiązania z członkami grupy 
Czarnego Janka: współpraca, lęki, denuncjacje, 
napady, zabójstwa. Obecność oddziału Czarnego 
Janka autor przedstawia tylko negatywnie, 
nazywając jego członków bandytami. Sympati ę 
wzbudza wspaniała nauczycielka Podgórska i jej 
mąż - dusza człowiek, uwięziony na dwa lata za 
zaopatrywanie Czarnego Janka w lekarstwa.
Dla mieszkańców okolicznych miejscowości z 
tamtych lat (1945 -1968) czytelne będą nazwiska, 
wydarzenia i dalsze losy bohaterów. Zapraszamy 
do lektury.

Książka wyszła nakladem Wydawnictwa 
Black Unicorn (Jastrzębie Zdrój 2007), drugie 
wydanie ukazało się w 2009 za sprawą 
Wydawnictwa Zysk i S-ka.

Danuta Sosa

Złotoryjskie echa      Orły na śniegu



Maj 2019  ●  Nr 5 (151)

Obraz ufundował w 1592 r. Johannes Helmrich, jeden z 
najwybitniejszych przedstawicieli tego złotoryjskiego 

rodu. Był kilkakrotnie burmistrzem, członkiem rady 
miejskiej, wójtem i radcą dworu. Dzieło o wymiarach 130 
x 92 cm namalował rok później na desce sosnowej Adam 
Winkler z Frankfurtu nad Odrą. 

Inskrypcja łacińska u dołu obrazu głosi: Najdroższym 
synom, którzy spoczywają w Chrystusie, rodzonym braciom: 
Joachimowi, wspaniałemu młodzieńcowi, kandydatowi 
prawa, który uprawniał do wiązania z nim największych 
nadziei, który w sierpniu 1590 w trakcie studiów zasnął 
w Panu zabrany przez wczesną śmierć, tak jak Johannes, 
Marti n i Georg, którzy we wczesnych latach dzieciństwa 
zostali zabrani przez choroby, ojciec, Johannes Helmrich, 
jako dziedzic boleści, targany przez choroby i troski w 
nadziei na zmartwychwstanie i życie wieczne, w 63. roku 
swojego życia z pobożnego przekonania [ten obraz] w roku 
1592 sporządzić raczył. Łacińskie napisy na górnej i dolnej 
listwie przekonują, że Wystarczająco długo żył, kto dobrze 
żył i że Dobra śmierć wynagradza dobre życie. 

Głowę fundatora widzimy u samego dołu w środku, 
po lewej na tej samej wysokości trzy dziecięce postaci 
to Johannes, Marti n i Georg, jeszcze dalej w lewo i nieco 
powyżej, ich brat Joachim (renesansowy kołnierz zwany 
kryzą i złożone ręce). Utrata wszystkich synów sprawiła 
ojcu niewymowny ból, choć zapewne najbardziej przeżył 
śmierć Joachima, studenta prawa na uniwersytetach 
we Frankfurcie nad Odrą i w Lipsku. W centrum obrazu 
naucza w świątyni 12-letni Jezus, po prawej u góry 
dostrzegamy jego rodziców, którzy przed chwilą go 
odnaleźli.

Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, jak pisze 
Alfred Michler, epitafi um znalazło swoje miejsce najpierw 
w kościele Mariackim obok ołtarza, w 1828 r. 
przeniesiono je do zakrysti i, gdzie wisiało do 1947 r. 
Dodajmy, że na szczęście nie podzieliło losu innych 
cennych elementów wnętrza tego kościoła, które podczas 
niefortunnej renowacji w 1828 r. trafi ły do kościoła św. 
Mikołaja i tam spłonęły w 1840 r. Od 1953 r. znajduje 
się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Roman Gorzkowski

Biogram jednego z rodu Helmrichów - Georga 
Helmricha (1500-1536), został przedstawiony w tym 
numerze Echa w artykule Życiorysy złotoryjskie w XVIII-
wiecznym leksykonie Christi ana Gott lieba Jöchera, s. 18-19.

Epitafium Helmrichów
Zabytki na emigracji

Są wśród nas tacy, którzy żyją zgodnie z 
horacjańską zasadą carpe diem, czyli cieszą się 

codziennością, doceniają to, co los im dał i zarażają 
innych swoją radością, ale bywają też malkontenci, 
którzy ciągle szukają dziury w całym. Pobudki tych 
wciąż niezadowolonych są różne. Szukają dziury 
w całym, żeby kogoś zdenerwować, wyprowadzić 
z równowagi, podkopać autorytet, dogryźć, wbić 
komuś szpile, piętnować, poddawać krytyce. 
Czasami szukanie dziury w całym jest działaniem tak 
bezmyślnym, że wręcz absurdalnym. Zastanawiałam 
się nieraz, czy takie zachowanie wynika z natury 
człowieka, czy jest raczej objawem jakiś jego frustracji, 
małostkowości  i  niezrozumienia rzeczywistości.
Szukamy dziury w całym, by kogoś upokorzyć, 
podciąć mu skrzydła - to zdarza się bardzo często. 
Maria pracuje w wielkiej korporacji związanej z 
branżą elektroniczną. Wróciła do pracy po rocznym 
urlopie. Chce przed nową szefową pokazać się od 
jak najlepszej strony. Stara się sumiennie wypełniać 
swoje obowiązki. Lubi swoją pracę, jest kreatywna, 
ma duże doświadczenie, bo wykonuje swój zawód 

prawie 30 lat. Gdy wróciła po urlopie, szefowa 
przydzieliła ją do zespołu realizującego ważny 
projekt, który miał przynieść fi rmie duże zyski. Maria 
zgodziła się bez wahania, zostawała po godzinach, 
często zaniedbując swoje sprawy domowe. Szefowa 
chwaliła ją, mówiła, że pracuje po mistrzowsku. 
Maria cieszyła się, że jej powrót do pracy po roku 
nieobecności przynosi jej wiele satysfakcji. Gdy 
zamknęła projekt, oczekiwała, że jej trud i wiele 
godzin przepracowanych bezpłatnie zostaną 
nagrodzone wysokim dodatkiem motywacyjnym 
w postaci premii lub nagrody okolicznościowej. 
Wierzyła, że zmotywuje ją to do jeszcze lepszej pracy 
i pozwoli załatać dziury w domowym budżecie, 
nadszarpniętym z powodu rocznego urlopu. Szefowa 
znalazła jednak przysłowiową dziurę w całym – to nie 
Maria była koordynatorem projektu tylko Julianna 
i to ona spiła całą śmietankę - otrzymała wysoka 
podwyżkę. Maria jako osoba od tzw. czarnej roboty 
została przez szefową upokorzona - jej premia to 
znikomy procent tego, co otrzymała koleżanka.
Szukamy dziury w całym, by podkopać autorytet, 
poddać bezpodstawnej krytyce. 
Dziecko to wyspa ciekawości otoczona morzem 
znaków zapytania - te słowa anonimowego autora 
przyświecają  pracy  Agnieszki, która jest świetnym 
nauczycielem, lubianym przez uczniów, obdarzonym 
dużym zaufaniem i szacunkiem przez rodziców. 

Według niej dzieci bardziej potrzebują wzorów niż 
uwag, dlatego uczy je, jak odkrywać i rozumieć 
otaczający  świat. Pracuje w sposób kreatywny, 
bo wie, że to daje najlepsze rezultaty. Ostatnio 
zadała swoim podopiecznym pracę domową, 
która wzbudziła w nich pozytywne emocje, przez 
co wyzwoliła wiele pomysłów.  I wszystko byłoby 
w porządku, gdyby nie przysłowiowa dziura w 
całym. Jedna z koleżanek wytknęła Agnieszce 
szerzenie satanizmu i okultyzmu. Zarzut graniczył 
z absurdalnością, gdyż  jego powodem była 
baśniowa Baba Jaga i sabat czarownic. Cóż, czasami 
dostrzegamy drzazgę w oku swego brata, a nie 
dostrzegamy belki we własnym. 
Szukanie dziury w całym najczęściej utrudnia 
nam życie. Powoduje, że sami rzucamy sobie 
niepotrzebne kłody pod nogi. Niestety, są wśród 
nas ludzie, którzy swoją życiową energię tracą na 
szukanie dziury w całym, nie potrafi ąc skupić się na 
rzeczach zasadniczych i istotnych. Jednak w życiowym 
rozrachunku nie wychodzi im to na dobre, bo sączony 
przez nich jad ,,zjada” ich samych. Lepiej więc chwytać 
życie takim,  jakim jest, cieszyć się każdą chwilą, nie 
rozpamiętywać tego, co  nam  nie wyszło, a wtedy 
przekonamy się, że nasz życiowy optymizm 
i spokój ducha mają większą moc niż malkontenctwo, 
zgorzkniałość i  małostkowość. 

Markosia 

Szukać dziury 
w całym

Ksiądz Jan Twardowski skromny, wielki poeta 
napisał: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy”

Po panu Henryku Hanebachu zostanie ból 
i cierpienie: żony Julii, która będąc w nie 
najlepszym stanie zdrowia, opiekowała się mężem 
z całym oddaniem, ukochanego syna Jarka, który 
pomimo wielu obowiązków służbowych zawsze 

znalazł czas, by czuwać przy kochanym tacie. 
W miarę możliwości nie zabrakło także przy 
dziadku najdroższych wnuków: Krzesimira, 
Michałka, Stasia i Patryka. Dziś gdzieś tam w 
zaświatach czekają na swego ojca ukochane 
córki: Basia, Jola oraz Henia – nauczycielka, 
dyrektorka, która odeszła 10 lat temu.

Po panu Henryku pozostaną wspomnienia 
uczniów, nauczycieli, koleżanek i kolegów 
środowiska - nie tylko złotoryjskiego. 

Tak mało jest szczęścia na ziemi, że trzeba 
zbierać wspomnienia, by w chwilach smutku 
upajać się nimi jak wodą w chwili pragnienia.

Pozwólcie drodzy Państwo, że w wielkim 
skrócie przybliżę sylwetkę pana Henryka. 
Pierwsze lata dzieciństwa spędził na Kresach, 
które wspominał w miarę dobrze. Jednak 
z ogromną goryczą opowiadał o zesłaniu 
na Sybir. Los rodziny odmienił się z chwilą 
przybycia do Polski, a było to w 1946 roku. 
Pan Henryk kontynuował naukę. Ukończył 
Uniwersytet Opolski z tytułem magistra historii 
oraz Podyplomowe Studium Administracji na 
Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej pracy 
zawodowej pełnił różne i odpowiedzialne 
funkcje. Był nauczycielem historii. Ukazywał 
młodzieży, jak gorące i burzliwe były dzieje 
ojczyste. Był wizytatorem – metodykiem, 
podinspektorem w Wydziale Oświaty, starszym 
inspektorem kadr w Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Legnicy i wreszcie pedagogiem 
szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2, później 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Na stanowisku pedagoga wykazywał 
szczególną dbałość o sytuację materialną oraz 
rodzinną swoich podopiecznych. Nie szczędził 
dla nich czasu. Odwiedzał w domach, wskazywał 
drogę wyjścia z trudnej sytuacji. Wspierał, 
pocieszał, bo to po prostu dobry człowiek, 
serce otwarte dla innych.

   Pan Henryk to typ społecznika. Uważał, że 
słowa nawet najpiękniejsze niewiele znaczą, jeśli 
w ślad za nimi nie idą czyny. Był komendantem 
Hufca ZHP, członkiem założycielem 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, 
ofi arnym członkiem Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, fi larem tenorów w Chórze ZNP przy 
PDK i Chórze Nauczycielskim „Bacalarus”, 
współorganizatorem Związku Sybiraków. Czynił 
starania o postawienie pomnika Sybiraków 
w Złotoryi, jednak choroba przeszkodziła mu 
w osiągnięciu celu.

Za wyróżniającą oraz rozległą działalność 
zawodową i społeczną otrzymał wiele nagród, 
wyróżnień i odznaczeń, między innymi: Złoty 
Krzyż Zasługi, Krzyż za Zasługi dla ZHP, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Krzyż 
Zesłańców Sybiru i Krzyż Obrońców Kresów 
Wschodnich.

Panie Henryku, jeszcze raz powtórzę, 
na zawsze pozostanie Pan w naszych sercach, 
pamięci, wspomnieniach. Był Pan wierny 
prawdzie i Ziemi Złotoryjskiej, która dziś otuli 
Pana swym płaszczem.

Droga Rodzino! Człowieka kocha się nawet 
wtedy, gdy odejdzie, bo śmierć nie jest końcem 
miłości, tylko ta miłość ma inny wymiar, 
wyłącznie duchowy.

Poeta napisał: „Kiedy żegnasz przyjaciela 
nie smuć się, bo jego nieobecność pozwoli ci 
zrozumieć, co najbardziej w nim kochasz”.

Pogrążonej w bólu  Rodzinie w imieniu 
wszystkich tu obecnych składam wyrazy 
głębokiego i szczerego współczucia. 
Niech Pan spoczywa w pokoju.

 Janina Romanowska 
w imieniu środowiska nauczycielskiego  

Ostatnie pożegnanie

Fundacja Wspieranie Kultury Ruchu oraz 
Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne Aurum 
z okazji 50-lecia złotoryjskiej akrobatyki 
przygotowała do druku album poświęcony 
działalności sportowej i artystycznej niezwykle 
utalentowanych i utytułowanych złotoryjskich 
akrobatów.

Zwracamy się do Państwa o wsparcie 
fi nansowe druku jubileuszowego albumu. 
Udzielona pomoc pozwoli Państwu stać się częścią 
złotoryjskiej rodziny akrobatycznej, a wydanie 
albumu pozwoli przyszłym pokoleniom poznać 
część historii polskiej akrobatyki i Mecenasów, bez 
których wydanie albumu byłoby niemożliwe.

Bogdan Zając - prezes Zarządu 
Fundacji Wspierania Kultury Ruchu „OCELOT” 

Tomasz Antonowicz - prezes Złotoryjskiego 
Towarzystwa Akrobatycznego

Album z okazji 50-lecia

złotoryjskiej akrobatyki
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KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Zainteresowanie życiorysami pozostawało 
przez cały rozwój ludzkości aż po dzień 
dzisiejszy, choć w zmienionej formie, cel 
zawsze ten sam: poznanie człowieka w 
przeszłości jako typ przeciętny czy główny, 
jako reprezentanta szarej masy, czy herosa 
- sprężynę wielkich wydarzeń.

Wiek XVIII przyniósł dalsze 
rozbudzenie wydawnictw 

encyklopedycznych i słownikowych. 
Przyświecało temu dążenie do 
uporządkowania całokształtu wiedzy 
ludzkiej oraz chęć podniesienia oświaty 
w społeczeństwie. Jedną z 

najistotniejszych publikacji w tym 
zakresie opracował Christi an 
Gott lieb Jöcher (ur. 20 lipca 1694 r. 
w Lipsku, † 10 maja 1758 r. w Lipsku). 
Jöcher był profesorem historii na 
Uniwersytecie w Lipsku, lekarzem, 
bibliotekarzem i leksykografem. 
Prowadził także działalność 
wydawniczą - redagując m.in. Acta 
eruditorum. Najsłynniejszym jego 
dziełem jest Powszechny Leksykon 
Uczonych: w tym uczonych wszystkich 
dziedzin, zarówno mężczyzn, jak i 
kobiet, którzy żyli od początku świata 
do chwili obecnej i dali się poznać 

W wydaniu Allgemeines Gelehrten-
Lexicon (Powszechnego Leksykonu 
Uczonych) z 1750/51 Jöcher zamiescił 
w 4 woluminach 76000 biogramów 
uczonych z całego świata. Nas w 
tym zbiorze najbardziej interesują 
postaci mające związki ze Złotoryją. 
Takie bezpośrednie odniesienia 
znajdziemy jedynie (albo aż) w 21 
biogramach. Złotoryja zostaje tam 
wymieniona z nazwy, jako miejsce 
gdzie dany uczony się narodził, chodził 
do szkoły lub pracował. Można odnieść 
jednak wrażenie, że o pojawieniu się 
przynajmniej niektórych osób w tym 
zestawieniu zadecydował przypadek. 
Jöcherowi chyba musiały wpaść w 
ręce akurat źródła z informacjami o ich 
życiorysach? Często znajdują się tam 
osoby dla historii Złotoryi trzecio lub 
czwartorzędne. W XVIII wieku można 
było zamieścić znacznie większych 
i bardziej reprezentatywnych 
złotoryjskich gigantów. Oczywiście 
Christi an Jöcher jest tu w pełni 
usprawiedliwiony - nie opracowywał 
przecież biogramów z myślą o słowniku 
złotoryjan, tylko robił to na szerszym 
poziomie historii powszechnej.

Bezpośrednie odniesienia do 
Złotoryi znajdziemy w Allgemeines 
Gelehrten-Lexicon (fragmenty 
biogramów):
Tom 1, A-C:
Berg Joachim - ur. 23 marca 1526 r. 
w księstwie głogowskim, studiował 
w 1539 r. w Złotoryi u Trozendorfa,
przybył do Witt enbergi w 1544 r., 
do Lipska w 1548 r. i ponownie 
do Witt enbergi w 1549 r. do 
Melanchthona. W 1556 roku 
podróżował po Holandii, Anglii, Francji 
i Szwajcarii, w 1557 r. po  Włoszech i 
Węgrzech oraz w 1558  po Polsce. Był 
znakomitym teologiem, prawnikiem, 
historykiem i politykiem oraz starostą 
księstwa głogowskiego. [...].
Bock Abracham - urodzony w 1531 r., 
studiował w  Gimnazjum w Złotoryi oraz 
na Uniwersytecie w Wiedniu, Lipsku, 
Bazylei i Bolonii, był także starostą 
księstwa legnicko-brzeskiego.

Clajus Johann - filolog i magister 
filozofii, pochodził z Herzberg w 
Saksonii, rektor szkoły w Złotoryi [Clajus 
nie był rektorem, tylko nauczycielem 
w latach 1559-1568], potem rektor 
w Nordhausen, w końcu pastor w 
Bendeleben i autor pierwszej Gramatyki 
języka niemieckiego. [...].
Coler Johann - kaznodzieja w Doberan 
oraz Parchim, urodzony w Złotoryi na 
Śląsku [ur. 1566 - zm. 1639], syn Jakuba 
Colera, autor cenionych książek o 
gospodarstwie wiejskim. [...].
Crüger Pancratius - filolog, poeta, 
urodzony 12 maja 1546 r., profesor 
poezji i języka łacińskiego, rektor szkoły 
w Brunszwiku, Lubece i Złotoryi. [...].
Curaeus, Cureus Joachim - lekarz 
urodzony w Kożuchowie na Śląsku 22 
października 1532 r., studiował 
w Złotoryi u Trozendorfa. [...].
Tom 2, D-L:
Fleischer Johannes - luterański teolog 
urodzony we Wrocławiu 29 marca 
1539 r., studiował w Wittenberdze, 
od 1567 r. profesor w Gimnazjum 
w Złotoryi, od 1572 r. kaznodzieja w 
kościele św. Elżbiety we Wrocławiu, 
profesor Gimnazjum św. Elżbiety, od 
1583 kaznodzieja w kościele św. Marii 
Magdaleny oraz inspektor szkolny i 
kościelny Wrocławia, doktor teologii.
Helmrich Georg - ze Złotoryi na Śląsku, 
jeden z najbardziej uczonych ludzi na 
Śląsku, był jednym z rektorów w Złotoryi, 
później nawet burmistrzem, służył 
miastu i szkole z oddaniem, zmarł w 
ojczystym mieście w 1536 r., 23 grudnia 
w 36 roku życia.
Hilinger Johann Gottlieb - luterański 
teolog, urodzony w 1698 r. w Złotoryi na 
Śląsku, studiował w Lipsku, w 1720 r. 
został Collaboratorem w kościele 
św. Jakuba w Weimarze, w 1728 r. 
proboszczem, consistoriall-assessorem 
oraz superintendentem w Saalield, tam 
zmarł 31 października 1732 r. [...].
Lauban Melchior - urodzony 10 
grudnia 1567 r. w Szprotawie na Śląsku, 
studiował w Wittenberdze, Jenie i 
Heidelbergu, rektor szkoły w Szprotawie, 

uczonemu światu po ich narodzinach, 
życiu, pamiętnych historiach, śmierci i 
pismach od najbardziej wiarygodnych 
pisarzy w porządku alfabetycznym 
opisane (1750/51, 4 tomy). Publikacja 
była kontynuacją i rozszerzeniem 
Leksykonu zapoczątkowanego przez 
J. B. Mencke (1715 i 1726/1733, 2 
tomy). Dzieło Jöchera było później 
kontynuowane i uzupełniane przez 
J. G. W. Dunkela (1755–60), 
J. Ch. Adelunga (1784–87, oraz 
K. A. Hennicke (1811-1812, 3 tomy) 
i H. W. Rotermunda (1810-22, 
6 tomów).

zastępca rektora szkoły w Złotoryi, 
rektor szkoły w Gdańsku i Brzegu, gdzie 
zmarł 1 maja 1633 r. [...].
Longus, Lange Johann - urodzony we 
Frysztacie na Górnym Śląsku w 1503 r., 
studiował w Rentz, Krakowie i Wiedniu, 
rektor szkoły w Złotoryi, pisarz miejski w 
Świdnicy, następnie sekretarz biskupa 
wrocławskiego Jakuba Salzy, i kanclerz 
biskupa Baltazara Promitza, doradca 
i poseł cesarza Ferdynanda I, zmarł 24 
września 1567 r. [...].
Tom 3, M-R:
Prach, Prachius Hilarius - syn Michaela 
[autora cennego opisu Złotoryi, wyd. w 
1597 r.], znał doskonale język hebrajski, 
proboszcz w Dirschdorf w księstwie 
brzeskim, pastor i dziekan w Złotoryi, 
skąd odszedł w 1669 r. z  powodu słabej 
pamięci. Wraz z rodziną wyjechał do 
Anglii [...].
Preus, Pannonius Christoph - filolog, 
urodzony 25 stycznia 1515 r. w 
Pressburg, studiował w Złotoryi u 
Trozendorfa, potem w Wittenbergi [...], 
został wezwany na prośbę Trozendorfa 
do Złotoryi na nauczyciela, potem 
przez 18 lat był profesorem poezji na 
Uniwesytecie we Frankfucie nad Odrą...
Tom 4, S-Z:
Seiler Tobias - ewangelicki kaznodzieja 
i poeta z Lwówka Śląskiego, pastor i 
diakon w Złotoryi. [...].
Sick Petrus -  teolog i filolog urodzony 
w 1530 r. w Rensburg w Holsztein, 
studiował w Rostoku i Wittenberdze, 
profesor na Uniwersytecie w Królewcu, 
rektor gimnazjum w Elblągu, Brzegu i od 
1583 r. rektor w Złotoryi na Śląsku, gdzie 
zmarł 26 kwietnia 1588 r. [dysponujemy 
treścią już zniszczonego epitafium Piotra 
Sicke z kościoła NNMP w Złotoryi]. [...].
Taburnus Martin - profesor oraz rektor 
Gimnazjum w Złotoryi na Śląsku, dał się 
poznać jako teolog, filozof i matematyk. 
Przybył do Złotoryi z Głogowa, gdzie 
urodził się 4 listopada 1524 r. [...].
Thebesius Johann Ehrenfried - lekarz 
urodzony w Złotoryi , 25 kwietnia 
1662 r., syn Adama [pastora z kościoła 
św. Piotra i Pawła w Legnicy]. [...].

Thilo, Thilau Gottfried - filolog 
urodzony 12 maja 1646 r. w Złotoryi. 
na Śląsku. Studiował w Brzegu, Lipsku, 
Wittenberdze, Jenie i Helmstadt. Przez 
22 lata rektor w Złotoryi i Brzegu, 
następnie powołany przez cesarza 
Józefa na radcę, a przez cesarza Karol VI 
uczyniony czeskim szlachcicem. [...].
Trozendorf Valentin Friedland - jeden 
z najsłynniejszych nauczycieli, urodził 
się 14 lutego 1490 roku w pobliżu 
Zgorzelca w miejscowości zwanej 
Trójca. Ponieważ miał ogromny zapał 
do nauki, lecz brakowało mu papieru, to 
wykorzystywał do pisania korę brzozy. 
W 1523 r. rozpoczął pracę w szkole 
w Złotoryi na Śląsku, gdzie nauczał z 
wielką chwałą przez 30 lat, przyciągając 
rzesze uczniów z takich krajów jak: 
Niemcy, Czechy, Polska, Litwa, Węgry i 
Siedmiogród. Przybył do niego tak wielki 
tłum młodych ludzi, że nie było w tym 
czasie nikogo z późniejszych uczonych, 
który chociaż przez krótki czas nie był 
jego uczniem. Także sam [Trozendorf] 
chwalił się, że ma tak wielu uczniów, 
że mógłby z nich wystawić armię 
przeciwko Turkom. [...].
Vechner Daniel - filolog urodzony w 
Złotoryi na Śląsku, gdzie jego ojciec był 
burmistrzem, 7 lub 11 stycznia 1572 r. 
W 26 roku życia zaczyna pracować 
w gimnazjum w swoim rodzinnym 
mieście, a w 1610 r. zostaje rektorem 
szkoły jaworskiej, po 8 latach wraca 
do Złotoryi na stanowisko profesora i 
prorektora szkoły, w 1625 r. wszedł do 
Rady Miejskiej i został prokonsulem, 
zmarł 23 czerwca 1632 r. [...].
Wildenberg Hieronim - Lekarz 
urodzony w 1465 r. w Złotoryi na 
Śląsku, znakomity humanista, fi lozof i 
medyk. W 1503 r. w swoim rodzinnym 
mieście zorganizował szkołę, której 
był rektorem przez 8 lat, następnie 
udał się na stanowisko fi zyka [lekarza]
miejskiego w Toruniu, gdzie zmarł 30 
września w 1558 roku, mając prawie 
100 lat. [...].

To oczywiście nie wszystkie 
postacie z powiązaniami złotoryjskimi. 
W Leksykonie znajdziemy także 

wybitne osoby o których wiemy z innych 
źródeł i publikacji, że miały związki ze 
Złotoryją, lecz Jöcher nie wiedział tego 
lub uznał ich pobyt w naszym mieście za 
mało istotny epizod i w biogramie tego 
nie podał. Tylko spośród XVI-wiecznych 
absolwentów złotoryjskiego Gimnazjum 
Humanistycznego znajdziemy u Jöchera 
m.in. biogramy Jakuba Eberta, Marcusa 
Fritscha, Melchiora Gerlacha, Martina 
Gerstmanna, Martina Helwiga, Matheusa 
Heuslera, Caspara Hofmanna, Johanna 
Myliusa, Nikolausa Myliusa (Möllera), 
Michaela Neandra, Caspara Peucera, 
Thomasa Rehdigera, Mikołaja Reusnera, 
Balthasara Rhawa, Justusa Wolfganga 
Jobsta czy Piotra Vincentiusa... Wszyscy 
oni ukończyli szkołę w Złotoryi (musieli 
więc przebywać w mieście nawet przez 
6 lat), lecz w Leksykonie nie ma o tym 
mowy. Takich ukrytych postaci, które 
miały jakieś drobne związki ze Złotoryją, 
nie tylko szkolne, musi być oczywiście w 
zestawieniu liczącym 76000 biogramów 
znacznie, znacznie więcej.

Chociaż materiał został opracowany 
przez Jöchera dziś już metodą mocno 
przestarzałą, to i tak zachowuje swoją 
dużą wartość. Przede wszystkim 
uwzględnia sporą liczbę mało znanych 
osób, których próżno szukać w innych 
słownikach. Właśnie dlatego Leksykon 
ciągle jest wykorzystywany do 
potwierdzania i weryfi kacji zapomnianych 
życiorysów. Szczególnie istotny jest dla 
badaczy zajmujących się wczesnym 
okresem nowożytnym (XVI-XVII wiek). 
Najlepiej świadczy o jego wartości 
to, że pomimo upływu prawie 270 
lat od pierwszego wydania w wielu 
współczesnych publikacjach naukowych 
wciąż znajdziemy w przypisach odniesienia 
do Allgemeines Gelehrten-Lexicon.
Źródła: Allgemeines Gelehrten-Lexicon: Darinne 
die Gelehrten aller Stände sowohl männ...,hrsg.: 
Ch. G. Jöcher, Bd. 1 A-C, Bd. 2 D-L, Bd. 3 M-R, Bd. 
4. S-Z, Leipzig 1750-1751. Literatura: J. Franck, 
Jöcher, [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, 
Bd 14, 1881; K. Tyszkowski, Biografia i słowniki 
biograficzne, Lwów 1929; N. Hammerstein, 
Jöcher, [w:] Neue Deutsche Biographie, Bd. 10, 
1974, s. 452.

Damian Komada

Prosimy porównać dwie 
załączone fotografi e 

– na jednej z nich symbol 
naszego miasta ma 
wyraźnie uszkodzone 
górne fragmenty - att ykę, 
część tarasu oraz muru, 
na drugiej baszta nie nosi 
już śladów wojennych 
zniszczeń. Nie wiemy, 
niestety, kiedy nastąpiła 
pierwsza powojenna 
renowacja tego zabytku 
– liczymy na pomoc 
Czytelników. Chętnie 
zamieścimy inne zdjęcia, 
dotyczące losów Baszty 
Kowalskiej.

Roman Gorzkowski

Złotoryjanie zdecydowali, że w 
2019 roku w ramach budżetu 

obywatelskiego generalną zmianę 
przejdzie Aleja Miła – stworzona zostanie 
tutaj przestrzeń do spędzania wolnego 
czasu, m.in. tereny do gier plenerowych, 
leżaki dla chcących odpocząć, pojawią się 

animatorzy rozbawiający 
mieszkańców. Chcielibyśmy 
pomóc fachowcom, którzy 
zajmą się reaktywacją 
alejek. Akurat w 
październiku 1916 r. 
starszy szeregowy Herbert 
Birke wysłał z garnizonu 
złotoryjskiego widokówkę, 
którą otrzymała jego żona 
w Landeshut. Herbert 
uspokajał Elfriede, że 
dochodzi już do zdrowia w 
kompanii ozdrowieńców. 
Nie to jednak jest dla nas 
najważniejsze – widzimy 
jak wówczas wygladała 
nasza aleja, zwana wtedy 
Promenadą Zachodnią. 
Czyż nie można wrócić do 
tamtych czasów? Odtworzyć 
roślinność a nawet ubrać 
wspomnianych animatorów 
w stroje, podobne do tych 
noszonych sto lat temu 
przez złotoryjanki? 
W każdym razie będziemy 
przyglądać się uważnie 
zapowiadanym pracom i 
porównywać z widokówką.

Roman Gorzkowski
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Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok
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TMZZ zdobył tytuł 
Laureata w VI edycji 

konkursu zDolne NGO

Niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez TMZZ w 2018 roku: 
VII Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej, XVII Powiatowy Dzień Regionalisty, 
XXI Rajd Jadwiżański, upamiętnienie Herberta Helmricha płytą na deptaku w Alei 
Złotych Ludzi, Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem „100-lecia odzyskania 
niepodlegości”, spotkanie uczniów SP 3 z „Echem Złotoryi” w ramach projektu 
„Niepodległa” – „Godność, Wolność, Niepodległość”.


