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Projekt „Traces of Identity” został sfinansowany przez program   
ERASMUS +. Powstał dzięki współpracy Centrum Inicjatywy UNESCO 
z Polski oraz organizacji włoskiej Vicolocorto. Jego celem jest 
odkrywanie przez młode osoby swojej tożsamości i korzeni poprzez 
zainteresowania i działania lokalne takie jak uczenie się 
historii, języków, kultury i kulinariów z grupą z innych krajów. 
Efektem tego projektu jest między innymi wydanie tego e-booka, 
który będzie dla Was elektronicznym przewodnikiem po naszej 
okolicy zawierającym zdjęcia i treści stworzone przez nas samych.

I faza projektu obejmowała tygodniowy pobyt polskiej młodzieży 
w „Villi Alberti” w Wojcieszynie wraz z grupą włoskich 
uczestników. Wyjazd trwał od 30.03 do 6.04. Poświęciliśmy masę 
czasu na rozmowy o naszych oczekiwaniach dotyczących projektu, 
o wspólnych zainteresowaniach i lokalnych tradycjach.
Polscy Wolontariusze z UNESCO specjalnie dla nas zorganizowali 
zajęcia takie jak np. kulinarna podróż polsko-włoska. Spędzaliśmy 
ze sobą mnóstwo czasu zarówno w trakcie zajęć, jak i w wolnych 
chwilach. Jedną z największych zalet projektu była możliwość 
rozwijania swoich umiejętności językowych. UNESCO przygotowało 
dla nas warsztaty z ceramiki, które poprowadziła Pani Urszula 
Sikora, jak również wycieczkę do zamku Grodziec pod opieką pana 
Wiesława Surówki, czyli Czarnego Rycerza.
W ramach współpracy archeolog Mariusz Łesiuk przybliżył nam
aspekty historyczne tego miejsca i wyczerpująco udzielał 
odpowiedzi na każde nasze pytanie. Pojechaliśmy także do 
Wrocławia na wystawę „Osiem Cudów Dolnego Śląska”. Była to dla nas 
ogromną inspiracją, skupiliśmy się na nieznanych dotąd 
miejscach i lokalnych osobowościach naszego regionu i to 
chcielibyśmy przedstawić naszym Czytelnikom. Zapraszamy do 
podróży po lokalnych miejscach Dolnego Śląska!
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Czy wiesz że ...

♣ ten region nazywany jest Polską Loarą?
♠ zamek Książ w Wałbrzychu ma swoją legendę o pochodzeniu 
sześciometrowego sznura pereł Daisy? Czytaj więcej

♥ w sztolniach pod Wielisławką Niemcy ukryli 7 ton 
wrocławskiego złota? Czytaj więcej i więcej

♦ w Zagrodnie (k. Złotoryi) w 1945r. został odnaleziony 
rękopis epopei narodowej Adama Mickiewicza “Pan Tadeusz”? 
Czytaj więcej

● Przed wojną Dolny Śląsk był mekką uzdrowisk? Istniało tu 
wiele kurortów znanych ówcześnie na całym świecie.
Niestety dzisiaj większość z nich została zapomniana.
Czytaj więcej

  W opracowaniu pomógł Tomasz Szymaniak, historyk.

 /   R Y S  H I S T O R Y C Z N Y

Województwo dolnośląskie położone 
w południowo - zachodniej Polsce odkrywa przed nami 
wiele historycznych miejsc, które nie zawsze 
znajdziemy w ogólnodostępnych przewodnikach. 
Na Dolnym Śląsku znajduje się np. Kraina Wygasłych 
Wulkanów. Ich szlak prowadzi nas od Legnickiego Pola, 
przez Jawor, Wąwóz Myśliborski, Proboszczów 
i Grodziec aż do Złotoryi. Długość całego szlaku 
wynosi około 85 km. Nasz region to nie tylko mekka 
dla geologów z całego świata ale również archeologów 
i fanatyków historii, którzy co chwilę odkrywają nowe 
znaleziska pochodzące z II wojny światowej i nie 
tylko. O historii dolnego śląska można by pisać 
w nieskończoność.

4  /
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Szczególnie w naszym regionie po zakończeniu wojny 
iprzyłączeniu tych ziem do Polski osiedleńcy bali się 
powrotu Niemców dlatego zawsze mieli przygotowane 
walizki w razie konieczności nagłego wyjazdu. 
Zarówno w Legnicy, jak i Złotoryi znajdziemy zabytkowe 
budynki, które nadają się tylko do rozbiórki. Jednak dla 
wielu mieszkańców oznaczają one bardzo dużo. 
To w nich toczyło się życie ich rodziców czy też dziad-
ków. Budynki były świadkami wielu historycznych wydarzeń, 
przypominają nam o przeszłości i są dziedzictwem dla 
przyszłych pokoleń. Dlatego pragniemy czytelnikom przy-
bliżyć lokalne miejsca Dolnego Śląska. Szczególnie te, 
o których – możliwe – nie słyszeliście.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Maria_Teresa_Oliwia_Hochberg_von_Pless
http://dolnoslaskie.naszemiasto.pl/artykul/sedziszowa-tajemnice-wielislawki,169877,art,t,id,tm.html
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/herbert-klose-zdradzil-gdzie-jeszcze-moze-byc-zloto-nazistow/805j76p
http://legnica.naszemiasto.pl/archiwum/skarb-znaleziony-w-zagrodnie,1523702,art,t,id,tm.html
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/171678,zapomniane-dolnoslaskie-uzdrowiska,id,t.html


Gdzie najlepiej
rozpocząć podróż?

/      fot. Nikola Batek - Villa Alberti 5  /
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Według stanu na 31.12.2011 r. Wojcieszyn liczy 525 mieszkańców. 
Historia wsi sięga XIII wieku.  Wojcieszyn znajduje się 
w sercu Krainy Wygasłych Wulkanów, w którego okręgu położone 
są znane szczyty takie jak: Grodziec (389m), Ostrzyca (501m) 
i Wilcza Góra (367m), które powstały ponad 100 milionów lat temu.
Na szczycie Grodźca znajduje się piękny i tajemniczy zamek o tej 
samej nazwie, który wykorzystano między innymi w wielu scenach 
filmu „Wiedźmin”. Ostrzyca, z unikatowymi gołoborzami bazaltowymi 
i rezerwatem przyrody to raj dla przyrodników i geologów. 
Wilcza Góra, typowy nek trzeciorzędowego wulkanu, zainteresuje 
z pewnością miłośników geologii, bowiem w czasie eksploatacji 
kamieniołomu odsłonięto strukturę tej góry. W filarze ochronnym 
tutejszego rezerwatu przyrody można obejrzeć piękną różę 
bazaltową. 
Wojcieszyn jest regionem ciekawym pod względem archeologicznym, 
geograficznym, geologicznym i historycznym. Niedaleko występują 
pola agatowe, rzeki, w  których do dziś wypłukuje się złoto.
Z Wojcieszyna wszędzie jest blisko, Karkonosze i Góry Izerskie 
widac jak na dłoni. 

,,Tutaj trzeba wracać, bo na Dolnym Śląsku do odkrycia pozostało 
jeszcze wiele miejsc,,
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fot. Ania Goc        /

Wojcieszyn to mała wieś położona w 
województwie dolnośląskim na Pogórzu 
Kaczawskim, przez którą przepływa 
rzeka Skora. Nazwa wsi pierwszy raz 
pojawiła się w 1268 roku jako Villa 
Alberti. Obecnie pod taką samą nazwą 
funkcjonuje agroturystyka (dawna nazwa 
- Rancho pod Strusiem), w której 
możemy się zatrzymać. Villa Alberti 
oferuje zainteresowanym noclegi, 
posiłki, pobyt z psem oraz dodatkowe 
atrakcje takie jak: naukę płukania
złota w pobliskiej rzece lub 
w  “Złotej Zagrodzie”, uczestnictwo 
w pracach archeologicznych pod na-
dzorem archeologa, a także lepienie 
garnków tradycyjnymi metodami. 
Dla osób, które chciałyby zwiedzić 
okolicę, jest również możliwość 
wypożyczenia rowerów.

/   W O J C I E S Z Y N
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Do niedawna dzierżawcą zamku był Zenon Bernacki, obecnie
jednak nie wiadomo kto przejął dzierżawę.
Na zamku odbywają się regionalne i międzynarodowe imprezy
takie jak Legnicko-Brzeski Turniej Rycerski o Srebrny 
Pierścień Kasztelana, Międzynarodowe Biesiady Zespołów 
Kresowych, Śląskie Święto Pieśni, Agroturystyczne Święto 
Wina i Miodu Pitnego. 
My również mieliśmy okazję być na zamku podczas jednej 
z organizowanych tam imprez. Było to „Święto Przylaszczki”. 
Mogliśmy posłuchać regionalnych zespołów, głównie 
folklorystycznych oraz spędzić miło czas zwiedzając mury 
tego niesamowicie tajemniczego miejsca.
Nie tylko my byliśmy zachwyceni zamkiem. W latach 2004-2005 
na Grodźcu realizowano produkcje filmowe: rosyjski „Kwiat 
Diabła” oraz „Taras Bulba”. Zamek bezsprzecznie jest jednym 
z najbardziej klimatycznych miejsc na Dolnym Śląsku, dlatego 
jeśli marzycie np. o bajkowym weselu zastanówcie się czy 
tego szczególnego dnia nie warto spędzić właśnie tu. 
Zamek Grodziec jest nie tylko świetną lokalizacją dla 
turystów, ale również miejscem w którym można zorganizować 
różnorakie imprezy okolicznościowe. 
Podróżujący mogą skorzystać także z bazy noclegowej 
na zamku!

Więcej informacji
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fot. Zamek Grodziec        /

Późnogotycki zamek położony jest w pobliżu wsi Grodziec.
Znajduje się na szczycie wzniesienia o tej samej nazwie. Wybudowany został 
na wysokości 389 m n.p.m. Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z 1159 r.
Był wielokrotnie rozbudowywany, a jego właścicielami byli wielcy książęta 
m.in. Bolesław I Wysoki czy Fryderyk II. Ostatnim bywalcem zamku był Herbert 
von Dirksen, nazistowski polityk i zaufany współpracownik Hitlera. W latach 
1936-45 często przybywał na Grodźcu, gdzie pod koniec wojny został złapany 
przez Sowietów. Następnie niemieccy agenci wywieźli go w głąb Rzeszy.

Czytaj więcej

/   G R O D Z I E C

http://grodziec.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herbert_von_Dirksen


Oto Złotoryja, znajduje się ona 10 km od
naszego punktu centralnego, to zaledwie 7 minut
samochodem, więc można się także wybrać
na 30–minutową przejażdżkę rowerem. Złotoryja jest 
małym miasteczkiem charakteryzującym się wyjątkowym 
urokiem oraz przemiłą atmosferą. Mieszkający tu ludzie 
to naprawdę niesamowite osoby o różnorodnych pasjach, 
skore do rozmowy oraz zawsze gotowe do pomocy.

Czarny Rycerz z Dolnego Śląska:

“Nie wierzcie książętom, bowiem ich język 
jest gładki, ale kłamliwy a mowa pokręt-
na - krzyczał postawny mężczyzna z gęstą, 

czarną czupryną i takąż brodą, ubrany w białą szatę 
skazańca z czarną kokardą. 
Tłum mieszczan legnickich zgromadzonych w pobliżu 
Wieży Rycerskiej z ponurą satysfakcją patrzył, jak 
kat wraz z pomocnikami prowadził go na szubienicę 
i na obnażoną szyję nałożył gruby powróz“.
W takich okolicznościach skończył chyba najbardziej 
znany śląski rycerz-rozbójnik, zwany Czarnym Krzysz-
tofem. Jego postać i czyny wiele razy zostały 
opisane na kartkach wielu kronik. Urodził się on w 
drugiej połowie XV wieku, wywodził się ze zubożałego 
rodu rycerskiego von Reisewitz.
Chcesz poznać wiecej Legend z Dolnego Śląska? 
Czytaj więcej

Ale jak dotrzeć do Wojcieszyna?
Właściciel Villa Alberti oferuje możliwość dowozu 
z najbliższej stacji kolejowej!

Najbliższe stacje i przystanki kolejowe PKP 
► Jerzmanice-Zdrój – 8 km
► Złotoryja – 10 km
► Lwówek Śląski – 25 km

Chcesz wiedzieć więcej ? Zajrzyj na stronę 
internetową ---> blackostrich.eu/

9  /

/   Z Ł O T O R Y J A

Pip pip! Czas na nasz pierwszy przystanek!

Widok z wieży kościelnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ul. Fryderyka Chopina 1a

Niewielu wie, że Złotoryja jest najstarszą udokumentowaną 
lokalizacją na ziemiach polskich na prawie magdeburskim, 
co pod względem prawnym czyni ją najstarszym miastem 
Polski. Prawa miejskie nadał jej w 1211 roku książę Henryk 
I Brodaty. Spacer po Złotoryi jest jak cofnięcie się 
w czasie. XIV-wieczne mury obronne, kiedyś chroniące 
miasto przed wrogami, Baszta Kowalska, przepiękne 
fontanny, rynek i wiele innych miejsc naprawdę zapierają 
dech w piersiach. W Złotoryi jest też rezerwat przyrody 
Wilcza Góra, na temat której krąży wiele ciekawych legend. 
Jest ono na pewno godne odwiedzenia, dlatego czas na spa-
kowanie plecaka i w drogę!

W średniowieczu miasto było największym w Polsce ośrodkiem 
wydobycia złota, stąd nazwa. W Złotoryi znajduje się wiele 
miejsc związanych z górnikami i wydobywanym przez nich 
zlotem.

10  /
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http://www.polskatradycja.pl/legendy/dolnoslaskie.html
 http://www.blackostrich.eu/ 
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Kościół św. Mikołaja to
najstarszy kościół złotoryjski 
wybudowany na górze Mikołaja. 
Tam znajdowała się pierwsza 
osada górników złota.
Prawdopodobnie jeden z 
okręgów, w którym wydobywano 
złoto.

Czytaj więcej

Nie można pominąć fontanny Górników, która 
została postawiona w 1941 roku. Upamiętnia 
ona udział złotoryjskich górników w bitwie 
pod Legnicą w 1241 r.
Ta atrakcja turystyczna otoczona jest 
siedmioma lipami, nie bez przyczyny..

Jest to „skwer siedmiu mieszczan”, który 
również ma swoją niepowtarzalną historię. 
Drzewa symbolizują siedmiu mężczyzn 
ocalałych w 1556 r. z zarazy dżumy, którzy 
w noc wigilijną na rynku złotoryjskim 
zebrali się i śpiewali kolędy, ciesząc 
się, że żyją. W wigilię przychodzili tu 
wszyscy mieszkańcy, bez względu na naro-
dowość czy wyznanie. Od 1554 roku do 1944 
takie śpiewy odbywały się na złotory-
jskim rynku co roku i były tradycją, którą 
pielęgnowały pokolenia. Po wojnie tradycja 
zanikła, jednak w 1995 r powróciła i trwa 
do dziś.

W diabazytowej skale pod górą Św. Mikołaja 
znjaduje się ręcznie wykuta kopalnia złota 
„Aurelia”. Blisko 100m trasa została udostep-
niona zwiedzającym, jednak wiekszośc chodników 
do dzisiaj nie została zbadana,  prawdopodobnie 
zasypało je wycofujące się z tych terenów 
wojsko niemieckie. Oprócz ciekawej historii 
kopalnia posiada wiele fascynujących legend, 
które wciąż intrygują mieszkancow.

Czytaj więcej

Bedąc w malowniczej Złotoryi, nie można pominąć wizyty
w Muzeum Złota, gdzie nie tylko poznac można historię 
miasta, lecz również podziwiać zbiór skał i minerałów 
ze Złotoryi i okolic.

WWarto również wspomnieć 
sylwetkę wybitnego pedagoga 
Valentina Trozendorfa. 
Jego pomnik możemy podziwiać 
na placu Niepodległości, przed 
kościołem Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny. 
Jeżeli chcesz poznać historię 
wielkiego Złotoryjanina.

wejdź na stronę.

12  /
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http://dolny-slask.org.pl/528232,Zlotoryja,Kosciol_sw_Mikolaja.html 
http://www.rodzinna-turystyka.pl/ciekawe-miejsca/podziemia/kopalnia/kopalnia-zlota-aurelia-zlotoryja.html .
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/40557,zlotoryja-pomnik-valentina-trozendorfa.html
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Baszta Kowalska stanowiła część murów 
obronnych, które otaczały Złotoryję od XIV 
do XIX wieku. Powstała w połowie XIV w. 
i chroniła Bramę Górna prowadzącą do miasta. 
W baszcie znajdowały się podziemne chodniki, 
które zapadły się w 1967 roku. Według legendy 
chodniki te połączone były tunelem z centrum 
miasta, co umożliwiało w razie potrzeby szybki 
odwrót. Aby zwiedzić basztę, należy pokonać 45 
kamiennych schodków.

13  /

Od połowy 2015 roku jest to także 
Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. 
Uzyskał tę nazwę ze względu na msze 
z modlitwą o uzdrowienie odbywającę 
się tutaj 11 dnia każdego miesiąca, 
na które przyjeżdżają ludzie
z całego Dolnego Śląska i okolic.

Baszta Kowalska połączona jest 
podziemnymi korytarzami z Kościołem 
NNMP. Mówi się, że w dawnych
czasach, kiedy Złotoryja walczyła
z najeźdźcami, to tymi podziemiami 
z kościoła przynoszono walczącym na 
Baszcie mieszkańcom pożywienie. 
Legenda głosi, że w czasie najazdów 
husytów w XV w. mieszkańcy miasta 
schronili się we wnętrzu kościoła. 
Po kilku dniach husyci byli pewni, 
że złotoryjanie bez wody i pożywie-
nia szybko się poddadzą. Jakież było 
ich zdziwienie, gdy zostali obrzuce-
ni z wieży kościelnej gorącymi 
bułeczkami. Husyci nie wiedzieli, 
że w kościele znajdował się piec 
piekarniczy i studnia, więc 
jeszcze długo mogliby czekać na 
poddanie się mieszkańców miasta. 
Zrezygnowani odstąpili od oblężenia.
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Jak najłatwiej dojechać?    ----> 

/    Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
 ul. Fryderyka Chopina 1a

/    Lochy w wieży   

/  Z Ł O T O R Y J A
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fot. Asia Galik    /    Rynek

od naszego punktu centralnego znajduję się 40 min 
drogi samochodem. Przepiękne miasto do tej pory 
istniejące w cieniu Wrocławia, aż do dziś! Pokażemy 
Legnicę z nieznanej Wam dotąd perspektywy. 

Najpierw krótka historia w pigułce:
Legnica zwana jest także Małą Moskwą ze względu 
na to, że do początku lat 90 XX w. znajdował się 
tu największy w Polsce garnizon wojsk radzieckich. 
Mieszkali tu żołnierze wraz ze swoimi rodzinami.
W 2008 roku powstał film pt. “Mała Moskwa” ukazujący 
Legnicę z czasów PRL-u, kiedy miasto podzielone było 
na część polską i radziecką. Dziś możemy zobaczyć 
tajemnicze ruiny radzieckiego szpitala w głębi 
lasku złotoryjskiego przy ul. Złotoryjskiej. 

Chcesz to zobaczyć,ale nie wiesz jak?
Wejdź na stronę.

Drugi przystanek, pip pip!

16  /
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CZYM?
JAK
DŁUGO?

ILE?

10 minut 9,2 km
przez
Zagrodzieńską

30 minut 8,8 km przez Piastowa

2 godziny 8,8 km przez Piastowa

/     B a s z t a  K o w a l s k a            Jak najłatwiej dojechać?

Jednak Legnica nie powinna kojarzyć się jedynie 
z wojskiem Związku Radzieckiego, ale i z niezwykle 
interesującą historią dynastii Piastów. W centrum 
miasta znajduję sie Zamek Piastowski, najstarsza 
murowana budowla w Legnicy,jego historia wiąże się 
z Henrykiem Brodatym.

Dla ciekawostki warto dodać, że to miasto ma swoją 
legendę o Bitwie pod Legnicą z Tatarami w 1241r. 
Zżera cię ciekawość? Wejdź na stronę.

Czas się troszkę pochwalić...
Miasto Legnica otrzymało tytuł Smart City,
wyposażone jest w nowoczesne technologie i pracuje 
wciąż nad nowymi innowacjami. Legnica to także 
miejsce, w którym możesz rozwijać się artystycznie! 

/    Zamek Piastowski ul. Plac Zamkowy 1

----> 

/  L E G N I C A

---------> 

/   Z Ł O T O R Y J A

https://www.google.pl/maps/place
http://liegnitz.pl/?OBJ/4


Znajdują się tu m.in.:

Zespół Szkół Muzyczynych I i II stopnia Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna, jak i południowa. Możesz rozwijać 
się muzycznie już od 6 roku życia, świetne przygotować 
do studiów muzycznych, grać w orkiestrze symfonicznej. 
Organizowane są liczne imprezy kulturalne, np.muzyczne 
czwartki, na których można posłuchać gry uczniów akademii. 

Legnickie Centrum Kultury jest to miejska instytucja 
upowszechniania kultury, w której zakresie działalności 
jest: edukacja estetyczna dzieci i młodzieży, 
organizacja  koncertów, festiwali i przeglądów w różnych 
dziedzinach sztuki, organizacja i promocja amatorskiej
i zawodowej twórczości artystycznej.    
Znajdują się także wydziały Urzędu Miasta Legnica. 
Odzielną częscią jest : Muzuem Miedzi, znajduje 
się w jednym ze skrzydeł Akademii Rycerskiej. 

fot. Asia Galik    /     
Akademia Rycerska _ ul. Chojnowska

Młodzieżowe Centrum Kultury

Jest oświatową placówką wychowania pozaszkolnego.
Dzieli się na dział : artystyczny (np. śpiew, taniec 
oraz teatr), plastyczno-techniczny (prace manualne 
i kulturowe), upowszechniania (organizacja imprez masowych). 
Organizowane są tutaj liczne konkursy oraz koncerty.

Indygo

To nie tyko kolor, ale także grupa młodych, utalentowanych 
ludzi z pasją, która łączy tancerzy street dance z tancerzami 
ognia oraz muzyków i tworzy fenomenalną grupę.
Treningi prowadzone są co tydzień na świeżym powietrzu
w legnickim parku.

Jak się nie spalić? Ogniste zabawy według uczestników Indygo:

“Aby unikać co tygodniowej wizyty u fryzjera najlepiej jest 
związać włosy“.

„Jeżeli chce się pluć ogniem, trzeba mieć duże doświadczenie, 
a przy tym brody nie są mile widziane”.

fot. Karolina Kurczab    /     
Młodzieżowe Centrum Kultury

ul. Macieja Rataja 24

17  /
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AKADEMIA RYCERSKA

L E G N I C A



/  L O K A L N E
 O S O B O W O Ś C I

Podczas realizowania naszego projektu w Wojcieszynie, 
mieliśmy także okazję do spotkania z Mariuszem Łesiukiem 
z Fundacji Archeologicznej "Archeo".
Została ona założona w 2012 r,, aby rozpowszechniać wiedzę 
o ochronie dziedzictwa kulturowego.
Celem fundacji jest m.in. edukacja w dziedzinie 
archeologii, ochrona zabytków, a także pokazywanie 
społeczeństwu jaka powinna być jego postawa w stosunku 
do dziedzictwa kulturowego. "Archeo" realizuje wiele 
zadań naukowych oraz organizacyjnych, nie tylko 
na poziomie lokalnym, ale także krajowym i międzynarodowym. 
Członkowie fundacji starają się podejmować współpracę 
z różnymi instytucjami naukowymi, muzeami i organizacjami 
na rzecz nauki. Badania prowadzone przez fundację 
są realizowane przede wszystkim na terenie Dolnego Śląska. 
W ostatnim czasie odbywały się one m.in. w Jerzmanicach 
Zdroju, Złotoryi, Wojcieszynie oraz Jaworze. 
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie na www.fun-
dacjaarcheo.pl, a także polubcie stronę na Facebook'u, aby 
być na bieżąco ze wszystkimi archeologicznymi nowinkami. 

19  /

20 /

Czym zajmujesz się na co dzień w życiu? 
Zawodowo zajmuję się archeologią, to oznacza, że nie zajmuję się dinozaur-
ami, jakby niektórym przyszło na myśl, lecz staram się ratować
dziedzictwo archeologiczne. Najczęściej moja praca związana jest z różnymi 
inwestycjami budowlanymi, np. budowy sieci energetycznych,
wodociągowych, budowy dróg, domów jednorodzinnych etc. 
Jeśli te inwestycje przechodzą przez stanowiska archeologiczne, wówczas
niezbędna jest obecność archeologa.

Od jak dawna jesteś archeologiem?
Studia ukończyłem w roku 2002, przez jakiś czas pracowałem w Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu, a od roku 2006 prowadzę własną działalność 
gospodarczą w zakresie prac archeologicznych. Jednak archeologiem 
chciałem zostać już w wieku 6 lat, od kiedy w wiejskiej bibliotece znalazłem 
książki o neandertalczykach i mamutach.

Jakie jest Twoje hobby poza archeologia?
Generalnie tak się złożyło, że moje hobby jest moim zawodem. 
Dla jednych takie zrządzenie losu to przekleństwo, dla innych 
błogosławieństwo. Z takiego połączenia nie zawsze jestem zadowolony, 
ale jak się powiedziało A … Oprócz archeologii obecnie interesuje mnie 
rozwijanie turystyki kulturowej na terenie gminy Zagrodno, a w wolnych 
chwilach lubię spacery z moją córką, czasem wieczorami oglądam serial 
The Walking Dead. 

Co według Ciebie jest interesującego w regionie Złotej?
Złotoryja i jej okolice (tzw. ziemia złotoryjska) to region o olbrzymim 
potencjale turystycznym. Wielkie walory ma tu oczywiście geologia: 
wygasłe wulkany, złotonośne piaski, jednak wciąż słabo wykorzystane jest 
dziedzictwo kulturowe. Złotoryja – pierwsze miasto w Polsce, osada 
górnicza, zamek Grodziec – rezydencja turniejowa Piastów legnickich na 
wygasłym wulkanie to hasła klucze do naszej małej ojczyzny. 
A to nie koniec, mamy tu przecież jeźdźca bez głowy, husytów, 
Czarnego Krzysztofa, Napoleona itd. To wszystko dopiero czeka 
na odpowiednią promocję i pokazanie światu.

Mógłbyś opowiedzieć o Twoim ostatnim znalezisku ?
Do moich najświeższych i najciekawszych znalezisk ostatnimi czasy 
zaliczyłbym odkrycie nieznanej siedziby rycerskiej w Wojcieszynie oraz 
niedawno zakończone wykopaliska pod Jaworem, gdzie odkryliśmy 
pozostałości wsi sprzed 1800 lat, ten okres w dziejach nazywany jest przez 
archeologów okresem wpływów rzymskich, czyli czasy panowania 
Cesarstwa Rzymskiego. Oczywiście na naszych ziemiach nie stanęły legiony 
rzymskie, ale mieszkańcy Dolnego Śląska utrzymywali kontakty prowincjami 
rzymskimi poprzez handel.

Zapraszamy do lektury rozmowy z Mariuszem Łesiukiem

Fot. Damian Zapał  /     
Mariusz przy pracy.  

http://www.fundacjaarcheo.pl
http://www.fundacjaarcheo.pl
https://www.facebook.com/FundacjaArcheo/?fref=ts


TMZZ - Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej

największa organizacja pozarządowa w powiecie złotoryjskim. 
Stowarzyszenie powstało 17 września 1987 roku.

Główne działania organizacji:
• kultywowanie historii ziemi złotoryjskiej,

• wspieranie działań mających na celu rozwój

 i promocję turystyczną,

• działalność wydawnicza (ksiązki, przewodniki),

• organizowanie imprez kulturalnych,

• utrzymywanie kontaktu z tzw. “Goldbergerami”,

 czyli przedwojennymi mieszkańcami ziemi złotoryjskiej

 i ich potomkami,

• prowadzenie lokalnego miesięcznika „Echo Złotoryi”,

• zajmowanie się zabytkami (renowacje, zabezpieczenia).

 

Wejdź na stronę.

Stypendystka FWKR Ocelot Natalia Waleńska z trenerem
Wiktorem.

Teatr Sztuki Ruchu OCELOT – grupa akrobatyczna znana 
na całym świecie. Często występują na międzynarodowych 
galach, w parkach rozrywki (np. Tropical Islandw Berlinie). 
Biorą udział w wielu zawodach na całym świecie. 
Są szkoleni przez dawnych mistrzów świata z dziedziny 
akrobatyki. Natomiast dawni członkowie Ocelota występują 
w największych teatrach i cyrkach świata.

Wejdź na stronę.

21  /
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Nasze Rio – stowarzyszenie młodzieżowe działające zaledwie 
kilka lat, jednak mające na swoim koncie zrealizowanych 
wiele ciekawych projektów i przedsięwzięć. Coroczne akcje 
to np. Dzień Życzliwości, Złotoryjskie Rytmy Młodych,
przeglądy filmów o prawach człowieka, akcje charytatywne, 
mnóstwo ciekawych spotkań i warsztatów. W 2015 roku Nasze 
Rio zrealizowało swój największy dotychczas projekt – 
młodzież zajęła się ekranizacją książki Złotoryjanina
Andrzeja Wojciechowskiego pt. „Opowieść złotoryjska”.
Ponadto Nasze Rio prowadzi Złotoryjskie Centrum 
Wolontariatu, które zrzesza setki wolontariuszy ze Złotoryi 
i okolic do wspólnego działania. Założycieleką i prezesem 
stowarzyszenia jest zawsze uśmiechnięta i pełna energii 
Barbara Zwierzyńska, dzięki której złotoryjska młodzież 
jest chętna do działania.

Wejdź na facebook

http://tmzz-zlotoryja.
https://www.facebook.com/natalia.walenska.7
http://www.ocelot-foundation.com/
https://www.facebook.com/NASZE.RIO/ 


fot. Aleksandra Steiner    /     
Musical „Śpiąca”

Teatr Avatar, który podczas prób spędza czas 
w Akademii, rozpoczął swoją działalność 11 lat temu 
w Legnicy. Początkowo zrzeszał on jedynie grupę 
młodych pasjonatów sztuki cyrkowej. Swoje występy 
opierali głównie o teatr ognia i teatr ruchu.Z czasem 
jego działalność poszerzyła się o teatr światła, 
taniec współczesny, taniec w body paintingu, 
akrobatykę , szczudlarstwo, żonglerkę ogniem, 
kuglarstwo, animacje i charakteryzacje.            
W swym artystycznym dorobku posiada występy na 
światowej scenie festiwalowej – w Dubaju, na Litwie, 
na wszystkich stadionach w Polsce podczas EURO 2012 
oraz podczas Ceremonii Otwarcia Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016 i imprezach jej towarzyszących. 
Brał udział w kulturalnych projektach międzynarodowych 
w Rumunii, Niemczech, we Włoszech, a także w Ceremonii 
Otwarcia Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Łucznictwie 
oraz Mistrzostw Europy w Szachach. Realizował również 
projekt MOSTY związany z ESK 2016, ucieleśniając 
malowniczymi obrazami teatralnymi historię szlaku Via 
Regia na kładce Radiowej Trójki we Wrocławiu.

24  /
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MTM – Młodzież tworzy Musical, jest to grupa stworzona 
przed „młodych”. Pracę nad musicalem trwają prawie cały 
rok. W tym czasie dochodzi do castingów, długotrwałych 
prób do wieczora a na koniec można ujrzeć efekt 
w Teatrze Mondrzejewskim w Legnicy. Grupa została 
stworzona przez Joannę Brylowską.

Co Cię pchnęło do stworzenia takiej grupy?

„Już w czasach liceum stworzyliśmy grupę musicalową, 
która wystawiła “Taniec Wampirów”. Chociaż ten zespół 
nie przeszedł w całości do MTM-u, to w pierwszych pro-
jektach stał się z pewnością jego podstawą (…) Udało 
nam się stworzyć miejsce, które skupia młodych ludzi 
tworzących w obrębie każdej ze sztuk.”

Jak wygląda praca nad Musicalem w szczególności z 
młodzieżą?

„Praca nad musicalem jest podzielona na dwie części. 
Pierwsza z nich obejmuje prace sekcyjne w konkretnych 
grupach - wokalnej, tanecznej, instrumentalnej, sce-
nograficznej i kostiumowej. Następnie wszystkie działa-
nia łączą się podczas prób na scenie. Wtedy odbywają 
się próby całości spektaklu z kostiumami i scenografią. 
Ale projekty MTM-u nie służą tylko tworzeniu musicali. 
Uczestnicy nawiązują nowe relacje, poznają się 
nawzajem, planują wspólne realizacje w przyszłości.
Nie brakuje spotkań integracyjnych i wspólnego świętowa-
nia. MTM jest więc nie tylko grupą artystyczną, ale 
także paczką przyjaciół - w końcu nic tak nie zbliża, 
jak wspólny cel i wspólne sukcesy”.

- Joanna Brylowska



Jesień
Koniec września

· Święto Pieczonego Ziemniaka - Stara Kraśnica
· Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne – Dobków
· Rajd Harcerski – Wojcieszów

Październik

· Miting Lekkoatletyczny – Złotoryja

Listopad

· Intermediale - Legnica

fot. Karolina Kałakajło    /     
Warszaty Intermediale

Zima
Grudzień

· 24 Złota Wigilia – Złotoryja

Styczeń

· Noworoczny Koncert Kolęd – Złotoryja

Wiosna
Kwiecień/Maj

· Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski – Zamek Grodziec

Maj

• Złoty tydzień w Złotoryi z Mistrzostwami Polski w Płukaniu Złota 
(ostatni tydzień) – Złotoryja 
• Wyścig Kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich – Złotoryja
• Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrza Złotoryi – Złotoryja 
• Legnicki Festiwal Srebro jest to Międzynarodowy Konkurs Sztuki 
Złotniczej, na który napływają prace z całego świata. Ukazuje on 
prace młodych, a także doświadczonych artystów, którzy odznaczają 
się niesamowitymi i niekonwencjonalnymi pomysłami. 

„Moim zdaniem jest to bardzo dobry pomysł ukazania sztuki w niecodzi-
ennym świetle.”

- Oliwia Rybczyńska 

Czerwiec

• Spływ Samoróbek - Legnica
• Dymarki Kaczawskie (ostatni weekend czerwca) – Skansen 
 Górniczo-Hutniczy w Leszczynie
• Korowód Radości – Wojcieszów
• Noc w bibliotece – Legnica
• Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów - Złotoryja

Organizatorem Intermediale jest Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych 
NETCETERA

Podczas przeglądów prac licealistów można ujrzeć 
dzieła artystów m.in. z Czech, Niemiec czy Anglii. 

Chcesz zobaczyć sztukę niezależną w innym wydaniu? 
Zapraszamy do Legnicy!

Info ---> 

Bilety: Wstęp darmowy

25  /
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K a l e n d a r z 
w y d a r z e ń

http://intermediale.wix.com/2015


Lato
Lipiec

· Legnicko-Brzeski Turniej Rycerski – Zamek Grodziec

Lipiec/Sierpień

· Czary-mary nie do wiary , Zlot Kobiet Czarujących – Lubiechowa

Sierpień

· Konkurs na Nalewki i Potrawy Kresowe – Zamek Grodziec – 
 Pielgrzymka

28  /fot. Kajetan Kulka    /     
Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów

27  /



*FOSCA RAIA - Dziękuję za to doświad-
czenie, które dało mi szansę odkryć nową 
kulturę, tradycje. Poznałam bardzo miłych 
ludzi i mieliśmy czas by porozmawiać razem 
na temat różnic naszego życia. Było to 
cenne dla mnie nauczyć się nowych rzeczy o 
Polsce i Włoszech też. Wszystkie atrakcje 
zorganizowane przez polskich organizatorów 
były bardzo interesujące i pożyteczne, aby 
poznać innych ludzi. Była to ekscytująca 
wycieczka po Wrocławiu i po Zamku Grodziec, 
w którym odbył się tradycyjnye polski 
festiwal! Uważam, że takie projekty są 
najlepszą okazją, aby odwiedzić inny kraj 
i poznać nowych ludzi !

* LUCA PECHO PETRONI - 
Ten projekt był świetną okazją na poznanie 
kraju, w którym nigdy wcześniej nie byłem, 
na spotkanie nowych przyjaciół i zdobycie 
nowych doświadczeń! To było niesamowite 
podróżowanie w mało znanych miejscach, 
uczenie się typowych dań oraz polskich 
tradycji. Polska grupa bardzo ciekawie z
organizowała aktywności, ale wycieczka na 
zamek Grodziec była absolutnie najlepsza! 
Po tej przygodzie naprawdę chcę odwiedzić 
Polskę i dowiedzieć się o niej więcej!  
Bardzo dziękuję za taką okazję!

*ERICA ROSSI - Polska! Była to jedna z najlepszych 
podróży, jakie kiedykolwiek miałam!!! Poznałam niesamowitych 
ludzi i miałam szansę odkryć nieznany mi kraj! Przedtem nigdy 
nie myślałam o Polsce. Nic o niej nie wiedziałam, więc było to 
dla mnie rozkoszą ją odwiedzić! Było to niesamowite zobaczyć 
Wrocław, to piękne miasto z wieloma młodymi ludźmi oraz 
interesującą historią. Z przyjemnością spędziłam czas z polską 
drużyną i z włoską razem w hotelu. Było  także bardzo 
interesująco zobaczyć wieś i czułam się szczęśliwa, gdy brałam 
udział w atrakcjach zaproponowanych przez organizatorów, 
ponieważ odnalazłam je bardzo pożyteczne i zrozumiałam lepiej 
kulturę Polski. Uważam, że podróżowanie w taki sposób jest 
świetną szansą, aby odkryć kraj w inny sposób, nie tylko za 
pomocą muzeów i pomników, lecz przez ludzi, ich sposób życia 
i myślenia! Tak chcę widzieć świat !!! Chciałabym podziękować 
wszystkim, którzy dali mi taką szansę! 

*MEGGHI FARINA - Ten projekt był świet-
ną okazją na poznanie kraju, w którym nigdy; 
wcześniej nie byłem, na spotkanie nowych 
przyjaciół i zdobycie nowych doświadczeń!
To było niesamowite podróżowanie w mało znanych 
miejscach, uczenie się typowych dań oraz 
polskich tradycji. Polska grupa bardzo 
ciekawie zorganizowała aktywności, ale 
wycieczka na zamek Grodziec była absolutnie 
najlepsza! Po tej przygodzie naprawdę chcę 
odwiedzić Polskę i dowiedzieć się o niej więcej! 
Bardzo dziękuję za taką okazję!
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*GIULIA CECCHINI - Jestem zadowolona z tego 
doświadczenia wolontariatu, ponieważ pozwolił mi 
spotkać wspaniałych ludzi i nowy kraj. 
Kocham przyrodę, podobała mi się podróż do 
zamku i ruin. Dla mnie, odkrywanie i dowiedzenie 
się więcej o historii Dolnego Śląska było naprawdę 
ciekawe. Najważniejszą rzeczą była 
możliwość stworzenia więzi, a zwłaszcza współpracy 
między Włochami a Polską. Dziękuję wszystkim 
uczestnikom, stowarzyszeniom i osobom, które
przyczyniły się do napisania tego ebooka.29  /



*JOANNA GALIK - Współpraca 
polsko-włoska była niesamowita! Wszyscy 
z nas zebraliśmy się w taką niesamowitą 
grupę.Współpracowaliśmy wspólnie, 
dzieliśmy się pomysłami  świetnie się 
bawiliśmy. Piękne Włochy, niesamowite 
widoki i ludzie. Poznałam tyle przesymap-
tycznych ludzi z którymi nadal utrzymuje 
kontakt i nie mogę się doczekać naszego 
wspólnego spotkania w Polsce lub we 
Włoszech. Może wypróbujemy przy okazj
i nasze e-booki? 
Kto wie? Spróbujemy niesamowitej pizzy 
Rossiniego czy będziemy nurkować w morzu 
adriatyckim, albo zwiedzimy zamek 
piastowski Grodziec. 
Nie mogę się doczekać!

*PATRYK ODZIEMEK - Nigdy bym się nie 
spodziewał, że będę się aż tak świetnie bawił 
na tym rewelacyjnym projekcie. Wykorzystałem 
okazję, aby poznać inną kulturę i nowych, 
wspaniałych ludzi. Każdego dnia tęsknię za 
słonecznym Pesaro, jak i za przytulnym 
Wojcieszynem. Wszystkie nasze wspólne gry 
i zadania grupowe naprawdę zbliżyły nas do 
siebie. Mam nadzieję, że już niedługo znowu 
spotkam tych wspaniałych ludzi i znów odwiedzę 
Włochy!

*WIKTORIA BARAN- Ten projekt był jed-
nym z najlepszych w jakich kiedykolwiek 
wzięłam udział. Nauczyłam się bardzo dużo o 
Włoszech ale także o Polsce. Była to świetna 
szansa poznać sympatycznych ludzi. Często 
rozmawialiśmy o róznicach dotyczących nasze-
go życie i kraju. We Włoszech spróbowaliśmy 
tradycyjnzch potraw takich jak pasta, pizza 
i lody. Były przepyszne. Braliśmy udział 
w wielu aktrakcjach i przez ten czas mogliśmy 
poznać  nową kulture, ludzi i Pesaro, które 
jest pięknym miastem. Dziękuję bardzo za ten 
projekt. Dzięki niemu mam nowych przyjaciół 
w Polsce i we Włoszech. Jestem pewna, że 
w przyszłości wrócę do Pesaro.
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*KAROLINA KURCZAB - Hej! Mam na imię 
Karolina i brałam udział w projekcie "Traces of 
identity"! Poznałam i pracowałam z bezkonkurency-
jnym i szalenie kreatywnym zespołem młodych ludzi, 
a owocem naszej pracy jest właśnie e-book! Wiele 
sie nauczyłam, uśmiałam co nie miara i gdybym tylko 
mogła chciałabym to powtórzyć! Pierwszy raz byłam 
we Włoszech i po raz pierwszy leciałam samolotem! 
To niesamowite uczucie miec możliwość podróżowania 
i odkrywania innej kultury, poznania włoskich zwy-
czajów i tak niesamowitych ludzi! Pesaro to prze-
piękne miasteczko, a moim sercem zawładnęło molo na 
ktorym oglądaliśmy zachodzące słońce.. nasze podróże 
rowerami wąskimi uliczkami i...lody! Włoskie lody! 
tych wspomnień juz nikt mi nie odbierze, to była 
jedna z najlepszych przygód mojego życia nauczyłam 
sie nie tylko jeść jak Włoch, ale rownież liczyć! 
A piosenka Volare ktora śpiewaliśmy wspólnie 
z naszymi włoskimi przyjaciółmi do dzis brzmi w moich 
uszach..Projekt był o tyle ciekawy, że nie tylko my 
mogliśmy cieszyć sie wspaniałościami śródziemnomor-
skiego raju, ale również mogliśmy pokazać to, co 
najpiękniejsze właśnie tu! Na Dolnym Śląsku. Dzięki 
UNESCO i liczę na podróż dookoła świata !
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