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Szeleszcz¹ce na wietrze kolorowe
chor¹giewki, rozci¹gaj¹ce siê
wzd³u¿ ca³ej wsi na trasie paradu-
j¹cego korowodu, ustrojone
barwnie wszystkie posesje miesz-

kañców ³¹cznie z trawnikami, prze-
piêkne motywy kwiatowe na roz-
widleniach ulic, s³omiane kuk³y i
weso³e napisy nawi¹zuj¹ce do
¿ycia wsi i mieszkañców � to
wszystko, co cieszy³o oko pod-
czas tegorocznych do¿ynek gmin-
nych w £aziskach,
zorganizowanych tu-
taj po raz pierwszy.
W dodatku � by³o to
pierwsze �wiêto plo-
nów w powiecie
strzeleckim w tym
roku.
- Tak bajecznych do-
¿ynek, tak bogato
wystrojonych jeszcze
nie by³o. Oj niesa-
mowicie trudne za-
danie czeka przy-
sz³ych organizato-
rów, ¿eby móc cho-
cia¿ dorównaæ na-
szej imprezie, bo ciê¿-
ko wyobraziæ sobie,
¿e mo¿e byæ jeszcze
piêkniej, wszystko
jest takie �dopiesz-
czone� -  to czêsta
wypowied� licznych
go�ci, którzy przyby-
li na do¿ynkow¹ fetê
do £azisk.

Bajkowe  do¿ynki  w  £aziskach
- Przygotowania
rozpoczêli�my ju¿
zim¹ � wspomina
so³tys £azisk Ge-
rard Gemza. - Wte-
dy zosta³y wykona-
ne wszystkie
sztuczne elementy
stanowi¹ce dekora-
cjê imprezy, m.in.
wielometrowe ³añ-
cuchy chor¹gie-
wek. Mieszkañców
nie musia³em spe-
cjalnie zachêcaæ do
przygotowañ, wy-
wiesi³em tylko
og³oszenie infor-
muj¹ce o organiza-
cji do¿ynek w³a�nie
w naszej wsi, w któ-
rym te¿  poprosi³em
o przystrojenie na
ten czas w³asnych
posesji. Zorganizo-
wali�my równie¿
zaledwie dwa spo-
tkania robocze, na
których zosta³y

wyznaczone poszczególne zadania
organizacyjne. Chêtnych nie bra-
kowa³o i na odzew nie trzeba by³o
d³ugo czekaæ. Mieszkañcy wziêli
sprawy w swoje rêce i, jak widaæ

by³o podczas uroczysto�ci, jak i po
opiniach t³umnie nap³ywaj¹cych
go�ci - stanêli na wysoko�ci zada-
nia. Jednym s³owem w³o¿yli w te
prace serce. Ka¿dy mieszkaniec ma
w sukcesie swój udzia³, swoj¹ �ce-
gie³kê�. Nie zawiedli równie¿ s¹sie-

Kto w najdawniejszych czasach
zamieszkiwa³ tereny wokó³ dzi-
siejszego Szymiszowa i Ro¿ni¹-
towa? Jak nazywa³y siê te ple-
miona? Sk¹d przyby³y?

W roku 1818 zosta³y w tym
miejscu odkryte i wykopane przez
ówczesnego w³a�ciciela Ro¿ni¹towa,
radcê sprawiedliwo�ci Elsnera, do-
radcê prawnego Schneidera z Szy-
miszowa i podskarbiego Thiele, po-
gañskie miejsca grobowe. Sta³o siê
to na równinie pomiêdzy Szymiszo-
wem, a Strzelcami (po lewej stronie
drogi od Strzelec pod lasem za cmen-
tarzem komunalnym, jak i na po³u-
dnie od Ro¿ni¹towa - w kierunku
Dolnej).

Okoliczno�ci, dlaczego wybra-
no ten teren jako miejsca osiedlenia,
znajduj¹ naturalne wyja�nienie w
tym, ¿e nawet w dalszej okolicy nie
znajdowa³y siê ¿adne rzeki, a nato-
miast w Ro¿ni¹towie znajdowa³o siê
�ród³o �wie¿ej i zdrowej wody. �ró-
d³o by³o tak wydajne, ¿e na odcinku
1/8 mili od jego pocz¹tku, zaopa-
trywa³o obficie w wodê (w pó�niej-
szych oczywi�cie czasach) 4 du¿e
m³yny (Hertzel, Hollek, Gollombek,
Mentzler).

Mo¿e okolica ta mia³a dla pogan
równieý pewne znaczenie religijne.
Ro¿ni¹towska rzeczka mia³a bowiem
tak¹ osobliwo�æ, która musia³a wy-
wieraæ wra¿enie. Woda zanika mia-
nowicie zaraz za czwartym m³ynem
wsi¹kaj¹c na znajduj¹cej siê obok ³¹ce.
Jednak po przep³yniêciu pod ziemi¹
na odcinku 1/4 mili, wyp³ywa ponow-
nie na powierzchniê - w okolicy Su-
chej. Bior¹c pod uwagê, ¿e dawniej
tereny te by³y ca³kiem zalesione, a
wody mia³y o wiele silniejszy nurt
ni¿ dzi�, kiedy okolica ogo³ocona jest
z lasów, to rzecz¹ naturaln¹ jest, ¿e
osobliwa w³a�ciwo�æ rzeki nadawa³a
siê do utwierdzenia w wierze dzia³a-
nia tu tajemniczych, nadprzyrodzo-
nych mocy, wp³ywaj¹cych dobro-
czynnie na cz³owieka.

Znalezione w okre�lonych miej-
scach urny i skorupy naczyñ scha-
rakteryzowaæ mo¿na poprzez ich
substancjê i znakowanie. Niektóre s¹
z mlecznego szk³a, inne z wypalonej
gliny z brunatn¹ glazur¹, inne znowu
z szaro¿ó³tej masy glinianej z g³êbo-
kimi krzy¿uj¹cymi siê naciêciami, po-
dobnymi do znajduj¹cych siê na rzym-
skich ceg³ach. Kolejne maj¹ pow³okê
z br¹zowej, szarej lub czerwonej far-
by, nastêpne s¹ wapienno bia³e jak
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dzi, w barwnym korowodzie
uczestniczy³a reprezentacja ka¿dej
wsi gminy Jemielnica i wszyscy
przygotowali wspania³e ¿niwne
korony. I co najwa¿niejsze - po-
goda dopisa³a, bez niej nie by³o-
by tak malowniczo, po prostu j¹
wymodlili�my � dodaje so³tys. - A
w samym programie imprezy, s¹-
dzê, nie zabrak³o niczego, ka¿dy
móg³ znale�æ co� dla siebie, nieza-
le¿nie od wieku. By³o miejsce na
wystêpy artystyczne lokalnych
zespo³ów zarówno taneczno�
�piewaczych, jak i biesiadnych
czy kabaretowych, m.in. mogli�my
siê bawiæ przy wystêpie zespo³u
�Antyki�, �Faska� czy grupie Ja-
nusza ¯y³ki. Go�cinnie koncerto-
wa³a równie¿ dla nas orkiestra dêta
z Czech, a na scenie wyst¹pi³ ze-
spó³ z Niemiec �Himmelsturmer�.
Natomiast wieczorami by³ czas na
zabawê taneczn¹ i pokaz sztucz-
nych ogni. Nie zabrak³o równie¿
wielu atrakcji dla dzieci, tzn. we-
so³ego miasteczka, dmuchanych
basenów, zje¿d¿alni, czteroko³o-
wych motorków, bungee, jak i wy-
stêpu scenicznego, na którym ar-
ty�ci wcielili siê w role �Kubusia
Puchatka� i �Tygryska�.
Nie mnie dane jest oceniaæ impre-
zê i nie chcia³bym, aby to pysznie
zabrzmia³o, ale osobi�cie jestem
bardzo zadowolony, tak z wystro-
ju i estetycznej oprawy do¿ynek,
jak i samej ich organizacji, ³¹cznie
z czê�ci¹ artystyczn¹. My�lê, ¿e
mieszkañcy równie¿ s¹ usatysfak-
cjonowani.
- W przysz³ym roku jubileusz 80-
lecia istnienia obchodzi nasza
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. Co
prawda tak daleko id¹ce plany nie
zosta³y jeszcze podjête, ale mo¿e
uda siê wspólnie zorganizowaæ
równie udan¹ imprezê, ³¹cz¹c¹
w³a�nie ten jubileusz z do¿ynka-

fajans bez glazury, jeszcze inne maj¹
na zielonkawo pomalowanym b³ysz-
cz¹cym pod³o¿u delikatne ciemniej-
sze albo bia³e ozdoby.

Niektóre odnalezione tu frag-
menty s¹ te¿ ze szk³a, ale w swojej
formie nie maj¹ nic wspólnego z dzi-
siejszymi szklanymi wyrobami.
Wiêkszo�æ wydaje siê pochodziæ z
urn. Znaleziono równie¿ metalowe
przedmioty - ¿elazne oszczepy,
ostrza dzid, no¿e, gwo�dzie z g³ów-
kami i bez oraz ig³y z niewiadomego
metalu. Znalezione rzeczy znalaz³y
siê w Muzeum Zbiorów Staro¿yt-
nych we Wroc³awiu. W tej okolicy
znaleziono podobno równie¿ srebr-
ne monety.
Nadmieniam, ¿e w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych zesz³ego stulecia rów-
nie¿ w tych miejscach przeprowa-
dzano poszukiwania i wykopy.

A rzeka, teraz tylko strumyk,
jest bardzo chimeryczna, przewa¿-
nie p³ynie wiosn¹ a¿ do lata poczym
wysycha. A jeszcze przed 50, 60 laty
mo¿na by³o w niej ³owiæ ryby. M³y-
ny te¿ ju¿ s¹ nieczynne.

(Korzysta³em, t³umacz¹c, z raportu
dr Kruse z 1819 roku zamieszczo-
nego w Nr 3/1925 �Aus dem Chel-
mer Lande�)

mi, mo¿e wówczas w ca³y program
bêdzie mo¿na wple�æ nowe rów-
nie atrakcyjne elementy � konty-
nuuje so³tys Gemza.

Korzystaj¹c z okazji chcia³bym
wszystkim mieszkañcom £azisk,
organizatorom do¿ynek i innym
osobom, które przyczynili siê do
zorganizowania tak piêknej dwu-
dniowej uroczysto�ci, a których

pomoc okaza³a siê bezcenna, bar-
dzo gor¹co z ca³ego serca podziê-
kowaæ.

Do¿ynki w £aziskach rozpo-
czê³y ca³y cykl uroczysto�ci zwi¹-
zanych ze �wiêtem plonów we
wszystkich gminach powiatu
strzeleckiego. Tak szeroko opisze-
my równie¿ te na Górze �w. Anny
i ostatnie w powiecie.


