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WSTĘP
Niniejsza publikacja powstała na podstawie prac nagrodzonych w konkursie na najciekawszą legen-
dę o Złotym Stoku, który zorganizowany został przez Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku 
jako jedno z działań projektu „Skarby Wolnego Miasta Górniczego Złoty Stok” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednic-
twem Euroregionu Glacensis. Konkurs adresowany był do dzieci, młodzieży i osób dorosłych i miał 
na celu zwiększenie zainteresowania górniczą historią miasta, a także zachęcenie do odkrywania 
i dokumentowania wydarzeń, miejsc, lub postaci związanych z życiem złotostockich gwarków.

Decyzją jurorów wśród laureatów konkursu znaleźli się:

- w kategorii wiekowej „do lat 18” – Szczepan Leszczyński (I miejsce), Wiktoria Kucharek (II miejsce) 
oraz Jagoda Leszczyńska (III miejsce),
- w kategorii wiekowej „powyżej 18 lat” – Elżbieta Dziewa – Daňa.

Uczestnicy konkursu włożyli wiele trudu w odkrywanie tajemnic przeszłości i wiele serca w ich 
zaprezentowanie. Niech ta publikacja stanowi dla nich nagrodę oraz inspirację do dalszych poszu-
kiwań i rozwijania talentów.

ÚVOD
Tato publikace vznikla na základě prací oceněných v soutěži na nejzajímavější pověst o městě Zło-
ty Stoku, uspořádané Kulturním a propagačním centrem ve městě Złoty Stok jako jedna z aktivit 
v rámci projektu „Poklady svobodného hornického města Złoty Stoku“ spolufinancovaného Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem prostřednictvím Euroregionu Glacensis. 
Soutěž byla určena dětem, mládeží i dospělým a jejím cílem bylo zvýšit zájem o hornické dějiny 
města a povzbudit k objevování a dokumentování událostí, míst a osobností spojených s životem 
złotostockých havířů.

Rozhodnutím poroty se stali laureáty soutěže:

- ve věkové kategorii „do 18 let“ - Szczepan Leszczyński (I. místo), Wiktoria Kucharek (II. místo) 
a Jagoda Leszczyńska (III. místo),
- ve věkové kategorii „nad 18 le“ - Elżbieta Dziewa – Daňa.

Účastníci soutěže vložili mnoho námahy do objevování tajemství minulosti a mnoho péče do jejich 
prezentování. Nechť je tato publikace pro ně odměnou a inspirací k dalšímu hledání a rozvíjení 
talentů.

„Pověsti města Złoty Stok“
I. vydání
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