
ZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYIZŁOTORYI
Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Luty 2008 Cena 2,00 złNr 2(27)

I
S
S
N
 
1
8
9
7
-
4
0
2
3



Nie potrafi myśleć o przyszłości.
 Opiekunka chciała go uratować przed szkołą 
specjalną. Godzinami siedziała z nim i pomagała w 
odrabianiu lekcji. Pisał pięknie, ale tak się 
denerwował, że gryzł palce do krwi. Niektórzy 
nauczyciele szkoły w R., do której chodził Marian, 
uznali, że chłopiec powinien kontynuować naukę w 
placówce specjalnej. Nie widzieli dla niego 
przyszłości wśród tzw. normalnych dzieci. 
Podobnie orzekły panie w poradni pedagogicznej. P. 
Krystyna posłuchała fachowców i posłała chłopca 
do ośrodka szkolno - wychowawczego. Niestety, 
Marian w nowym środowisku cofnął się w rozwoju. 
W szkole specjalnej początkowo był dobrym 
uczniem, ale w miarę upływu czasu zaczął sprawiać 
problemy wychowawcze, dostosowując się do 
swoich kolegów. Marian w rozmowie jest bardzo 
bystry, nic nie świadczy o jego problemach, ale nie 
potrafi radzić sobie w życiu. Nie jest w stanie 
wykonywać bardziej skomplikowanych czynności 
manualnych. Psycholog twierdzi, że tak bywa z 
dziećmi, które od urodzenia wychowywały się w 
domu dziecka. Marian ma problem z dokręceniem 
śrubki czy nawet zapięciem guzika. Nic więc 
dziwnego, że mimo wielu starań, nie mógł skończyć 
szkoły zawodowej i zostać, jak pierwotnie 
planował, ślusarzem. Paradoks polega na tym, że 
lekarze nie chcieli przyznać mu renty, bo wydawał 
się zbyt inteligentny. I o to p. Krystyna musiała 
stoczyć walkę. Były momenty, kiedy zmęczenie 
piętrzącymi się przed kobietą problemami, brało 
górę. Wtedy zadawała sobie pytanie, po co to 
wszystko.

Trzy siostry
 Weronika wśród rówieśników w K. czuła się 
osamotniona. Nikt nie chciał bawić się z dzieckiem, 
które różni się od innych. Kiedy zbliżały się jej 
kolejne urodziny, poprosiła ciocię, bo tak nazywała 
swoją opiekunkę, by ta urządziła jej przyjęcie. Takie 
prawdziwe z zaproszonymi gośćmi. Pani Krystyna 
ponownie pojechała do domu dziecka i przywiozła 
trzy siostry. Najstarsza miała 12, a najmłodsza 10 
lat. dziewczynki spędziły u rodziny N. cały 
weekend. Czuły się wspaniale. Był pogodny maj. 
Spacerowały po lesie, zbierały konwalie, chodziły 
nad rzekę. Zasmakowały rodzinnego ciepła. Kiedy 
wróciły do Jawora, ciągle utrzymywały kontakt z 
państwem N. Pisały listy, przysyłały zdjęcia. Już 
wówczas u p. Krystyny i jej męża zaczęła rodzić 
plan, by przyjąć do rodziny kolejne dzieci. Z ta 
myślą powstawał nowy, duży dom. Wtedy też 
pojawiła się propozycja z kuratorium, by państwo 
N. stworzyli w K. rodzinny dom dziecka. 
Warunkiem było przyjęcie i wychowanie co 
najmniej siedmiorga dzieci. Jednak dziewczynki, na 
wieść o tym, że miałyby przeprowadzić się z 
państwowego do rodzinnego domu dziecka, wpadły 
w rozpacz. Na to opuściłyśmy bidul, by znowu 
mieszkać w domu z czerwoną tablicą - mówiły. Pani 
Krystyna przyznała im rację. 

Walka o Ewę
 Kiedy trzy siostry zamieszkały w K., Marian i 
Weronika weszli w trudny okres. Bali się, że kiedy w 
domu pojawiły się nowe dzieci, to mogą odebrać im 
rodziców. Wróciła choroba sieroca - klasyczne 
kiwanie się. Do tego doszły nowe problemy. 
Najstarsza Ewa bardzo ciężko przystosowywała się 
do domowych warunków. Zbyt długo przebywała w 
placówce opiekuńczej. Nabrała złych nawyków. Z 
nią nowi rodzice mieli najwięcej problemów. Ewa 
zaczęła brać narkotyki, wpadła w nałóg. Żeby ćpać, 
zaczęła sprzedawać rzeczy osobiste: zegarek, 
kolczyki. Jednak nie chciała się przyznać, że ma 
problem. Z uporem twierdziła, że nie jest 
narkomanką. W Złotoryi nikt nie umiał jej pomóc. P. 
Krystyna poprosiła o pomoc Monar. Namówiła Ewę 
na wizytę w ośrodku. Tam dziewczyna 
zdemaskowała się przed specjalistami. Miała przed 

sobą alternatywę: albo katolicki ośrodek zamknięty 
w Bielsku Białej albo dyscyplina i pełna kontrola. 
Wybrała drugie rozwiązanie. Powrót do 
normalności był bolesny i trudny, ale p. Krystyna 
wygrała i tę batalię. Wyprowadziła Ewę z nałogu. 
Dziewczyna skończyła technikum gastronomiczne. 
Teraz pracuje sezonowo za granicą. Jest kelnerką. 
Powodzi jej się nieźle, ale nie myśli o tym, co dalej. 
Żyje chwilą. To chyba typowe dla byłych 
wychowanków domu dziecka.

Zbuntowana Mariola
 Mariola była najzdolniejszą z sióstr. Bystra i 
utalentowana plastycznie. Jednak i z nią nie było 
łatwo. Do drugiej klasy liceum uczyła się nieźle. 
Potem zaczęły się wagary, papierosy, wizyty w 
lokalach. Kiedy skończyła 18 lat, postanowiła żyć 
samodzielnie. Tak przejawiał się jej bunt. To był 
trudny okres przedmaturalny. Powinna była skupić 
się na nauce, ale podjęła spontaniczną decyzję o 
wyprowadzce. Nie mogła znieść, że ktoś każe jej się 
uczyć, mówi, co ma robić. Wynajęła z koleżanką 
mieszkanie. Myślała, że 500 złotych, jakie 
dostawała z PCPR, pozwoli jej na swobodę i 
beztroskę. Konsekwencją była oblana matura. 
Podchodziła do egzaminu kilka razy, ale bez 
większego zaangażowania. Chyba egzamin 
dojrzałości nie był jej potrzebny. Obecnie jest  
Niemczech. Tam wyszła za mąż. Wybrańcem serca 
jest Polak, który od kilkunastu lat mieszka na 
Zachodzie. Wesele urządzili  sami. Opiekunów 
zaprosili „na gotowe”. Nie chcieli obciążać 
wydatkami swoich rodzin. Samodzielność ma też 
swoje zalety.
 Mariola teraz pracuje we włoskiej restauracji. 
Kiedy dziewczyna przyjeżdża do K., pani Krystyna 
namawia ją usilnie, aby poszła do szkoły w 
Niemczech, rozwijała się, inwestowała w siebie. Na 
razie dziewczyna zbywa ją obietnicami. 
Najważniejsze, że jest szczęśliwa.

Anita
 Najmłodsza z sióstr w tej chwili jest studentką 
kolegium językowego w Legnicy. Mieszka 
samodzielnie, ale, jak pozostałe siostry, często 
przyjeżdża do rodziców w K. Na razie uczy się z 
myślą, że zrobi studia magisterskie. Już teraz wie, że 
nauczycielką nie zostanie. Może wyjedzie do 
Niemiec, do siostry. W chwili, gdy rozmawiam z p. 

Krystyną, Anita wybiera się na kurs prawa jazdy. 
Widać, że uczy się życia, dorosłości. Ciocia 
przygotowała ją do tego właściwie. Zwyczajem w 
tym domu były dyżury. Każde z dzieci miało swoje 
obowiązki: mycie naczyń, sprzątanie po posiłkach, 
pomoc przy obiedzie a nawet mycie okien. Uczyłam 
ich wszystkiego. Powoli wdrażałam nowe 
obowiązki. Buntowały się. Szczególnie, kiedy trzeba 
było pracować w ogrodzie. Do tej pory nie lubią 
ogródkowych porządków - mówi opiekunka. Z 
perspektywy czasu widzę, że miały trudniejsze 
dzieciństwo niż ich rówieśnicy, ale uczyłam ich 
pracy, życia. Przecież w przyszłości muszą liczyć 
tylko na siebie.  

Co mogłam, to zrobiłam
 Prowadzenie rodziny zastępczej  jest  
skomplikowane nie tylko ze względu na specyficzne 
trudności z wychowywaniem dzieci, ale również z 
powodu reakcji otoczenia. Rodzina z dużą rezerwą 
odnosiła się do decyzji państwa N. Bliscy straszyli, 
że nie wiadomo, co z tych dzieci wyrośnie, jakie 
mają geny. Pani Krystyna zdawała sobie z tego 
sprawę, ale wiedziała też, że problemy z 
wychowaniem dzieci występują i w rodzinach 
biologicznych. Zdarzają się również na tym polu 
porażki. 
 Niektórzy znajomi wypominali im, że 
wychowując dzieci z domu dziecka, zarabiają na 
tym. Prawda jest inna. Kiedy słucham że w mediach 
nawołuje się ludzi do tworzenia rodzin zastępczych,, 
to zastanawiam się, dlaczego nikt nie myśli i nie 
mówi prawdy o przyszłości opiekunów - złości się p. 
Krystyna. Kobieta ma obecnie 500 złotych 
emerytury. Od kiedy wzięła Weronikę i Mariana 
musiała zrezygnować z pracy zawodowej. Jak już 
mogła wrócić do pracy, jej stanowisko 
zlikwidowano. Stąd taka kwota świadczenia. Żeby 
wiązać koniec z końcem, pracuje dorywczo w 
Niemczech. Pieniądze są jej potrzebne, bo przecież 
tworzy wielorodzinny dom. To nie jest hotel, gdzie 
za miejsce noclegowe czy wyżywienie jej 
podopieczni zapłacą. Często dom tętni gwarem, jest 
pełen ludzi. Nierzadko spotyka się tam cała 
przygarnięta piątka i synowie państwa N. ze swoimi 
dziećmi. Tak wyglądają święta i niektóre weekendy. 
To cieszy rodziców. Mają dowód, że ich wysiłki nie 
poszły na marne. Stworzyli rodzinę. Może nie tak 
doskonałą, jak by chcieli, ale rodzinę. Co mogłam, 
to zrobiłam - mówi p. Krystyna. Jednego żałuję, że 
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pojawiła się trzyletnia Weronika - biologiczna córka 
nałogowej alkoholiczki. Nie było to łatwe do wychowania 
dziecko. W zasadzie powinna była przebywać w zakładzie 
zamkniętym. Nie umiała przystosować się do życia w domu 
dziecka. W ogóle nie słuchała. Postanowiono na zasadzie 
eksperymentu umieścić ją w normalnej rodzinie. Kiedy 
państwo N. odwiedzili Weronikę po raz pierwszy w domu 
dziecka, zorientowali się, że będzie trudno, jednak 
dziewczynka od razu podbiła serce męża p. Krystyny. 
Podbiegła do niego, przytuliła się i  ten sposób zadecydowała o 

swoim losie. 

Weronika
 C o  p r a w d a  

d z i e w c z y n k a ,  
z g o d n i e  z  

przewidywan
i e m  
psychologó
w, zaczęła 
ł a d n i e  

rozwijać się 
w  d o m u  

p a ń s t w a  N . ,  
j e d n a k  c u d  n i e  

n a s t ą p i ł .  D e f i c y t  
intelektualny i emocjonalny 

sprawiał, że Weronika miewała 
napady szału. Potrafiła tłuc głową o 

podłogę, tylko dlatego, że opiekunka odebrała jej 
nożyczki, którymi mała obcinała sobie włosy. 
Pani Krystyna początkowo nie wiedziała, jak 
radzić sobie z tymi napadami złości dziecka. 
Potem postanowiła je ignorować. To okazało 
się skuteczną, choć dla postronnych, 
drastyczną metodą. 
 Weronika obecnie uczy się w Szklarach 
Górnych i jest to jej druga szkoła. 
Początkowo miała być krawcową. Chodziła 
do zawodówki w Złotoryi. Niestety, nie 
zdała egzaminów. Potem chciała zostać 
k u c h a r k ą ,  j e d n a k  z  l ę k u  p r z e d  
sprawdzianami i z powodu braku wiary w 
siebie zrezygnowała z egzaminów 
końcowych. W szkole postanowiono, że 
należy wykorzystać jej zalety: dokładność, 
grzeczność  i  umożl iwić  Weronice  

przyuczenie do innego zawodu. Nie wiadomo, 
jak potoczą się jej losy. Dziewczyna boi się 

samodzielności. Obecnie ma 24 lata. Za rok 
skończy szkołę. Pani Krystyna jest pełna obaw o 

przyszłość podopiecznej.

Marian
 Weronika nie była jedynym dzieckiem 

swojej patologicznej matki - miała rodzeństwo. Państwo N. 
postanowili, że przygarną również Mariana, młodszego brata 
Weroniki. W domu dziecka zapewniano, że chłopiec będzie 
normalnym dzieckiem, jednak i z nim pojawiły się problemy. 
Był bardzo uparty i zostało mu to do dziś. Obecnie ma 23 lata i, 
jak twierdzi p. Krystyna, chodzi swoimi ścieżkami. Nigdzie 
długo miejsca nie zagrzeje. Z zawodu ogrodnik pracuje 
dorywczo (nie w swoim zawodzie), a co zarobi, od razu wyda. 

rzyjacielu! Sympatyku! Czy P miałeś kiedyś świadomość, że 
przyczyniłeś się do realizacji 
naszych wspólnych zamierzeń? 
Teraz możesz to zrealizować!

Dwadzieścia lat społecznej pracy 
na trwałe zostawiło ślad w pamięci 
mieszkańców naszego miasta. 
Wszystko, co czynimy, służy 
rozpropagowaniu i upamiętnieniu 
dokonań naszej „małej ojczyzny”. 
Dobra współpraca ze środowiskiem, 
wielość inicjatyw, liczne publikacje, 
własne czasopisma, opieka nad 
zabytkami, organizowanie rajdów, 
konkursów – to tylko cześć 
działalności Towarzystwa.

Zwracamy się z apelem i prośbą do 
członków i sympatyków TMZZ 
o deklarowanie 1% podatku 
dochodowego za 2007 rok na rzecz 
naszej organizacji.

Tylko od nas zależy, czy ten jeden 
procent zostanie na naszym terenie, 
czy też zostanie podzielony 
centralnie i zniknie w „worku” 
wielkich potrzeb naszego kraju.

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej posiada status 
organizacji pożytku publicznego 
i jest zarejestrowane w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia 
Fabrycznej we Wrocławiu IX 
Wydział Gospodarczy pod numerem 
KRS 000124632.

W druku PIT 37 na rok 2007, 
pozycja „I” jest miejsce, gdzie 
można wpisać, dla kogo chcemy 
przekazać 1% z naszego 
zapłaconego podatku, a Urząd 
Skarbowy sam dokona naliczenia 
i przeleje pieniądze na wskazane 
konto. 

Zainteresowanym podajemy nr 
konta TMZZ: 39-8658-0009-0000-
0156-2000-0010.

Przyjacielu! Sympatyku! Czy 
wesprzesz nasze działania na rzecz 
złotoryjskiej społeczności?

  Zarząd TMZZ
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Życie za życie
Pakt z Bogiem

 To było bardzo dawno. Dzieci państwa N. miały 3 i 4 lata. 
Pani Krystyna pracowała wtedy na poczcie. Wszystko zaczęło 
się od bólu pleców. Kiedy dolegliwość utrudniała jej życie, 
zdecydowała o wizycie u lekarza. Po badaniu w przychodni i 
jeszcze jednej konsultacji we Wrocławiu okazało się, że nie ma 
żartów. Choroba była poważna. Lekarz zdiagnozował raka. 
Załamała się, bo dzieci były malutkie. Wiedziała, że w razie 
czego mąż znajdzie sobie pomoc, ale matki synkom nikt nie 
zastąpi. Wtedy poszła na układ z Bogiem. Jeśli pozwoli jej żyć, 
wyjść z choroby, ona również da życie. Urodzi i 
wychowa jeszcze jedno dziecko.  
Wcześniej nie myślała o tym, by 
powiększyć rodzinę. Dwóch 
synów zaprzątało jej głowę 
w y s t a r c z a j ą c o  i  
wypełniało cały czas. 
W a r u n k ó w  d o  
w y c h o w y w a n i a  
j e s z c z e  j e d n e g o  
dziecka też nie miała, 
b o  m i e s z k a ł a  
wówczas z rodziną u 
teściów. Ale przecież 
podziękowanie nie mogło 
być łatwe w realizacji.
 Pani Krystynie po długim 
leczeniu udało się pokonać chorobę. 
Minęło trochę czasu i okazało się, że 
jest w ciąży. Lekarze odradzali jej 
donoszenie dziecka, sugerowali 
a b o r c j ę ,  b o  p o  t a k  
zaawansowanej chorobie ciąża 
i poród byłyby kolejnym 
zagrożeniem dla jej życia. 
Nie zgodziła się. Głęboka 
wiara i przyrzeczenie 
d a n e  B o g u  n i e  
pozwoliłyby na tak 
radykalną decyzję .  
N i e s t e t y,  l o s  s a m  
zadecydował za p.  
Krystynę. Chłopczyk po 
trzech miesiącach od 
n a r o d z i n  z m a r ł .  
Lekarzom nie udało się 
powstrzymać zakażenia 
krwi. P. Krystyna miała 
duży żal do jednego z nich. 
Uważa,  że nie  zrobi ł  
wszystkiego, by uratować jej 
dziecko, a wręcz sugerował, że 
skoro jest młoda, to może mieć 
kolejne.

Decyzja
 Po kilku latach bezowocnych starań 
postanowiła, że skoro sama nie może urodzić, to 
wychowa dziecko pozbawione rodziców. Mąż p. Krystyny nie 
był początkowo przekonany do tego pomysłu. Młodszy syn 
również. Pojawiła się w nim zazdrość. Dlatego też pracownica 
ośrodka adopcyjnego w Legnicy poradziła poczekać, aż 
synowie skończą szkołę. Wtedy może wszystko przebiegnie 
łagodniej. I tak się stało. Po kilku latach w domu państwa N. 

 niewielkiej wiosce pod Złotoryją mieszka rodzina, która od ponad dwudziestu lat tworzy przystań 

Wdla dzieci porzuconych przez biologicznych rodziców. W jednorodzinnym domu stojącym obok 
drogi wychowało się pięcioro wcześniejszych podopiecznych Domu Małego Dziecka w Jaworze. 

Zanim rodzina zastępcza stała się dla p. Krystyny i jej męża sensem istnienia, ich życie wyglądało 
zwyczajnie. Prawie zwyczajnie.

 Przy TMZZ działa Koło Kresowian, które 
zamierza w najbliższym okołowielkanocnym 
czasie urządzić wystawę pamiątek ocalonych 
i przywiezionych z Kresów. Mogą to być:
 - dokumenty metrykalne, szkolne, akty 
nadania, mianowania itp.,
 - notatki, zapiski, pamiętniki,
 - zdjęcia, albumy, pocztówki, 
 - obrazy,
 - kufry, walizy, kosze,
 - tekstylia (odzież, obrusy, 
pościel), 
 - wytwory własne (np. wykonane w czasie 
zsyłki przedmioty, użytkowe: różańce, sztućce 
itp.),
 - czasopisma, książki, śpiewniki, nuty,
 - przedmioty do pielęgnacji zwierząt i 
inne.
 Ekspozycja ,,skarbów rodzinnych” Z  BOŻĄ 
POMOCĄ OCALONYCH  ma wzbogacić nas, 
a zwłaszcza najmłodszych w wiedzę o 
korzeniach, rodowodach, pokazać losy 
pojedynczych osób i rodzin na tle wydarzeń 

1 %

Z Bożą pomocą ocalone 
dziejowych.
 Złożenie hołdu naszym Seniorom, 
uratowanie od zapomnienia pieśni, zwyczajów, 
pogłębienie wiedzy o historii kraju i narodu 
będzie naszym wspólnym wkładem w 
p i e l ę g n o w a n i e  D Z I E D Z I C T W A  
KULTUROWEGO.
 Serdecznie prosimy o użyczenie pamiątek, 
które zostaną przyjęte w depozyt (za 
potwierdzeniem) i otoczone należytą opieką.
 W siedzibie TMZZ prowadzona jest IZBA 
KRESOWA, w której eksponaty stanowią 
darowizny albo depozyty. 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
naszego Ośrodka Opracowywania i 
Dokumentowania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej.

 O terminie otwarcia i czasie trwania 
wystawy zostaną Czytelnicy powiadomieni 
oddzielnym komunikatem.
 Za  Zarząd TMZZ 
  Przewodnicząca Koła Kresowian 
   Danuta Sosa



Młodzi ludzie z Europy Środkowej spotykają się w 
Ostritz - Marienthal. Jest to możliwe dzięki 

instytutowi IZOP i Niemieckiej Fundacji ds. Ochrony 
Środowiska (DBU). W lutym do Marienthalu zostały 
zaproszone szkoły ze Złotoryi i Varel. Podczas 
warsztatów dziennikarskich powstawały artykuły 
dotyczące ekologii, tolerancji, różnic i podobieństw 
kulturowych w Europie. Spotkania w Marienthalu 
obalają stereotyp o Niemcach i Polakach. Znika bariera, 
która od wojny dzieli nasze narody. Młodzi świetnie się 
rozumieją, lecz starsi Niemcy wciąż jeszcze nieufnie 
przyglądają się turystom z Polski. Stereotyp Polaka-
złodzieja wykorzystują niemieccy przestępcy. Jak 
twierdzi Fohl, celnik z Gorlitz to oni prawdopodobnie 
kradną luksusowe samochody, ale większość Niemców 
i tak obwinia za to Polaków. 
 Międzynawowe warsztaty dziennikarskie nie tylko 
przełamują stereotypy, ale także  uświadamiają wartość 
środowiska dla życia człowieka i jego przyszłości. 
Nieprzypadkowo na miejsce spotkań wybrano leżące u 
zbiegu granic Polski, Czech i Niemiec Ostritz. 3,5-
tysięczne miasteczko to ekologiczny ewenement: jest 
zasilany wyłącznie czystą energią z wody, słońca, 
wiatru i drewna. W Polsce nie ma swojego 
odpowiednika. 
 Złotoryjanie zobaczyli m.in. elektrociepłownię na 
biomasę. Spala się w niej wióry, torf, drewniane odpady 
z tartaków i stolarń - ogrzewają miasto. Na wzgórzach w 
pobliżu miasta pracuje dziewięć elektrowni 
wiatrowych. Jak widać Niemcy nie walczą z 
wiatrakami, wręcz czerpią z nich korzyści. Gdyby to 
były czasy Don Kichota, miałby  ręce pełne roboty.
              Angelika Głaz i Weronika Słupecka

W Marientalu podczas tygodnia warsztatów dziennikarsko - ekologicznych, 
w których uczestniczymy wspólnie z rówieśnikami z Niemiec, znikają 

bariery. To, że czujemy się dobrze w swoim towarzystwie jest dowodem integracji, 
przebiegającej w miłej atmosferze. Spędzamy wspólnie dużo czasu. 
Rozmawiamy, wymieniamy poglądy i poznajemy się. Chyba taki jest cel 
wymiany. Niemcy po pewnym czasie stają się nam bliscy nie tylko geograficznie. 
Nasze życie nie różni się zbytnio. Słuchamy podobnej muzyki, ulegamy 
podobnym pasjom, ubieramy się podobnie. W zasadzie - szkolimy nasze zdolności 
językowe.  Jeśli nie po niemiecku, to po angielsku, na migi. Czasem, w sytuacjach 
ostatecznych rysujemy, ewentualnie prosimy o  pomoc „polskich Niemców”. 
Korzystamy z luksusów, jakie daje nam Unia Europejska, a ku większej uciesze - 
za darmo. Oszczędności zamienione ze złotych na euro przeznaczamy  tutaj 
głównie na słodycze. Smakołyki umilają wieczory, bo właśnie wtedy spotykamy 
się w jednym z przyklasztornych pokoi.  W ciągu dnia ciężko pracujemy, 
uczestnicząc w różnorakich wykładach, prezentacjach i wycieczkach, 
odpoczywamy przy wspólnych posiłkach, które, podobnie jak wieczorne 
rozmowy, bardzo nas zbliżają. Śniadania, obiady, kolacje dostarczają nowych 
doświadczeń. Ogarnia nas zdziwienie, kiedy przy każdym z proponowanych dań 
na plakietce jest cząstka „BIO”. Jemy ekologiczne posiłki i rozmawiamy, 
rozmawiamy, rozmawiamy…, a każdy powód do rozmowy jest dobry.
      Martyna Borysionek

Klasztorne życie zwykle owiane jest tajemnicą i 
ciekawi zwykłych ludzi. W klasztorze nasza 

ciekawość została zaspokojona, gdy zamieszkaliśmy w 
nim w ramach warsztatów dziennikarskich. Na każdym 
kroku spotyka się zakonnice, w stołówce jada się chleb z 
klasztornej piekarni, a pościel w pokojach jest czysta, 
świeża i wykrochmalona przez siostry pracujące w 
pralni. Wszystko jest tu fascynujące: począwszy od 
pięknej barokowej zabudowy poprzez tutejszy 
Klostermarkt, gdzie kupić można dewocjonalia czy 
piwo warzone przez zakonnice, aż do winnicy, która 
rozpościera się na pobliskim wzgórzu. Siostra 
zajmująca się Klostermarktem nie jest zbyt rozmowna i 
nie sprawia miłego wrażenia. ubrana w czano-biały 
szkaplerz, spoglądając na nas zza grubych okularów 
oznajmia, że może nam napisać klasztorny rozkład dnia, 
złożony z sześciu części: jutrzni i laudesu, tercji, mszy 
św., seksty i nony, nieszporów oraz komplety, która 
zawsze kończy dzień o godzinie 19.00. Na szczęście 
razem z nią w sklepie pracuje młody mężczyzna. Jako 
osoba świecka (elegancki strój i złota obrączka 
błyskająca na serdecznym palcu prawej ręki) bez 
jakichkolwiek oporów odpowiada na nasze pytania. Co 
jakiś czas spogląda na siedzącą obok zakonnicę, która 
skinieniem głowy i wreszcie (!) uśmiechnięta, 
przytakuje współpracownikowi.
 - Siostry zakonne są naprawdę zwykłymi ludźmi. 
Może różnią się od was, ale tylko trochę. Jedzą to, co 
inni - odpowiedział na pytanie o jadłospis klasztorny. Na 
dodatek zakon jest samowystarczalny - Zakonnice mają 
tu własną piekarnię, pralnię, uprawiają rośliny, zbierają 
zioła, z których potem powstają lecznicze maści lub 
nalewki.Rzeczywiście - półki sklepowe uginają się pod 
ciężarem stylowych butelek wypełnionych 
różnokolorowymi płynami, ogromne i bardzo smacznie 

wyglądające bochny chleba, napełniają wnętrze 
swojskim zapachem.Stereotypy życia zakonnego wciąż 
są aktualne. Jednak siostry idą z duchem czasu.
 - W salach są telewizory, a w biurze znajduje się 
komputer z dostępem do Internetu. Mamy też telefony 
komórkowe.
 Ale jedno nie zostało zmienione. Zakonnice żyją 
według zasady „Ora et labora”, czyli „Módl się i pracuj”. 
Według jednego z psalmów: „Siedem razy dziennie 
będę głosić Twoją chwałę”, modlą się z brewiarzem. 
Godziny modlitw wyznaczają rytm całego dnia. 
 - Stroje zakonnic są zależne od sytuacji. Do pracy 
nie zakładają habitu, ale zwykłe, codzienne ubrania. 
Scapuliera (czyli po prostu: szkaplerz) to strój na spacer, 
do pracy biurowej czy tej w sklepie. Jednak gdy 
zakonnice stoją przed Bogiem, muszą być czyste. 
Zakładają wtedy kukulle, specjalne białe stroje do 
modlitwy. Mam wrażenie, że w takim habicie jest im 
zimno. A o klasztorach przecież mówi się, że to 
kamienny budynek z celami zamiast pokoi. Moje 
wątpliwości rozwiewa rozmówca: 
 - Siostry mają w swoich pokojach piece. A że w 
kościele czy kaplicy jest zimno, to przecież zrozumiałe. 
Zespół klasztorny, choć obszerny, jest zamieszkiwany 
przez czternaście zakonnic. Najmłodsze mają około 30 
lat, najstarsza ponad 80. 
 - Do niedawna najstarszą mieszkanką klasztoru była 
siostra Benedykta. Miała aż 97 lat. Niestety w zeszłym 
roku zmarła. 
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Niedawno w Świerzawie ruszyła kotłownia na biomasę. W okolicach 
Starej Kraśnicy i w gminie Zagrodno staną nowoczesne wiatraki. 

Niestety taka dbałość o środowisko wciąż jest rzadkością. Powinniśmy 
uczyć się od Niemców, jak wykorzystywać naturalną energię.
 Miasteczko Ostritz położone przy granicy z Polską i Czechami, 
należało do jednego z najbardziej zanieczyszczonych rejonów w 
Niemczech. Metamorfoza, jaką przeszło w ostatnich latach, jest 
zdumiewająca. Ostritz jeszcze do niedawna było centrum górnictwa i 
przemysłu tekstylnego. Dziś to turystyczna miejscowość zwracająca 
szczególną uwagę na ekologię. 3500 mieszkańców  korzysta wyłącznie z 
„czystej” energii. Wszystko zaczęło się od Klasztoru Cysterek 
St.Marienthal gdzie wykorzystuje się energię słoneczną oraz wodną. 
Okolice wzięły przykład z zakonu. Częstym elementem krajobrazu są 
farmy wiatrowe. Na terenie Ostritz działa obecnie 9 wiatraków, które 
wytwarzają od 500 kW do 2MW energii. Pozyskana w ten sposób energia 
przekracza dwukrotnie zapotrzebowanie miasta, dlatego nadmiar 
sprzedawany jest do Koncernu Energetycznego ENSO. Na uboczu 
miasteczka funkcjonuje elektrociepłownia na biomasę. Ciepło powstaje 
ze spalania drewnianych odpadów z klasztornych lasów. Z elektrowni tej 
korzysta 80% mieszkańców. W nieczynnym wyrobisku węgla 
brunatnego powstaje jezioro Berzdorfer See, w przyszłości będzie to 
ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy. Inwestycje w ekologię są 
kosztowne, Niemcy wiedzą jednak, że nie wolno na niej oszczędzać. 
Polska dopiero się tego uczy.
  Monika Skrzeczek, Klaudia Wolak, Sylwia Kłósek

Niemcy szukający spokoju i odpoczynku od 
cywilizacji zamiast na wieś wyjeżdżają na urlop do 

klasztoru w Marienthalu, który jest takim miejscem, 
gdzie można odzyskać psychiczną równowagę po 
ciężkim czasie pracy. Kompleks budynków 
przyklasztornych to pewnego rodzaju atrakcja dla  ludzi 
uciekających od wielkich miast, zgiełku i hałasu. 
Klasztor jest idealnym miejscem na medytacje i 
regenerację sił. W pokojach mieszkalnych nie ma radia 
ani telewizji. Za to na stoliku leży Pismo Św. w 
językach: angielskim, niemieckim i francuskim. Na 
ścianach wisi wiele obrazów, krzyży, postaci świętych. 
Można znaleźć również przepiękne sale kominkowe, 
wiele zacisznych miejsc, a w części klasztornej -
przepiękne kaplice, zdobione marmurem i wiele sal 
konferencyjnych. Kiedy zachodzi słońce, klasztor 
nabiera jeszcze bardziej magicznej atmosfery. 
Podświetlone kolumnady, figury, posągi wglądają 
bardzo efektownie. Po zachodzie słońca ciężko jest 
znaleźć żywą duszę, oprócz czternastu zakonnic i 
kilkunastu pracowników z obsługi. Chociaż zdarza  się 
spotkać spacerującego klauna z wielkim, czerwonym 
nosem. Taki widok może wywołać szok, ale dla 
miejscowych nie jest raczej nowością. Spore wrażenia 
robi droga krzyżowa, która znajduje się za murami 
klasztoru na wzgórzu za winnicami. Pośród ogromnych 
drzew stoi czternaście stacji w formie kapliczek, z 
pięknymi płaskorzeźbami. Na szczycie wzniesienia - 
ogromny, kamienny, bardzo ekspresyjny posąg 
ukrzyżowanego Jezusa. Nysa przepływająca tuż pod 
murami klasztoru daje o sobie znać uspokajającym 
szumem. 
 W świecie pełnym zgiełku jest takie miejsce jak 
Marienthal. Chyba najbardziej ekologiczne miasto w 
całych Niemczech. Tu można zjeść owoce z ogrodów 
uprawianych przez zakonnice, wypić warzone przez nie 
piwo. Cały Marienthal  jest zasilany energią ze źródeł 
ekologicznych. Człowiek żyje tu zgodnie z naturą. 
Czuje się jej częścią a nie wrogiem.
  Mikołaj Biernacki

Z
 W

IZ
Y

T
Ą

 U
 S

Ą
S
IA

D
Ó

W
Z

 W
IZ

Y
T
Ą

 U
 S

Ą
S
IA

D
Ó

W
Nie walczą z wiatrakami

Integracja

Energia z klasztoru

Turysta w celi

Handel i turystyka kwitną. Na moście łączącym 
Gör l i t z  i  Zgo rze l ec  w idok  N iemców 

powracających z zakupów lub z wycieczek z Polski i 
Polaków z Niemiec to już codzienność.
 Strefa Schengen stworzyła większe możliwości 
Polakom i Niemcom. Widać to szczególnie w 
Euroregionie Nysa. Mieszkańcy przygranicznych miast 
korzystają z łatwego dostępu do produktów i usług 
oferowanych przez sąsiednie państwa. Przykładem 
może być dawne polsko - niemieckie przejście 
graniczne Zgorzelec - Görlitz, które stało się już tylko 
symbolem. Przy obecnym kursie złotówki Polacy mogą 
pozwolić sobie na zakupy u sąsiadów, które okazują się 

Przejdziem Nysę… po zakupy

Sklep w centrum miasteczka Ostritz zaskoczył nas nie tylko ogromną ilością słodyczy 
na półkach, ale także zachowaniem personelu. Po przekroczeniu drzwi, zadowolone 

i uśmiechnięte chciałyśmy zrobić zakupy, by uzupełnić zapasy słodkości. Jednak 
Niemcy z pokolenia naszych rodziców sprowadzili nas na ziemię, a nawet użyłabym tu 
wyrażenia - do podziemi. W dość nieprzyjemny sposób poinformowano nas, że strefę, w 
której dokonuje się zakupów, przekroczyć może jednorazowo zaledwie 10 osób i to 
wyłącznie z opiekunem. Pomyślałyśmy: Co to za paskudne zasady? Przecież nie chcemy 
ich okraść, by później nielegalnie przekroczyć granicę i uciec do Meksyku. My, Polacy i 
nasi niemieccy przyjaciele spojrzeliśmy na siebie z zażenowaniem. Nikomu z nas nie 
podobało się takie zachowanie. Ludzie dorośli, a kierują się stereotypami? My, młodzi 
nastolatkowie pokonaliśmy nie tylko bariery językowe, ale też różnice kulturowe. 
Uczymy się od siebie. Dzięki nawiązanym kontaktom przywozimy do Polski 
wiadomości ze świata. A tu takie rażące zachowanie! Urażeni i głęboko zranieni 
unieśliśmy głowy wysoko w chmury (trochę blokowani przez dach). Tak jak nam 
narzucono, podzieliliśmy się na dziesięcioosobowe grupy, nie przejmując się 
narodowością. My nie dostrzegamy drażniących różnic między sobą. Polacy nie mają 
rogów, a Niemcy ogonów. Jesteśmy tacy sami i chcemy, by traktowano nas na równi. Po 
tej sytuacji udawałyśmy, że nie ruszyło nas to tak bardzo. Na poprawę humoru zjadłyśmy 
czekoladę wspólnie z niemieckimi przyjaciółmi. W końcu kubki smakowe oba narody 
mają takie same.

    Paula Wełyczko

Szlaban w Schengen
Zimno, ponuro i nudno. Te słowa usłyszałyśmy z ust znajomych przed naszym wyjazdem 

do klasztoru w Marienthal. Zmęczone podróżą i pełne obaw krążyłyśmy po labiryncie 
korytarzy, aby odnaleźć swoje pokoje. Szok, zdziwienie i ulga. To uczucia, które pojawiły się 
po wejściu do pomieszczeń. Zaskoczyła nas ich prostota, a zarazem nowoczesność. Biurko, a 
na nim telefon i obok Nowy Testament. To jedno z wielu przykładów połączenia epok. Naszą 
uwagę zwróciły również zabytkowe okna obok dzisiejszych „plastików”. A na posiłek 
zamiast zbiegać po drewnianych schodach, zjechałyśmy hotelową windą. Zaskoczeniem był 
dla nas zróżnicowany wystrój stołówki. Ozdobne dynie, wiklinowe kosze i piaskowe podłogi, 
a w centrum - szwedzki stół; wiele rodzajów sałatek, kilka odmian sera, pieczywa oraz 
naturalne jogurty.
 Wychodząc na pusty dziedziniec, zauważyłyśmy klowna pchającego wózek z 
rekwizytami, a w tle spostrzegłyśmy pierwszą dotychczas zakonnicę. Zaskoczone 
uciekłyśmy do swoich pokoi. Po chwili śmiałyśmy się z naszej reakcji. 
 Nasi koledzy w Polsce się mylili. W Marienthalu nie było ani zimno, ani ponuro, ani 
nudno. Niepotrzebnie się bałyśmy. Zamiast nieogrzewanych cel, czekały na nas przytulne, 
ciepłe pokoje i sympatyczni ludzie. Upadły mity o klasztornym życiu.

Aleksandra Cygan, Jadwiga Kotlarz, Aleksandra Drzał, Joanna Pisarska

Cywilizowany klasztor

Zastanowił mnie więc fakt, jak to jest, gdy któraś z 
zakonnic choruje. Czy mają swój własny szpital? 
 - Gdy jedna z sióstr zachoruje, przyjeżdża do niej 
lekarz. Jednak jeśli jest to coś poważniejszego, zabiera 
się ją do zwykłego szpitala. 
 Naszą rozmowę przerywa dzwonek u drzwi, 
zwiastujący czyjeś wejście. Energiczna kobieta w sile 
wieku od progu uśmiecha się i podbiega do zakonnicy:
 - Kupiłam siostrze to, o co siostra prosiła - i podaje 
jej butelkę żelu pod prysznic „Fa”. Sytuację wyjaśnia 
nasz rozmówca:
 - Siostry same nie wychodzą na zakupy. Są osoby, 
które kupują im to, czego potrzebują i dostarczają na 
miejsce. 
Oczywiście w życiu zdarzają się różne sytuacje, dlatego 
zakonnice mogą opuścić teren klasztoru, na przykład 
gdy choruje ktoś im bliski. 
 Życie klasztorne upływa według ustalonego 
schematu i zaczyna się bardzo wcześnie - w dzień 
powszedni już o 4:30. Doba jest podzielona na pracę i 
modlitwę. Siostry nie mają wolnego czasu, skutecznie 
eliminując ze swego życia siódmy grzech główny - 
lenistwo. W pracę wkładają dużo wysiłku i tym okazują 
swoją miłość do Boga. Reguła ta, utworzona przez św. 
Benedykta, jest aktualna do dziś. Praca i modlitwa - oto 
powołanie zakonnic. Oprócz tego nie zmieniła się też 
tradycja warzenia piwa: 
 - Choć teraz powstaje tylko jeden gatunek, ciemne 
piwo, które szybko uderza do głowy. Produkuje się tu też 

wino. Jesteśmy w stanie wyprodukować około 1000 
litrów tego szlachetnego trunku. Jednak na masową 
sprzedaż to zdecydowanie za mało.
Na nasze pytanie, czy siostry mogą pić klasztorne 
alkohole, rozmówca uśmiecha się szelmowsko i 
stwierdza:
 - Jeśli mają apetyt, to czemu nie?
 Ale klasztor to nie tylko praca w piekarni, pralni czy 
produkcja trunków. To przecież także miejsce skupienia 
i modlitwy. Intencje bywają różne:
  - Modlitwa to przecież rozmowa z Bogiem. Czasem 
jest to prośba o zdrowie współmieszkanek, rodziny, 
przyjaciół oraz o pokój na świecie. Często też siostry 
modlą się o ekumenizm katolików z protestantami. 
Powstał tu też Krąg Przyjaciół Opactwa St. Marienthal,  
który skupia, obok innych narodowości, przede 
wszystkim Niemców, Polaków i Czechów. Spotkania 
odbywają się ponad wszelkimi podziałami. 
Chrześcijańskim zwyczajem zostały sobie wybaczone 
wszystkie winy. Siostry żyją według wskazówek 
zawartych w „Regule św. Benedykta” oraz w pismach 
św. Bernarda z Clavau. Jedna z reguł mówi: „Posłuchaj, 
(moja córko) wskazówek nauczyciela, nakłoń ucho 
twojego serca, przyjmij ochotnie pouczenie dobrego 
Ojca i wypełnij je przez czyn”.
 Życie zakonne dziwi nas wszystkich. Sztywna 
etyka, czas przepełniony na zmianę pracą i modlitwą jest 
dla sióstr tym, co zawsze pragnęły robić. Czują się 
spełnione w swoim powołaniu, co widać na każdym 
kroku. Klasztor w St. Marienthal jest oazą spokoju,  w 
której życie upływa na spełnianiu woli Bożej.

  Tekst: Aleksandra Falęcka
Informacje: Monika Skrzeczek, Michał Mendocha

dla obojga narodów korzystne. 
 Niemcy najczęściej zaopatrują się w produkty spożywcze, 
które często są lepsze niż ich własne. Natomiast Polacy kupują 
głównie sprzęt elektroniczny oraz artykuły chemiczne. Chociaż 
zdarzają się przypadki, że polska młodzież wykorzystuje 
możliwość zakupu alkoholu w Niemczech już od 16 roku życia. 
Istnieją jednakże pewne ograniczenia. Pomimo braku odprawy 
celnej można zostać skontrolowanym w każdym momencie 
przez policję graniczną w promieniu 30 km. 
 Korzyści z Schengen to nie tylko zakupy, lecz również 
turystyka. Görlitz przyciąga turystów ze Zgorzelca. Na 
niemieckich ulicach coraz częściej słychać język polski. Do 
najciekawszych miejsc w mieście należy zabytkowy rynek oraz 
ratusz, w którym znajduje się winda jeżdżąca w kółko. Atrakcją 
jest również portal, który dzięki swojej budowie umożliwia 
przenoszenie fal dźwiękowych z jednego końca łuku do 
drugiego. Miasto jest w większości odnowione, lecz mimo 
wszystko wygląda na opuszczone. Obok wyremontowanych 
kamieniczek stoją zaniedbane budynki, które odstraszają 
potencjalnych mieszkańców swoim wyglądem lub 
rakotwórczością. 
 Ostatnio coraz więcej Polaków dostrzega możliwość 
taniego zakupu mieszkania i dzięki strefie Schengen nie mają 
już tyle problemów z pogodzeniem pracy w Polsce z domem w 
Niemczech.
 Olga Chmielewska, Marta Gągorowska, 
 Paweł Synowiec

Módl się i pracuj
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PSS: No ja od listopada odkąd zamówiłem sobie kostkę 
profesjonalną.
MM: Generalnie rok szkolny to początek.
PSS: Wcześniej, zanim nie miałem kostki, układałem na 
symulatorze komputerowym.
EZ: Nie jest to czasem monotonne?
PSS: Nigdy, nigdy. To się wydaje monotonne, że zawsze 
się tak samo kończy.
MM: Bo speedcubing to nie tylko układanie w kółko 
kości 3x3.
PSS: To ciągła walka z czasem. Kostki są różne
MM: To one-handed, blindfold, inne rozmiary, kształty 
i hypercubing.
PSS: Czekaj, ja wyjaśnię. To są metody one-handed - 
jedną ręką, blindfold - bez patrzenia.
MM: 2x2, 4x4, 5x5 i wyżej, piramidki i megaminxy
PSS: Rozmiary, jakie mamy na stanie to 2x2x2 3x3x3 
4x4x4 5x5x5.
EZ: Można Was spotkać codziennie na szkolnym 
korytarzu przy parapecie z kostką w ręku i telefonem 
obok... A jak reaguje na to otoczenie, koledzy z klasy, 
nauczyciele?
MM: Oj, różnie. Gdyby nie konieczność prowadzenia 
zajęć, nauczyciele i reszta klasy chętnie by się od nas 
uczyli. Przynajmniej niektórzy.
PSS: No tak, niektórzy. Zauważyłem, że zostaliśmy 
generalnie odizolowani.  Tak troszkę.
MM: Speedcuberzy - reszta świata.
PSS: Miałem taką sytuację z kolegą z klasy na WOŚPie. 
Generalnie nie dzierży kostek, ale jak zrobiłem mały 
pokaz na tej imprezie, to od razu inna gadka: "Ja z nim do 
klasy chodzę, tak ja" i taka rozmowa.
EZ: Czy kostka ma jakiś związek z profilem klasy 
(politechniczna) i Waszymi zainteresowaniami?
MM: Tak, bardzo.
PSS: Rozwija umysł, łatwiej mi się skupić na czymś, co 
robię i robię to dokładniej, z większą precyzją.
MM: Zauważyłem prawidłowość - ludzie o umysłach 
typowo ścisłych mają większe predyspozycje do 
układania.
PSS: No bo jednak trzeba mieć tę wyobraźnię 
przestrzenną, nie na wszystko są algorytmy. Sporo 
rzeczy robisz sam i musisz wiedzieć, jak dojść do 
danego stanu
MM: Humaniści na upartego też się nauczą układać, ale 
nie osiągną takich wyników.
PSS: Nasz kolega Piotrek to humanista. Układa rok, a 
ma wyniki jak my.
EZ: Wasze osiągnięcia? Cele?
MM: Mój cel: osiągnąć założenia metody Fridrich, 
czyli 17 sekund i około 56 ruchów kostką.
PSS: Mnie też. W zupełności.
MM: Chciałbym nauczyć się blindfolda.
EZ: A ile wynosi wasz rekord i liczba ruchów?
PSS: Na ruchy nie układałem, ale personal best (czyli 
najlepszy czas) 22.02 sekund.
MM: Mój pojedynczy czas 22.47, średnia z 12 to 27.42 
sekundy.
PSS: A u mnie średnia z 12 to 31.11 sekund.
EZ: Planujecie wziąć udział w jakichś zawodach?
PSS: No chcielibyśmy jechać na Śląsk Open  i to jest 
raczej pozycja pewna ̂ ^
MM: Tak, Katowice na bank
PSS: Jest wiele takich zawodów wokół, Francja, ale to 
niepewne. Chciałbym, ale zależy jak wyjdzie.
MM: Są zawody w Gdańsku 24 lutego, ale to za daleko.

PSS: Tak właśnie, Gdańsk. No i Mistrzostwa Polski 
potem, a w przyszłym roku może świata <marzyciel>
EZ: Macie duże szanse?
MM: Szczerze? To nie, ale nie wygrana się liczy. Liczy 
się udział, przeżycie, atmosfera…
PSS: Nie, na tym poziomie jeszcze nie mamy. Jedziemy 
poznać ludzi, poczuć klimat, zobaczyć, co to za krejzole 
tam jeżdżą.
EZ: Ile osób już zaraziliście kostkomanią?
MM: Mikołaj humanista to raz…
PSS: No tylko chyba jeszcze Bartek, dwa.
MM: No i mój brat, to trzy.
EZ: Ciężko było przekonać innych?
PSS: Nie, to samo w człowieku przychodzi, że tak „O, ja 
też tak chcę umieć".
EZ: Palce Was nie bolą?
MM: Nie, prędzej ogólnie ręce, ale rzadko.
EZ: A jak Wasze rodziny komentują to hobby? 
MM: Rodzice... Dopóki nie zaniedbuję nauki, jest OK. 
Generalnie to pamiętają czasy swej młodości, kiedy 
kostki weszły na rynek.
PSS: Rodzina nie może wytrzymać dźwięku kostek. 
Denerwuje ich to szuranie
EZ: Układanie kostki traktujecie jako rywalizację 
miedzy sobą, czy zwykłą zabawę ;)
MM: Hmm... To ciężkie pytanie.
PSS: Zabawa z nutką rywalizacji.
MM: Może tak: dopóki Synu jest za mną z czasami, to 
tylko zabawa xD.
PSS: Ale jak zaczynam wygrywać, to się zaczynają 
nerwy.
MM: A jak dowiem się, że mnie przegonił, zaczyna się 
rywalizacja.
EZ: Czy planujecie wyjść z inicjatywą zawodów 
szkolnych, miejskich?
MM: Chyba tak.
PSS: Ale musiałoby być nas więcej.
MM: Szkolne zawody, może, ale trzeba koło 10 ludzi, 
co najmniej.
PSS: Mamy zamiar zorganizować układanie ciągłe 
przez pełną dobę i sprawdzić, ile będzie ułożeń.
EZ: Coś chcecie jeszcze dodać do tego, co 
powiedzieliście do tej pory?
MM: Hmm... Ja zapraszam wszystkich do układania i 
dziękuję Oli, która cierpliwie znosi moje hobby.
PSS: Podziękowania dla wszystkich, co znoszą nasze 
układanie mimo wszystko. 
MM: Nie ma co dziękować, chyba że samym sobie za 
cierpliwość i wytrwałość.
PSS: I za poświęcony czas, bo jakby nie było, na 
początku układałem po 10 godzin, a teraz układam w 
każdej wolnej chwili.
MM: Wariat. Chociaż na wakacjach, kiedy się dopiero 
uczyłem, też tak miałem.
PSS: Ja wstałem, śniadanie, kostka, obiad, kostka, 
kolacja, sen albo kostka. 
MM: Ale podczas jedzenia nie układam.
PSS: Ja czasami OH [one handed - pl. "jędną ręką"] jak 
pizzerkę na przerwie wcinam ,czy coś
MM: No ja często specjalnie ćwiczę OH, ciekawe 
ćwiczenie rozgrzewkowe
PSS: Taa, a potem nadgarstki odpadają. Ale z kostką jest 
jak z kobietą, delikatnie i ostrożnie trzeba kręcić, trzeba 
ją dobrze poznać, żeby się z nią zgrać.
  Rozmawiał Kacper Pawłowski
  Zdjęcie: Ryszard Masłowski

hociaż Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości - Czgodnie ze statutem - ma swoją siedzibę w 
Gimnazjum Nr 2 przy ul. Wilczej, to darmo szukać 
jakiejś tabliczki na budynku.  

- To dlatego, że wszystkie fundusze, jakie 
pozyskujemy, idą na działalność, a nie sprzęt czy 
wynagrodzenia dla pracowników - wyjaśnia prezes 
Stowarzyszenia Beata Siudak. - Taka była od początku 
nasza strategia.

Pomagamy rozwijać skrzydła
Stowarzyszenie zawiązało się pod koniec 2005 

roku. Powstało jako odpowiedź na wiecznie 
niedoinwestowanie szkoły, na ciągły brak funduszy na 
zajęcia pozalekcyjne . Zadaniem Edukacji Przyszłości 
nie jest wyręczanie szkoły w jej funkcjach, ale raczej 
uzupełnianie i rozszerzanie jej zadań.  

 Zapraszamy  do współpracy szkoły z różnych gmin 
z całego powiatu, aby - między innymi - wyrównywać 
szanse edukacyjne młodych ludzi. Wiejskie dzieci przy 
utrudnionym dostępie  do dóbr kultury,  mają prawo do 
startu z równego poziomu. 

Nasza działalność pomaga też nauczycielom w ich 
pracy zawodowej. Można wiele lat obserwować dziecko  
na zajęciach i nie mieć okazji do poznania jego ukrytych 
talentów . Podczas realizacji naszych projektów dzieci 
robią to, co lubią, dlatego łatwo zauważyć w nich 
uzdolnienia  aktorskie, dziennikarskie, artystyczne, 
organizatorskie i wiele innych. Nauczyciel na pewno 
wykorzysta to później w procesie dydaktycznym i 
wychowawczym. Poza tym praca przy projekcie bardzo 
rozwija i wzbogaca również nauczyciela. Zyskuje on 
nowe umiejętności, co z kolei pomaga spojrzeć na swoją 
pracę z innej perspektywy. Po prostu doskonali się.

Diagnozujemy problemy
- To nie jest takie proste - chłodzi entuzjazm Paweł 

Macuga, członek zarządu Stowarzyszenia. - Najpierw 
jest pomysł, który zwykle jest odpowiedzią na jakiś 
problem, który staramy się zdiagnozować . Następnie 
projektujemy działania i zastanawiamy się nad ich 
realizacją . 

Na początku naszej działalności próbowaliśmy 
pozyskiwać pieniądze od lokalnych sponsorów , 
jednakże było to bardzo trudne. Postanowiliśmy więc 
szukać zewnętrznych źródeł finansowania

Przeszkody
- I tu jest  kolejna przeszkoda do pokonania - wtrąca 
Kamila Nankiewicz. - Fundacje ogłaszają zwykle 
konkursy na projekty. Oczywiste jest, że nie wszystkie 
otrzymują akceptację.  Zazwyczaj dofinansowanie 
dostaje  około 10 do 20 procent  projektów. Jak widać, 
konkurencja jest ogromna.

Korzyści
Stowarzyszenie  Edukacja Przyszłości ma już spore 
doświadczenie . Zrealizowało  dwa przedsięwzięcia, 
które właśnie się zakończyły(Poznajemy język naszych 
sąsiadów i Eko-Kaczawa), a w trakcie realizacji jest 
projekt Fizyka- drogą do przyszłości . Były to typowe 
projekty edukacyjne. Chodziło w nich między innymi o 
to, aby doprowadzić do autentycznej współpracy szkół i 
swobodnych kontaktów pomiędzy dziećmi. 

- Mieliśmy szczęście, że pierwszy opracowany 
przez nas projekt uzyskał akceptację - opowiada prezes 
Stowarzyszenia  -  To dało nam ogromną motywację i 
siłę do dalszej pracy. I chociaż wiele z wysłanych 
projektów nie przeszło, nie rezygnowaliśmy, a efekty 
widać obecnie. 

Prezes Beata Siudak: - Nikt dzieci nie namawia ani 
nie zmusza do udziału w naszych projektach. To ich 
własny wybór. Praca w trakcie realizacji takiego 

przedsięwzięcia,  to jak udział w ciekawych zajęciach 
pozaszkolnych. 

W projekcie Poznajemy język naszych sąsiadów 
udział wzięły cztery grupy dzieci po 15 osób. 
Przyjmowaliśmy wszystkich chętnych, nie było 
żadnych ograniczeń.  Zajęcia trwały cały rok. Efektem 
przedsięwzięcia było między innymi wytworzenie 

materiałów dydaktycznych pod kierunkiem 
nauczyciela. Trzeba było widzieć rozentuzjazmowane 
dzieciaki, jak szły na pocztę, do sklepu lub do hotelu i 
tam nagrywały na wideo (czasem kilkakrotnie) scenki w 
języku angielskim i niemieckim. Dzieci wiedziały, że 
zostaną one potem umieszczone na  stronie internetowej 
gimnazjów , więc potraktowały to szalenie poważnie. A 
potem, gdy nasze Stowarzyszenie zakupiło do 
szkolnych bibliotek książki beletrystyczne po angielsku 
i niemiecku - to z kolei przeszło nasze oczekiwania! Nikt 
z nas się nie spodziewał, że młodzież tak chętnie będzie 
czytać książki i to jeszcze w języku obcym! Dzieci były 
szczęśliwe, gdy mogły na swoim poziomie znajomości 
języka angielskiego przeczytać na przykład Anię z 
Zielonego Wzgórza. Kilkanaście zakupionych tytułów 
jest w ciągłym czytaniu i czeka na nie duża kolejka. To 
jest bezpośrednia korzyść z udziału w projekcie. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
z terenu powiatu złotoryjskiego

 Edukacja Przyszłości ma w planie współpracę 
również z organizacjami pozarządowymi..

- Są osoby, które aktywnie działają w 
stowarzyszeniach i organizacjach na rzecz swojej wsi, 
gminy, regionu. Jednak brak im wiedzy i umiejętności, 
aby sięgnąć po unijne środki.   Chcemy ich nauczyć 
JAK  należy to robić. I tego dotyczy nasz kolejny 
projekt, który już uzyskał akceptację i powoli 
zaczynamy go realizować  z wójtem Gminy Złotoryja 
panią Marią Leśną jako naszym partnerem. Jesteśmy na 
etapie dokumentów kontraktowych - opowiada Paweł 
Macuga. - Część organizacji zainteresowaliśmy już 
naszym przedsięwzięciem . Zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału w projekcie.

          wysłuchała Agnieszka Młyńczak
 zdjęcie z archiwum Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości
59-500 Złotoryja, ul. Wilcza 41
www.edukacja-zlotoryja.org
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zał lat osiemdziesiątych - kostka Rubika - powróciła. Są wśród nas tacy, którzy Snie rozstają się z tą kolorową łamigłówką. Paweł Synowiec i Michał Mendocha 
- uczniowie drugiej klasy politechnicznej to ludzie pozytywnie zakręceni. Kostka na 
śniadanie, obiad i kolację…
Kacper Pawłowski: Jak się zaczęła wasza przygoda z kostką Rubika?
Michał Mendocha: Synu pierwszy
Paweł "Synu" Synowiec: Ok. Ja się zaraziłem od Michała generalnie. Tak po prostu, 
potem, w listopadzie kupiłem swą pierwszą kostkę no i się zaczęło. 
MM: Mnie znajoma wspomniała kiedyś, że u niej w szkole jest moda na kostki… Po 
jakimś czasie spotkałem na bazarze kostki „Made in China”
PSS: No i się zaczęło… Ja potem odgapiłem i tyle
MM: Po ok. tygodniu umiałem układać z pamięci najprostszą metodą z 
wykorzystaniem ok. 6-7 algorytmów
PSS: Ja pierwszą kostkę z algorytmami "z kartki" ułożyłem w 37 min.
KP: Jak długo już układacie kostki (regularnie)?
MM: Od września mam kość, profesjonalnie układam od października.

Z kostką jest jak z kobietą

Edukacja Przyszłości, czyli jak pozyskiwać granty

zisiejszą informacją chcielibyśmy rozpocząć cykl, Dktóry czytelnikom „EZ” ma przybliżyć 
działalność Rady Miejskiej w Złotoryi. Zamierzamy 
każdorazowo krótko przedstawić tematykę, przebieg 
oraz ustalenia RM. Będziemy zabiegać o krótkie 
wypowiedzi radnych, reprezentujących różne 
ugrupowania. 
24 STYCZNIA 2008
 Radni w liczbie najpierw trzynastu, a następnie 
czternastu, z udziałem przedstawicieli władz miejskich 
oraz gości, rozpoczęli obrady o godz. 13.30. Sesję 
otworzył i prowadził przewodniczący RM – Andrzej 
Zając; protokołowała – Krystyna Kamińska. 
 Przyjęty porządek obrad przewidywał 7 punktów, 
które kolejno zrealizowano.
1.INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA 
Z PRACY MIĘDZY SESJAMI
 Informację złożył sekretarz miasta Włodzimierz 
Bajoński, ponieważ w pierwszej
części sesji burmistrz Ireneusz Żurawski nie 
uczestniczył. Wystąpienie Sekretarza zawierało 
informację, że rozpoczęto remont lokalu w budynku 
Rynek 42 oraz remont podwórza tegoż budynku. 
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 
utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie czystości w 
mieście oraz elementów małej architektury. 
Zorganizowano roboczy wyjazd Wspólnego 
Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu oraz 
partnerskim czeskim mieście Mimoń. Zasadniczym 
celem wyjazdu było ustalenie zakresu projektu pn. 
„Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia“. 
Referujący przekazał również, że w Kościele NNMP 
odbył się koncert kolęd w wykonaniu Chóru 
Nauczycielskiego „Bacalarus“. Odbył się także 
koncert  zespołu młodzieżowego z Żywca 
„Żywczanie“, dedykowany młodzieży gimnazjalnej.
 Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/289/2006 z 
dnia 30 marca 2006 zobowiązuje Burmistrza Miasta do 
przedłożenia do 10 lutego każdego roku informacji o 
umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu na raty należności 
pieniężnych Gminy Miejskiej Złotoryja. Informację 
taką przedłożyła Radzie Miejskiej Grażyna Soja – 

skarbnik miasta. Złożona informacja jest załącznikiem 
do protokołu z sesji.
2.WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH
 Niejednokrotnie ten punkt wywołuje wiele emocji 
i kontrowersji. Tym razem było spokojnie; głos zabrało 
dwoje radnych. Kinga Maciejak wystąpiła z prośbą o 
uporządkowanie przez służby miejskie terenu wzdłuż 
ulicy Złotej (przedszkole i garaże). Zdaniem radnej w 
tym miejscu powstaje dzikie wysypisko śmieci. Radny 
J ó z e f  B a n a s z e k ,  n a w i ą z u j ą c  d o  s e s j i  
popularnonaukowej z 2006 przypomniał, że 
przedstawiciel Pulsnitz zapraszał na obchody 450 – 
lecia tego miasta. Radny otrzymał zapytania od 
mieszkańców zainteresowanych tą sprawą, czy będzie 
organizowany wyjazd na te uroczystości. 
3.MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W ROLI ANIMATORA KULTURY
 Dyrektor Aneta Wasilewska zapoznała radnych z 
zadaniami statutowymi placówki. Przedstawiła 
również zakres imprez adresowanych do dzieci i 
młodzieży. 
 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i 
Kultury Fizycznej – Roman Gorzkowski „przekazał 
refleksje z posiedzenia komisji“. Z pobytu w tej 
placówce Przewodniczący wyniósł bardzo pozytywne 
wrażenia. Komisja pytała szefową biblioteki o 
współpracę z organizacjami pozarządowymi i z 
zadowoleniem przyjęła, iż współpraca ta będzie 
kontynuowana. Członkowie komisji sugerowali, 
ażeby placówka organizując w przyszłości imprezy 
wzięła również pod uwagę zbliżający się jubileusz 800 
– lecia nadania Złotoryi praw miejskich. W zasobach 
MBP znajduje się już teraz zbiór książek o tematyce 
miejskiej. W przyszłości MBP zamierza zorganizować 
na strychu „kawiarenkę internetową“. Strych wymaga 
jednak remontu i dlatego komisja przyjęła wniosek, 
ażeby „planując remonty zabezpieczyć środki na 
remont strychu MBP“. Pilnym zadaniem jest również 
ocieplenie ścian placówki.
 Przewodniczący Andrzej Zając wyraził nadzieję, 
że na obydwa te zadania uda się wygospodarować 
środki. Radna K. Maciejak podziękowała za wiele 

zaproszeń od placówki na różnego typu imprezy dla 
dzieci i młodzieży.
 W tym momencie przybył na sesję burmistrz 
Ireneusz Żurawski.
4.INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 
HALI SPORTOWEJ „TĘCZA“ W ROKU 2007
 W formie prezentacji wizualnej działalność tę 
omówił kierownik obiektu – Jacek Zańko. Na 
licznych slajdach zarejestrowano imprezy sportowe z 
roku 2007. Szef „Tęczy“ przedstawił również 
perspektywy rozszerzenia działalności w latach 
następnych. Przedstawił również formy działalności 
usługowej prowadzonej na bazie „Tęczy“: wynajem 
sali, aerobik, siłownia, wynajem boisk. Obiekt spełnia 
warunki bhp w tym zakresie.
 Radny Leszek Antonowicz przedstawił własną 
bardzo wysoką ocenę pracy kierownictwa i obsługi 
hali. Uważa, że hala dobrze spełnia swoją rolę, mimo iż 
warunki pracy nie są łatwe – od 6.00 do 22.00. Wysoką 
ocenę  k ie rownic twa  ob iek tu  p rzeds tawi ł  
przewodniczący A. Zając – podkreślił walory 
higieniczne sali oraz przystępne ceny. 
5.PODJĘCIE UCHWAŁ 
 Skarbnik miasta Grażyna Soja przedstawiła i 
omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
na rok 2008. Po niej, przewodnicząca Komisji Budżetu 
i Finansów – Krystyna Barcik przedstawiła 
stanowisko komisji w sprawie uchwały, która została 
jednogłośnie skierowana pod obrady Rady Miejskiej 
(w dniu 24 stycznia 2008). Na pytanie radnego Iwo 
Mateckiego o źródło zwiększenia dochodów miasta, 
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że w kwoty te 
wkalkulowano środki, które zamierza się osiągnąć ze 
sprzedaży mienia komunalnego.
 W g łosowaniu  wszyscy  obecn i  r adn i  
wypowiedzieli się w sprawie zmian w budżecie na rok 
2008 (14 - za, 0 - przeciw i 0 – wstrzymujących się). 
Uchwała nosi numer XVI/98/2008.
6.ODPOWIEDZI NA WNIOSKI 
I INTERPELACJE RADNYCH 
 Radna K. Maciejak poszerzyła informację 

złożoną na wstępie o 
przekaz, że odbywają 
s i ę  t a m  l i b a c j e  
a l k o h o l o w e  z  
udziałem młodzieży; 
śmieci roznoszone są 
po całej ulicy i blokują 
wyjazd z garażów.
 B u r m i s t r z  I .  
Ż u r a w s k i  
odpowiedz i a ł ,  ż e  
z o s t a n i e  t o  
s p r a w d z o n e .  
Natomiast radny J. 
Banaszek otrzymał 
o d p o w i e d ź ,  ż e  
burmistrz Złotoryi nie 
otrzymał zaproszenia 
ze strony swojego 

Rajcowie radziliRajcowie Rajcowie radzili

partnera z Pulsnitz. 
7. SPRAWY RÓŻNE
 W  tym punkcie głos zabrała radna Krystyna 
Widulińska, składając podziękowanie za przekazane 
radnym kalendarze imprez.
 Przewodniczący A. Zając przekazał radnym 
informację, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i 
Finansów zawnioskowano, aby na sesji odczytać 
całość dokumentacji radnego Stanisława Sołtysika w 
związku z wniesioną przez niego skargą do Wojewody 
Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi 
dotyczącą zmiany w Statucie Miasta Złotoryja (chodzi 
o wybór sekretarzy komisji oraz podniesienia im diet 
za sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji). 
Radna K. Barcik przedstawiła całość tej dokumentacji. 
Przewodniczący A. Zając poinformował, że 
odpowiedź od Wojewody Dolnośląskiego potwierdza 
prawidłowość podjętej uchwały prze Radę Miejską.
 Porządek obrad został wyczerpany. W związku z 
tym przewodniczący Rady Miejskiej  A. Zając 
zamknął obrady (15.00.). 

Na podstawie protokołu z sesji 

Pani prezes Stowarzyszenia: Beata Siudak
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Religia prawosławna jest wschodnim odłamem 
ortodoksyjnego chrześcijaństwa (z greckiego 
orthodoxos - prawdziwie, prawidłowo wierzący). 
Powsta ła  w wyniku rozłamu w Koście le  
chrześcijańskim w 1054 r. w wyniku tzw. schizmy 
wschodniej.Liczba wiernych Cerkwi prawosławnej na 
świecie oceniana jest na 250-300 milionów. 
   

Kapłan w religii prawosławnej niegdyś nazywany 
był popem. W wyniku propagandy bolszewickiej 
słowo to jest obecnie uznawane za obraźliwe. Wierni 
używają określenia ksiądz. Na  terenie Rosji używa się 
nazwy батюшка, czyli ojczulek, dodając do tego imię 
kapłana. Zwyczajowo w prawosławiu księża żenią się, 
mają normalne rodziny. Żona popa to popadia, a wierni 
zwracają się do niej мамушка, czyli matuszka, 
mateńka. Do  celibatu zobowiązani są tylko mnisi i 
biskupi. 

  Świątynia prawosławna to cerkiew. Główne 
miejsce zajmuje w niej ikonostas. Jest to ściana z 
ikonami, która oddziela miejsce ołtarzowe 
(swiatłyszcze) od nawy przeznaczonej dla wiernych. 
Zgodnie z nauką cerkwi prawosławnej ikonostas jest 
symbolem nieba, miejscem szczególnego przebywania 

służy do namaszczania domów prawosławnych 
wiernych. Ksiądz świętym olejem robi znak krzyża na 
ścianie pod samym sufitem, następnie na tym kreśli 
ołówkiem niewielki krzyż prawosławny. Zaczyna od 
ściany wschodniej, potem idzie do zachodniej, a 
następnie do pozostałych ścian. Obecność świętego 
oleju oznacza, że nasz dom będzie bezpieczny, bo 
będzie go ochraniał Bóg. A tu, na tej ścianie wisi 
krzyżyk z bierzmowania naszego dwuipółletniego 
synka. U nas, w prawosławiu, chrzest jest połączony z 
bierzmowaniem, bo bez bierzmowania jest niepełny. 

 
Bardzo ją kochałem i to było 

silniejsze od wszystkiego
Justyna Bidnyk - wyznania prawosławnego 

(mówi o sobie Lemkynia) i Jacek Brezman -katolik 
wzięli ślub w 2002 roku w cerkwi pod wezwaniem 
Świętej Trójcy w Lubinie. Jacek musiał uzyskać zgodę 
od samego biskupa. 

Chodzili ze sobą cztery lata. Przez ten czas mogli 
uzgodnić poglądy co do swojej wspólnej przyszłości. 
Uczęszczali razem na nabożeństwa i do cerkwi, i do 
kościoła. Justyna nie bardzo umiała się odnaleźć w 
kościele. 

- Natomiast ja czułem się w cerkwi bardzo dobrze, 
odpowiadał mi ten obrządek i liturgia. Do tego stopnia, 
jakbym wyznawał tę religię od dawna - zwierza się pan 
Jacek. -  Poza tym ksiądz prawosławny z parafii Świętej 
Trójcy batiuszka Michał Żuk był wspaniałym 
człowiekiem. Pamiętam, że po moim pierwszym 
nabożeństwie w cerkwi, podszedł do mnie i zaczął 
rozmawiać. Zainteresowało go, że inaczej się żegnam 
(całą dłonią, a nie trzema palcami, jak reszta). Ten 
kapłan nie bał się rozmów na trudne tematy, miał 
rozległą wiedzę. Przyciągał młodzież jak magnes. 
Obcowanie z nim to było wspaniałe uczucie, chciałoby 
się przebywać w jego obecności zawsze. To właśnie 
On, między innymi, przyciągnął mnie do Cerkwi. 
Niestety, już nie żyje. 

Jacek poznał Justynę mieszkając w internacie, bo 
uczyli się w tej samej szkole, w Technikum Rolniczym 
w Chojnowie. 

- Rok przed poznaniem Justyny zamieszkałem w 
jednym pokoju z chłopakiem, który był Łemkiem - 
wspomina pan Jacek. - Przez ten czas osłuchałem się 
nieco z jego językiem, dowiedziałem się  z opowiadań 
kolegi sporo o zwyczajach łemkowskich i, oczywiście, 
o religii prawosławnej.  Gdy poznałem Justynę, od razu 
mi powiedziała, że jest wyznania prawosławnego. Ja to 
przyjąłem, zaakceptowałem, i już. Po prostu bardzo ją 
kochałem i to było silniejsze od wszystkiego. Jednak 
nasi rodzice nie mogli tak szybko zaakceptować 
naszych odmiennych religii . Trzeba było mocno 
przekonywać ich do tego, żeby ślub odbył się w cerkwi, 
gdyż tak postanowiliśmy oboje. 

W tej chwili, pięć lat po ślubie, relacje z teściami 
układają się dobrze. 

Podczas ślubu ksiądz wkłada narzeczonym 
na głowę korony

- Przed wejściem na ceremonię ślubną w 
przedsionku cerkwi odbywają się zaręczyny - zaczyna 
opowieść Justyna Brezman. - Ksiądz do nas wychodzi, 
modli się i zakłada nam obrączki. Potem ściąga, 
zakłada i jeszcze raz w środku świątyni je ściąga i 
zakłada.  Młodzi  z  zapalonymi świecami,  
symbolizującymi światło wiary w zmaganiu z trudami 
życia, wchodzą do cerkwi. Zaczyna się liturgia 
nabożeństwa. Przysięgę małżeńską składaliśmy w 

Prawosławnej jest ważna, bo oznacza Trójcę Świętą 
(dlatego żegnamy się trzema palcami). Potem kapłan 
odczytuje fragment Pisma Świętego i odmawia 
modlitwę, i wreszcie błogosławi  kielich wina, po czym 
podaje go do wypicia młodej parze. Przez całą 
ceremonię śpiewa przepięknie chór. Na koniec ksiądz 
daje nowożeńcom pamiątkową ikonę. 

Na weselu grali nam na skrzypcach i innych 
instrumentach moi koledzy i koleżanki z Zespołu Pieśni 
i Tańca Kiczera (nazwa wzniesienia w Małopolsce - 

p r z y p .  A . M . ) .  J a  b y ł a m  
członkiem tego zespołu pod 
k i e r o w n i c t w e m  J e r z e g o  
Starzyńskiego. Śpiewałam w 
tym zespole i tańczyłam od 
ósmej klasy mojej szkoły 
podstawowej (oczywiście w 
reg iona lnych  s t ro jach  z  
Łemkowszczyzny). Niedawno 
z okazji piętnastolecia zespołu 
była wielka feta w Operze 
Wrocławskiej. A tu - pani 
Justyna prezentuje pięknie 
ozdobiony serdak, kolorowe 
zapaski i specjalnie zawiązaną 
chustkę na głowę - strój 
regionalny, który szyła moja 
babcia. Kobiety przed wojną 
wkładały takie stroje od święta, 
gdy na przykład w niedzielę szły 
do cerkwi na nabożeństwo.

P a n i  J u s t y n a  p o z u j e  
wprawnie do zdjęcia, bo - jak 
mówi - nauczyła się tego w 
zespole.

- Tam musiałyśmy często 
pozować, dlatego umiem to 
robić - śmieje się. 

Każde święta obchodzimy 
podwójnie

Brezmanowie śmieją się, że 
k a ż d e  ś w i ę t a  o b c h o d z ą  
podwójnie. U rodziców Jacka 
katolickie, a w domu rodzinnym 
Justyny - prawosławne. W ten 
sposób mogą spokojnie spędzać 
u każdego z rodziców całe 
święta, bez dzielenia, jak to jest 
w innych rodzinach.

- Nasz synek Dymitr nie ma z tym żadnego 
problemu. Sądzę, że wyjdzie to dla niego z korzyścią - 
mówi pani Justyna. - Będzie znał dwie kultury i dzięki 
temu wzbogaci swoją osobowość.

-Postanowiliśmy, że nasze dziecko będzie 
wychowywane w religii prawosławnej, chociaż ksiądz 
sugerował, że dziecko płci męskiej powinno mieć taką 
religię jak ojciec. Ja jestem innego zdania - wyjaśnia 
pan Jacek. - Moja żona stale przebywa z dzieckiem i 
może więcej czasu poświęcić na przekazanie mu 
tradycji prawosławia, niż ja mógłbym przekazać z 
religii katolickiej. Gdy Dymitr skończy 7 lat, będziemy 

przychylnie nastawieni, wręcz byłam małą sensacją, bo 
rzadko spotykano osobę wyznania prawosławnego. 
Często opowiadałam o sobie, o swojej rodzinie. 

Złotoryję wybrali Brezmanowie świadomie, bo 
leżała dość blisko Niemstowa (rodzinnej wsi Justyny 
koło Lubina), Jacek miał pracę w Bazalcie, więc było to 
najlepsze wyjście. Tak pośrodku. Poza tym Justynie 
podoba się Złotoryja, bo tutejsze górki przypominają 
jej krajobraz Łemkowszczyzny. 

- Moi dziadkowie w wyniku akcji Wisła* zostali 
wysiedleni na teren obecnego województwa 
dolnośląskiego. Cała moja rodzina została wysiedlona. 
W górach nikt nie pozostał. Nie mam kontaktu z 
tamtymi terenami. 

To chyba jakaś magia - mówi z zadumą Justyna. - 
Przecież urodziłam się tutaj, tu jest moje miejsce, 
tamtych okolic nie znam wcale, a jednak coś mnie tam 
ciągnie. Do ziemi moich przodków, do mojego 
dziedzictwa. 

 Tekst i zdjęcia Agnieszka Młyńczak

* Operacja militarna podjęta przez komunistyczne 
władze Polski, wymierzona przeciwko Ukraińskiej 
Powstańczej Armii (UPA) oraz przesiedleńcza w celu 
usunięcia wybranych grup ludnościowych (Ukraińców, 
Bojków, Łemków) z terenów Polski południowo-
wschodniej na tereny tzw. Ziem Odzyskanych w dwa 
lata po zakończeniu II wojny światowej w 1947 r. 
Przesiedleniem objęto 140 000 osób cywilnych.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki

Źródła:
www.cerkiew.pl
http://www.orthodoxworld.ru/polish/icona/
wikipedia.org/wiki

katolicyzmie. Na przykład Tycha Nycz („Cicha Noc”), 
Wo Wyflejemi („Dzisiaj w Betlejem”). Mój mąż nauczył 
się jednej kolędy w moim języku i śpiewa ją z zapałem. 

Podczas nabożeństwa w cerkwi w Lubinie kobiety 
mają odkryte głowy, ale w innych cerkwiach nakładają 
na głowę chusty. Kobiety i mężczyźni siedzą 
oddzielnie, po obu stronach świątyni. 

Chrzest odbywa się bez udziału matki
Po narodzinach dziecka kobieta w czasie jego 

chrztu czeka w przedsionku i nie może wejść do cerkwi, 
bo wtedy jest kobietą nieczystą. Rodzice chrzestni 
biorą od matki dziecko i wprowadzani są przez księdza 
do świątyni. Chrzest zatem odbywa się bez udziału 
matki, bo ona cały ten czas stoi w przedsionku. Po 
ochrzczeniu dziecka ksiądz obnosi dziecko (jeżeli jest 
płci męskiej) wkoło ołtarza, bo potencjalnie on może 
być w przyszłości kapłanem. Po tej ceremonii ksiądz 
przychodzi po matkę do przedsionka, daje jej na ręce 
dziecko i odmawia modlitwę. Potem następuje 
uroczystość wprowadzenia matki do cerkwi. Wtedy 
dopiero matka może przystąpić do spowiedzi.  

W cerkwi nie ma konfesjonałów. Spowiedź 
indywidualna odbywa się przed ikonostasem, gdzie na 
krześle siedzi ksiądz. Można spowiadać się na 
klęczkach bądź na stojąco. 

Modlitwy w cerkwi odmawia  się w języku 
starocerkiewnym, natomiast kazanie ksiądz wygłasza 
w języku łemkowskim.  

Małe dzieci w cerkwi prawosławnej mogą 
przystępować do komunii, pod warunkiem, że jedno z 
rodziców jest na czczo. Komunia jest pod postacią 
chleba i wina. 

Później, w wieku 9 lat, dzieci mają pierwszą 
spowiedź, do której są przygotowywane na lekcjach 
religii. Ta pierwsza spowiedź odbywa się bardzo 
uroczyście. Dziewczynki ubiera się w białe sukienki, a 
chłopcy mają na sobie eleganckie garniturki. 

Potrawą wielkanocną jest jajecznik
Tradycja prawosławna każe, aby datę Wielkanocy  

tak wyliczyć, żeby nie nakładała się na żydowską 
Paschę i poza tym musi wypadać po pełni księżyca. 
Tego przestrzega się po dzień dzisiejszy. Jest to tak 
uroczyste święto, że tego dnia zdejmuje się drzwi na 
ołtarzu, przez co pragnie się pokazać, że Jezus 
zwyciężył śmierć i otworzył bramy raju.  Poza tym w 
tym czasie w cerkwi nie klęka się ani nie bije pokłonów. 

Tradycyjną potrawą wielkanocną prawosławia jest 
jajecznik. Mleko z roztrzepanymi jajkami (60 sztuk!) 
stawia się na piec  i ogrzewa się jak mleko na ser. Gdy 
się od całości oddzieli serwatka, formuje się dużą kulę, 
wyciska lekko i jest gotowa potrawa. Można 
powiedzieć, że jest to rodzaj sera, który można pokroić 
na chleb. Jest bardzo smaczna i pożywna. 

 W cerkwi w Wielką Sobotę święci się potrawy, 
wierni chodzą z pięknie przybranymi koszyczkami do 
świątyni. Po świętach nie można ot, tak sobie wyrzucić 
elementów ozdób koszyczka. To są rzeczy poświęcone 

go wozić na naukę religii do cerkwi w Lubinie raz w 
tygodniu. A potem, gdy będzie nieco starszy, to zacznie 
się uczyć języka łemkowskiego. Jest taka możliwość w 
Legnicy przy muzeum łemkowskim. 

Wieczerzę wigilijną zaczynaliśmy od dory
Wigilia Bożego Narodzenia (zgodnie z 

kalendarzem juliańskim) wypada w dniu 6 stycznia. W 
domu rodzinnym Justyny była zawsze obchodzona 
tradycyjnie. Cały dzień, aż do wieczerzy, wszyscy 

musieli  zachowywać post.  
Dozwolone były tylko napoje. 
Przed wieczerzą gospodarz domu 
wychodził ze swoim dzieckiem 
po siano. Brał chleb i sól na 
talerzyku, a dziecko niosło 
zapaloną świeczkę. Udawali się 
do  zwierzą t ,  k tórym s ię  
wyjaśniało, że narodził się Jezus 
Chrystus. Po czym zwierzęta 
b y ł y  k a r m i o n e  c h l e b e m  
umoczonym w soli. Dziecko 
musiało bardzo uważać, aby 
świeczka nie zgasła, bo to źle 
wróży. Po przyjściu do domu 
gospodarz mówił: Na szczastja, 
na zdrawja, na tot Nowy Ryk, 
sztoby wam sia rodyła pszenicia i 
bib (Na szczęście, na zdrowie na 
ten Nowy Rok, żeby wam się 
rodziła pszenica i bób). Siano 
przyniesione od zwierząt kładło 
się pod obrus i pod stół. 
Świeczkę umieszczało się w 
szklance z pszenicą. Tradycyjnie 
jedno miejsce było dla tego, kto 
m o ż e  p r z y j ś ć  w  c z a s i e  
wieczerzy.

- To miejsce jest również dla 
osób będących w naszych 
sercach, a których nie ma już 
wśród nas - wspomina pani 
Justyna, po czym snuje opowieść 
dalej. - Przed wieczerzą jest 
modlitwa i po tym nikt nie może 
odejść od stołu do końca 
wieczerzy, prócz gospodyni. 
Jedzenie zaczynamy od dory 
(prosfora). Jest to okrągły 

chlebek, który nie może być krojony nożem. Rwie się ją 
rękami, każdy uczestnik wieczerzy bierze po 
kawałeczku i musi od razu zjeść. Ogólnie składamy 
sobie życzenia, a potem jemy chleb, sól i czosnek. 
Oczywiście na kolacji obowiązują postne potrawy z 
grzybów, ziemniaków, ryby, jest kapusta z grochem, 
pierogi z kapustą i grzybami. Choinka jest, ale pod nią 
nie ma prezentów, bo te dzieciom przynosi święty 
Mikołaj (19 grudnia). Potrawy wigilijne można jeść 
tylko łyżkami. Po zakończeniu wieczerzy znowu jest 
modlitwa i wtedy każdy może swobodnie się poruszać. 
Następnie ten, kto pasał krowy cały rok, zbiera 
wszystkie łyżki, mocno je związuje sianem, żeby się 

Krzyż prawo-
sławny ma osiem 
końców. Na osi 
pionowej 
znajdują się 
trzy belki 
poprzeczne: 
górna na 
tabliczkę z 
napisem, który 
przybito do 
krzyża z 
polecenia Piłata: 
Jezus 
Nazarejczyk Król 
Żydowski (łac.: 
Iesus Nazerenus 
Rex Iudaeorum). 
Środkowa 
poprzeczna belka 
przeznaczona jest 
dla rąk 

ukrzyżowanego 
Chrystusa. Dolna 
belka - pod nogi. 
Jeden koniec tej 
belki jest 
podniesiony, bo
          pokazuje na
          niebo,
          dokąd
           został
           zabrany 
Dobry Łotr, 
ukrzyżowany 
razem z Jezusem. 
Drugi koniec 
belki - 
opuszczony, 
wskazuje na 
piekło, gdzie 
znalazł się drugi 
łotr, który skruchy 
nie okazał i 

Boga. W tym miejscu właśnie kapłan odprawia msze. 
Ikonostas zakrywa przed wiernymi to, co dla nich 
powinno być niewidoczne. Oni mogą oglądać 
wizerunki świętych i proroków. 

Ołtarz w cerkwi zawsze skierowany jest na wschód 
na pamiątkę znajdującego się tam kiedyś rajskiego 
ogrodu oraz miejsca narodzin Jezusa.

Ikona jest nieodłączną częścią tradycji 
prawosławnej. Przedstawia postacie świętych, sceny z 
ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. 
Ikony pisano (ros. писать - malować)  na specjalnie 
przygotowanym drewnie ze świętego cyprysa lud 
cedru. Na Rusi stosowano drewno lipowe lub sosnowe. 
Na ikonach dominują barwy czerwone i złote. 

Obrazy te w prawosławnych domach zajmują 
poczesne miejsce. W podróży wierni mają ze sobą mały 
podróżny ikonostas lub składane ikony.

Namaszczamy nasze domy świętym olejem
- Nasze obecne mieszkanie zostało namaszczone 

kilka dni temu świętym olejem - opowiada z 
delikatnym łemkowskim akcentem Justyna Brezman. 
- Olej ten wycieka z ikony Matki Bożej w podziemnej 
pieczarze w głębi Rosji, gdzie leżą ciała ponad trzystu 
mnichów,  zamęczonych za wiarę. Ciała się nie 
rozkładają, chociaż nie zostały poddane żadnym 
zabiegom balsamującym. Zdarzały się tam nawet 
przypadki uzdrowień odwiedzających. Mnisi, 
opiekujący się pieczarą, zbierają olej do fiolek, który 

dwóch językach: łemkowskim i polskim. 
Przysięga prawosławna mówi o byciu razem na 
wieki wieków, a nie tylko póki śmierć nas nie 
rozłączy, jak po katolicku przysięgał mój mąż. 
Tak więc u nas małżeństwo trwa nawet po 
śmierci. 

Po modlitwie ksiądz nakłada narzeczonym 
na głowę korony (wianki), błogosławi i 
trzykrotnie wraz z nimi okrąża ołtarz, za 
każdym razem kłaniając się przed carskimi 
wrotami. W ten sposób kapłan towarzyszy im 
symbolicznie na drodze życia. Cyfra 3 w Cerkwi 

rodzina kupy trzymała, żeby się krowy nie 
rozpierzchły i wkłada te łyżki pod obrus. Po 
świętach przy sprzątaniu sprawdza się czy łyżki 
trzymają się kupy. Jak się łyżki rozleciały, to się 
rodzina kupy trzymać nie będzie, krowy 
pouciekają, i oj, bida będzie! Dlatego dobrze 
jest wiązać łyżki mocno i porządnie.  

O północy wszyscy idą do cerkwi na 
pasterkę. Świątynia zapełnia się caluteńka, nie 
tak jak w zwykłą niedzielę. 

Nasze kolędy są piękne. Dużo kolęd 
j ednakowo b rzmi  w  p rawos ławiu  i  

przez kapłana. Należy je zakopać do 
ziemi. 

Coś mnie ciągnie do ziemi moich 
przodków

- Kiedyś Łemkowie bali się 
przyznać do tego, kim są. Ale byli też 
t a c y,  k t ó r z y  s w o j ą  t r a d y c j ę  
przekazywali następnym pokoleniom i 
budowali cerkwie. Gdy byłam mała, 
czasami mi dokuczali, że jestem z 
Łemków. W moim domu rodzinnym 
mówiło się po łemkowsku, ale gdy 
szłam do szkoły, to wiedziałam, że za 
furtką naszego obejścia mogłam 
mówić tylko po polsku. Tak musiało 
być i ja to akceptowałam - wspomina 
pani Justyna. - Później, w szkole 
zawodowej i średniej moje koleżanki i 
koledzy wiedzieli kim jestem, i 
akceptowali to. Nawet niektórzy byli 
ciekawi różnic w kulturze, pytali o 
język. Czułam że byli do mnie Modlitwa Ojcze nasz

Prawosławno-katolicka rodzina Brezmanów

Justyna Bidnyk i Jacek Brezman podczas ceremonii ślubnej 
w cerkwi pod wezwaniem Świętej Trójcy w Lubinie 
w 2002 r(.Zdjęcie z archiwum rodzinnego.)
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Mało kto wie, że nieopodal Złotoryi, w Starej 
Kraśnicy, można zregenerować siły witalne i 

poprawić urodę w kameralnej atmosferze Country Spa.  
W tym niewielkim ośrodku, za równie niewielkie 
pieniądze gwarantuje się taki efekt, na jaki trzeba by 
gdzie indziej wydać wielokrotność pensji pracownika 
budżetówki (przed zapowiadaną podwyżką). Ośrodek 
istnieje od kilku miesięcy. Powstał jako nowy pomysł 
na życie państwa Ząbkowskich. On - Piotr obecnie (od 
pół roku) jest emerytowanym oficerem wojska 
polskiego, ona  - Lidia byłą cywilną pracownicą 
wojskowości. Zostawili swoje, wydawałoby się, 
ustabilizowane życie i przestronne mieszkanie w 
Bolesławcu, by realizować się na polu jak najbardziej 
cywilnym. Zanim założyli Country Spa odbyli długą 
drogę w poszukiwaniu dogodnego miejsca na 
realizację swoich planów. Obejrzeli ponad 50 domów, 
dwa razy tyle ofert sprzedaży zamieszczonych w 
Internecie, aż trafili do Starej Kraśnicy. Dom położony 
nad Kaczawą okazał się najlepszym z możliwych na 
ich nowe życie. W sierpniu 2007 roku otworzyli w nim 
pierwszy w okolicy salon odnowy biologicznej.

 Do Country Spa prowadzi wąska droga, lokalna 
odnoga trasy na Jelenią Górę. Dom państwa 
Ząbkowskich stoi na samym końcu, wyróżniają go 
żółte ościeżnice okien. Wokół roztacza się rozległy, 
dwupoziomowy ogród. Na górnym tarasie w oczy 
rzuca się placyk zabaw dla dzieci. Dolny taras 
położony jest nad samą Kaczawą. Uroku dodają mu 
malownicze ruiny starego młyna, które p. Piotr chce 
wyeksponować jeszcze silniej, odkopując podziemną 
część dawnego budynku.

 Drzwi domu otwiera mi nastoletni syn pp. 
Ząbkowskich. Prowadzi do jadalni, w której witam się 
z gospodynią i szefową Country Spa w jednej osobie. 
Pani Lidia jest właściwą wizytówką swojej firmy. 
Zadbana, młodo wyglądająca kobieta (o wiek ze 
zrozumiałych względów nie pytam) okazuje się, ku 
mojemu zaskoczeniu, mamą trzech synów, z których 
jeden, najmłodszy, Piotruś postanawia asystować przy 
naszej rozmowie. Wyraźnie intryguje go mój dyktafon 
i  szuka sposobu, by mnie go pozbawić. Daremnie 

 Pani Lidia od długiego czasu myślała, by zająć się 
kosmetyką. Skończyła szkoły i kursy  kosmetyczne, 
które w pełni uprawniały ją do prowadzenia 
profesjonalnego salonu odnowy biologicznej. Kiedy 
tylko nadarzyła się okazja, wykorzystała swoje 
zainteresowania oraz umiejętności i przystąpiła do 
tworzenia pierwszego w okolicy spa.  Na swoje 
potrzeby zaadaptowali duży poniemiecki budynek. 
Ponad 500 m. kw. wymagało gruntownego remontu. 
Przystosowanie bazy do nowej roli trwało 8 miesięcy, 
podczas których p. Piotr wykorzystywał swoje 
logistyczne doświadczenia. Modernizacja pochłonęła 
znaczną część przeznaczonych na nowe życie 
pieniędzy. Gdybyśmy rozpoczęli remont kilka miesięcy 
później, byłaby tragedia. Ceny materiałów 
budowlanych tak poszły w górę, że nie udałoby się 
dokonać tego, co planowaliśmy - mówi p. Lidia. 
Remont domu nie naruszył jego pierwotnego 
charakteru. Ząbkowscy starali się zachować układ 
pomieszczeń. Na tyle im się to udało, że kiedy 
odwiedzili ich przedwojenni mieszkańcy Starej 
Kraśnicy, nie mogli wyjść z podziwu, że wszystko jest 
tak, jak niegdyś.
Parter budynku zajmują pokoje dla gości i centralnie 
ulokowana jadalnia z pięknym kaflowym piecem. 
Każdy z pokojów ma swój charakterystyczny wystrój i 
nazwę i odrębną historię. Chcieliśmy w aranżowaniu 
przestrzeni wyeksponować to, co nas naprawdę 
interesuje. Pierwszy pokój nazwaliśmy arabskim. Są tu 
eksponaty, które mąż p Lidii przywiózł z misji w Iraku, 
min. oryginalne wschodnie dywaniki czy fajka wodna. 
Każdy pokój ma swoją łazienkę wyposażoną w 
suszarkę i ręczniki. W pokoju Retro stoją meble 
pamiętające lata 50. Typowa stylistyka PRL. Na regale 

jest radio lampowe z 1921 roku. Kolejny pokój - 
Oficerski zdobny jest w rekwizyty żołnierskie. Na 
ścianie wiszą certyfikaty, dyplomy, ryngrafy (pamiątki 
z pobytu w jednostkach wojskowych) i mundury z 
misji p. Piotra w Iraku, Bośni i Kosowie. Powiesiliśmy 
te pamiątki, żeby ludzie zobaczyli, przynajmniej na 
zdjęciach, jak tam było. Nie wszyscy mają możliwość, 
by obejrzeć na żywo miejsca, o których słyszy się w 
telewizji - mówi p. Lidia. Ostatni - Morski pokój 
utrzymany jest zgodnie z nazwą w kolorze niebieskim. 
Wiele w nim pamiątek z pobytu nad morzem 
najstarszego syna p. Ząbkowskich. Kiedy tylko 
wyjeżdża, przywozi znad Bałtyku jakieś przedmioty, 
które pasują do klimatu tego pokoju - wyjaśnia jego 
mama.

 Cały dół budynku przeznaczony jest na studio spa. 

uwagi, powodują, że wzrasta samoocena. I chyba też o 
to  chodzi .  Poza  tym t rzeba  pamię tać  o  
systematyczności w korzystaniu z zabiegów. Godzina 
z maseczką raz na rok nie zmieni nic w naszym 
wyglądzie.
W studio spa jest kilka pomieszczeń przeznaczonych 
do wykonywania określonych zabiegów. Pierwszy 
pokój wyposażony jest w sprzęt do pielęgnacji twarzy. 
Tu wykonuje się peeling kawitacyjny, oczyszczanie 
twarzy, zabiegi liftingujące, odżywiające czy 
nawilżające skórę. Pani Lidia wykonuje tu również 
makijaż wieczorowy albo ślubny. W kolejnym 
pomieszczeniu wzrok przyciąga kosmiczny skafander 
leżący na łóżku. W tym stroju klient może modelować 
swoją sylwetkę czy zwalczyć cellulit. Fachowo 
nazywa się to Infrared Hot Body System (brzmi jak 
wygląda). Zaleca się ją również po masażach. W 
trzecim pokoju stoi kapsuła, w której wykonuje się 
zabiegi „mokre” na ciało. Można tu zaznać 
dobrodziejstwa sauny parowej, na podczerwień czy w 
kąpieli perełkowej lub z hydromasażem. Możliwości 
jest wiele. Bezczynne leżenie w kapsule klient 
uprzyjemnić sobie słuchaniem muzyki. Płonące w 
pomieszczeniu świece tworzą właściwy klimat do 
relaksacji. Szkoda tylko, że trwa to tak krótko, bo pół 
godziny mija tu zdecydowanie szybko.

 Klienci powinni mieć świadomość, po co 
przychodzą i co im można zaoferować w gabinecie 
kosmetycznym. Zanim ustalę grafik zabiegów, muszę 
porozmawiać z klientem, jak się odżywia, na co 
choruje, jakich kosmetyków używa. Nie chodzi tu o 
firmę, ale typ, czy to jest krem, serum, balsam, mleczko, 
tonik. Stawiam klientom cel, aby stosowali gamę 
kosmetyków profesjonalnych. Ważne, by kupować je w 
gabinetach i aplikowali systematycznie pod nadzorem 
kosmetyczki. Nie może być tak, że chcąc uzyskać szybki 
efekt, stosuje się dwukrotnie mocniejszą dawkę serum 
niż to wskazane. Można zrobić sobie tym krzywdę. Nic 
nie da się tu przyspieszyć - mówi p. Lidia. W Country 
spa pracuje się na porządnym nowoczesnym sprzęcie i 
dobrych kosmetykach ( Clarena, Thalion, Tołpa). 
Wśród klientów przeważają obcokrajowcy, którzy 
dowiadują się o istnieniu ośrodka z Internetu. Do Starej 
Kraśnicy przyjeżdżają ludzie z Niemiec, Francji, 
Anglii, Holandii. Chcemy niedługo uderzać na rynek 
rosyjski, ukraiński, ale na razie przeszkodą jest strefa 

Schengen - snuje plany p. Lidia. 
Mieszkańcy z okolicy dopiero sondują spa. Nie 
wszyscy o nim wiedzą. Jednak jak już tam trafią, 
wracają. Najchętniej korzystają z zabiegów 
pielęgnujących twarz. Szczególnie cenią je sobie 
kobiety, bo dla nich twarz jest zawsze widoczną 
wizytówką. Dopiero potem myślą o dłoniach, stopach.
Okazuje się, że panowie też korzystają z luksusu 
pielęgnacji ciała w spa. 1/3 wszystkich klientów to 
właśnie mężczyźni. Jednak oni częściej życzą sobie 
masażu ciała lub zabiegów na dłonie. Dla panów 
bardziej liczą się walory zdrowotne, nie estetyczne. U 
nas jeszcze nie wszyscy mężczyźni maja potrzebę 

zajmuje się marketingiem firmy. Goście spa powinni 
czuć się tu swobodnie. Wielu klientów przyjeżdża z 
dziećmi. Wtedy ważne jest stworzenie rodzinnego 
klimatu w domu. Dzieci p. Ząbkowskich opiekują się 
na tyle skutecznie swoimi małymi gośćmi, że 
niejednokrotnie rodzice, opuszczając spa, nie mogą 
namówić swoich pociech do wyjazdu ze Starej 
Kraśnicy. Pan Piotr planuje, by przystosować obszerny 
ogród na atrakcyjny plac zabaw. Dużo  pracy przed 
nim, ale energia go nie opuszcza. Mimo emerytury jest 
jeszcze młodym mężczyzną. Z entuzjazmem mówi o 
nowych pomysłach na aranżację przestrzeni.
Polem działania p. Piotra jest też kuchnia. 
Specjalnością gospodarza ostatnio były pieczone 
schaby i karczki oraz naleśniki w polewie jagodowej 
lub z nutellą własnej roboty. Państwo Ząbkowscy 
starają się podawać gościom ekologiczną żywność. 
Rośliny mają we własnym ogródku, ale też kupują od 
sąsiadów. Dżemy i powidła oraz pasztety robi p. Lidia. 
Jedzenia na stole zawsze jest pod dostatkiem - 
zapewnia p. Piotr. Praktykujemy szwedzki stół, na 
którym nie brakuje wędlin, warzyw i innych dodatków. 
Każdy gość na możliwość wyboru. Zjeździłem pół 
świata, bywałem w luksusowych hotelach i wiem, że 
bolączką turystów jest  brak jedzenia na 
ogólnodostępnych stołach, bo panuje zasada: kto 
pierwszy ten lepszy. U nas z założenia ma być inaczej. 
Każdy gość powinien być zadowolony z pobytu w 
Country Spa. Dlatego nasz ośrodek jest taki 
kameralny, abyśmy mieli czas zająć się wszystkimi. 
Dzieci p. Ząbkowskich wiedzą, że kiedy są goście, 
mama przestaje być mamą i jest panią kosmetyczką. 
Biały fartuch to sygnał, że trzeba teraz zając się sobą i 
nie angażować mamy. Są już przyzwyczajeni do tego, 
że w domu mieszkają obcy ludzie. Ma to swoje wady i 
złe zalety. Niewątpliwą zaletą jest ruch, gwar i …ciągła 
obecność mamy w domu. 
 
 Ząbkowscy wiedzą, że są obserwowani przez 
sąsiadów, którzy na początku sceptycznie odnosili się 
do ich inwestycji. Jednak nie odbierają tego jako 
wścibstwa, lecz zwykłą ciekawość. W końcu zrobili 
coś, czego w okolicy jeszcze nie było. Może ich śladem 
pójdą inni?

  Iwona Pawłowska 
  Zdjęcia: Ryszard Masłowski

Kiedy dotarłyśmy na miejsce, pierwsze co przykuło 
naszą uwagę to umiejscowienie schroniska w 

bardzo dogodnym, przyjaznym, oddalonym od 
miejskiego szumu miejscu.
U bram schroniska przy ulicy Ceglanej czekał już na nas 
życzliwy kierownik obiektu - Leszek Boksa. Po 
przywitaniu zajęliśmy się wypakowywaniem, w trakcie 
którego zawitał do nas mały szczeniaczek. Na jego 
widok każdy z nas poczuł nieodpartą chęć przygarnięcia 
go pod swój dach. Jednak nie tylko on czekał na ludzi, 
którzy zapewnią mu ciepło i obdarzą odrobiną miłości. 
W klatkach znajdowało się wiele zwierzaków, które z 
nadzieją w oczach wypatrywały swojego właściciela 
czy też człowieka, który go zaadoptuje. Przecież pies nie 
rozumie, dlaczego tak nagle został porzucony przez 
swojego pana na pastwę losu…
 W czasie zwiedzania terenu schroniska obeszliśmy 
wszystkie klatki, w  których znajdowały się 
czworonogi. W wyprawie towarzyszyły nam kociaki, 
które na nasz widok porzuciły swoje legowiska, w 
których leżały, wygrzewając się w delikatnych 
promieniach słońca. Kiedy spacerowałyśmy po 
obiekcie, wiele psich mordek zaglądało przez kraty, 
patrząc na nas smutnymi oczkami, które krzyczały - „ 
Zabierz mnie ze sobą ! ” . Większość zwierząt była 
przyjaźnie nastawiona, jednak niektóre reagowały dość 
agresywnie. Było to spowodowane zapewne tym, że 
zwierzaki miały za sobą trudną przeszłość. Po 
obejrzeniu każdej z klatek udałyśmy się do biura 
kierownika, aby zasięgnąć szczegółowych informacji. 
Kiedy weszłyśmy do środka, zauważyłyśmy jego 
ogromne zamiłowanie do tego, co robi. Świadczyły o 

tym rozmaite obrazki i gadżety związane ze 
zwierzakami. Ten widok nasunął nam myśl, że 
zwierzęta przebywające tutaj, są traktowane należycie i 
z szacunkiem przez ludzi, uznających swoje obowiązki 
nie tylko za pracę, ale i pasję.  Pan Leszek bardzo 
chętnie odpowiedział na nasze pytania:

Liceum Ogólnokształcące: Ile lat sprawuje Pan funkcje 
kierownika schroniska?
Leszek Boksa: Jestem tutaj od niedawna, bo od 2005 r. 
LO: Iloma zwierzętami opiekujecie się obecnie?
L.B.:Na terenie naszego schroniska znajduje się 91 
psów oraz 4 koty.
LO: Zazwyczaj w jakim okresie tych psów w schronisku 
jest najwięcej - zimowym czy też letnim ?
L.B.: Okres przedwakacyjny to czas, kiedy do 
schroniska trafia najwięcej zwierząt w ciągu całego 
roku. Dzieje się tak z prostych przyczyn - ludzie nie 
mają gdzie zostawić zwierzęcia na czas swojego urlopu, 
więc porzucają je gdzieś na obrzeżach miasta czy też 
dobrowolnie oddają je do naszego schroniska. W roku 
2007 nie było tak wielkiego nasilenia w związku z 
porzuconymi zwierzakami, jednak na przełomie 
poprzednich lat na naszym obiekcie było ich dość sporo. 
LO: Ile piesków znajduje się w jednym boksie i czy jest 
jakaś ogólna zasada przy ich umieszczaniu?
L.B.: Nie ma na to reguły, ile psów przebywa w boksie. 
Zależy to od psów i od przyczyn, z jakich do nas trafiają. 
Staramy się, żeby w jednej klatce było ich jak najmniej. 
Na dzień dzisiejszy w jednym boksie znajduje się od 3 
do 4 psów, natomiast większe psy raczej po 2.  
Oczywiście podział następuje ze względu na płeć, gdyż 
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chcemy uniknąć powiększania się ilości zwierząt. 
Staramy się także umieszczać psy ze względu na ich 
zachowanie. Z racji tego, iż niektóre psy są agresywne, 
w klatce mieszkają samotnie.
LO: Co się dzieje z psami, które trafiają do schroniska 
spoza terenu Legnicy, np. z innego powiatu?
L.B.: Schronisko jest obiektem dla mieszkańców 
Legnicy. Jest finansowane przez Urząd Miasta Legnica, 
żadna inna gmina czy tez inny powiat nie dokładają się 
do pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem 
zwierząt. Jednak istnieją umowy, na zasadzie których 
gmina przywozi tu zwierzę ze swojego terenu i zostaje 
ono z nami, jeśli tylko mamy taką możliwość. Gmina 
pokrywa koszty utrzymania zwierzaka do czasu jego 
adopcji.
LO: Ile razy dziennie Wasi podopieczni są karmieni?
L.B.: Dorosłe psy dostają tradycyjnie jeden duży 
posiłek dziennie, natomiast małe są karmione do 3 razy 
dziennie. 
LO: A więc skąd czerpiecie Państwo fundusze na karmę 

dla zwierząt? 
L.B.: Mamy umowy z marketami, które dostarczają 
nam pokarm, nie nadający się do sprzedaży, ale jest 
ciągle świeży i dobry do spożycia. Poza tym, 
pozyskujemy różne produkty m.in. z takich akcji jaką 
zorganizowała Wasza szkoła. 
LO: Czy psy są wyprowadzane? 
L.B.: Owszem, mniejsze pieski są wyprowadzane przez 
wolontariuszy, którzy zgłaszają się do nas dobrowolnie, 
z chęcią udzielenia pomocy.
LO: Kto może zostać wolontariuszem?
L.B.: Wolontariuszem może zostać każda osoba 
pełnoletnia, jednak jeśli nie ukończyła ona 18 lat, musi 
przyjść z opiekunem. Mamy wielu wolontariuszy, 
którzy chętnie opiekują się naszymi pupilami
LO:  A co się dzieje, jeśli brakuje wolontariuszy? Wtedy 
psy nie są wyprowadzane?
L.B.: Wtedy niestety psy przesiadują w klatkach, gdyż 
na terenie schroniska nie ma wybiegów. 
LO: Co się dzieje z psem, który trafia do schroniska?
L.B.: Mamy przepisy, które zawarte są w regulaminie, 
że 14 dni to kwarantanna obowiązująca każde zwierzę, 
które do nas trafia. W tym czasie wykonuje się rutynowe 
badania sprawdzające stan takiego zwierzęcia, oraz 
szczepienia. Są przypadki, kiedy podejmujemy leczenie 
czworonoga. W ciągu tych 14 dni istnieje możliwość, że 
po takiego pieska czy kota zgłosi się jego właściciel.
LO: Kiedy możemy więc zaadoptować psa?
L.B.: Adopcja następuje po okresie kwarantanny, czyli 
wtedy, kiedy jest już we własności schroniska. 
LO: Czy zwierzęta, które trafiają do schroniska, zostają 
tutaj do końca swojego życia, czy też przysługuje im 
określony czas pobytu?
L.B.: Oczywiście, że zwierzę, które tutaj trafia, 
pozostaje tu do czasu adopcji, a jeśli zdarzy się, że nie 

zostanie zaadoptowane, spędza w tym miejscu resztę 
swojego życia. Jednak jak wiadomo, są sytuacje, kiedy 
zwierzę choruje i w takim przypadku, aby ulżyć mu w 
cierpieniu, zostaje ono uśpione.
LO: To bardzo przykre…W jakim stanie zwierzęta 
trafiają do schroniska?
L.B.: Nie można tego jednoznacznie określić. Jednak 
zazwyczaj, kiedy przywozi je tu właściciel, są czyste i 
zadbane, a kiedy znajdujemy zwierzę, czy też zostaje 
ono porzucone, jego stan fizyczny nie jest zbyt dobry. 
Choć wiadomo, że z tym bywa różnie. Najczęściej psy 
trafiają do nas w okresie wakacyjnym i świątecznym, 
kiedy ludzie stają się mniej wrażliwi na ich los.
LO: Dziękujemy za rozmowę. 
L.B.: Również serdecznie dziękuję.
    Pomimo wszechobecnej ludzkiej obojętności, w 
naszym Liceum Ogólnokształcącym znalazła się osoba, 
która zainicjowała akcję, mającą na celu pomoc 
czworonożnym przyjaciołom. Akcja ta została 
wznowiona po wieloletniej przerwie. Szlachetny 
p o m y s ł  u c z e n n i c y  k l a s y  2 b ,  A l e k s a n d r y  
Klimaszewskiej, poruszył serca całego grona 
pedagogicznego. Realizacji przedsięwzięcia podjęli się 
pani Wioletta Filimoniak oraz pan Maciej Pronkiewicz. 
Miejscem zbiórki darów była biblioteka szkolna. 
Licealiści z chęcią przynosili karmy, łakocie, nie 
zabrakło także misek, zabawek, materaców, chodników, 
koców i innych potrzebnych materiałów. Aby 
dodatkowo wspomóc akcję, pomysłodawczyni wpadła 
na pomysł zorganizowania aukcji bombek. Były one 
wystawione w bibliotece, gdzie zarówno nauczyciele 
jak i uczniowie mogli wykazać się swoimi 
artystycznymi zdolnościami i fantazją, malując na nich 
rozmaite dekoracje. Malujących było około 40 osób, w 
tym dyrekcja szkoły. Pięć złotych stanowiło cenę 

wywoławczą każdej bombki. Cieszyły się one dużym 
zainteresowaniem, w efekcie czego zebrano imponującą 
sumę ponad dwustu złotych. Ta pokaźna kwota została 
przeznaczona głównie na karmę dla kotów. 
    Inną formą pomocy dla schroniska był konkurs na 
najładniejszą kartkę świąteczną. Dochód ze sprzedaży 
kartek zasilił nasz szczytny cel. Należy wspomnieć 
także o młodzieży z samorządu uczniowskiego, która 
przeznaczyła pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów 
wstępu na dyskotekę szkolną na potrzebujące zwierzęta. 
W rezultacie wszystkie akcje przyniosły bardzo dobre 
wyniki i dzień po dniu w naszej bibliotece gromadzono 
coraz więcej potrzebnych środków. Dnia 28 stycznia 
nadszedł wielki finał „ Zimowej pomocy dla zwierząt w 
schronisku ”. Postanowiłyśmy wesprzeć wszystkich 
zaangażowanych i pomóc w pakowaniu oraz 
przygotowaniach do wyjazdu. Materiałów było bardzo 
wiele. Z trudem zmieściliśmy część  w szkolnym busie, 
jednak gdyby nie pomoc pani profesor Wioletty 
Filimoniak i jej niewielkiego samochodu, nie 
dowieźlibyśmy wszystkiego na miejsce. Tak 
zaopatrzeni ruszyliśmy w drogę. 

    Dzięki akcji wspierania zwierząt potrzebujących, 
legnickiemu schronisku na pewno przez krótki 
(niestety) czas nie zabraknie pokarmów oraz materiałów 
na legowiska. Podczas naszej wizyty spotkaliśmy się 
także z przedszkolakami, które wraz ze swoimi 
wychowawcami przyniosły dla psiaków rozmaite 
smakołyki. Widać więc, że nie tylko nasza szkoła 
przejęła się losem tych biednych stworzeń, które 
przecież czują tak samo jak my... Miejmy nadzieję, że 
nasza szkoła nie zaniecha organizowania takich zbiórek 
i efekty będą tak samo widoczne, a może i jeszcze lepsze 
niż w tym roku.

Pieskie życie...

korzystania z usług kosmetycznych, ale to powoli się 
zmienia. Bywa tak, że kiedy przyjeżdża do nas 
małżeństwo, to mąż sceptycznie podchodzi do 
zabiegów, jakim poddaje się żona, a potem okazuje się, 
że to on częściej korzystał ze spa niż ona - śmieje się 
kosmetyczka. Nie było tu żadnego pana, który podczas 
pobytu u nas  nie skorzystałby z zabiegów.
Na jeden weekend pobytu w Country Spa należy 
zarezerwować sobie około 700 złotych. W tej cenie są 
codzienne zabiegi i nocleg z wyżywieniem. Jednak p. 
Ząbkowscy elastycznie dostosowują się do budżetu 
klientów. Najczęściej pytają swoich gości, ile ci mogą 
przeznaczyć na swoją pielęgnację, a wtedy dopiero 
ustalają grafik zajęć. Tu nie chodzi o to, by zarobić 50 
czy 100 złotych więcej. Pieniądze to nie wszystko. Nam 
przede wszystkim zależy na dobrej opinii. Tym bardziej, 
że to nie jest biznes na jeden sezon. Chcemy poszerzać 
naszą ofertę. Może kiedyś powstanie sieć małych 
Country Spa w tym rejonie - mówi p. Piotr, który 

Do gabinetu prowadzi korytarz, którego ściany 
pokryte są starymi poniemieckimi kaflami. Kiedyś, 
„za Niemca” piwnica była pomieszczeniem do wyrobu 
serów. Dziś to miejsce, gdzie przychodzi się po cud 
odnowy. Jednak nie można się oszukiwać. Nawet 
najlepsze kosmetyki nie cofną czasu. Tłumaczę to 
zawsze swoim klientom, bo najważniejsza jest 
uczciwość. Nie można gwarantować, że po jednym 
zabiegu znikną zmarszczki, a sześćdziesięcioletnia 
kobieta będzie miała cerę czterdziestolatki - wyjaśnia 
p. Lidia. Mimo, że kosmetyk nie zastąpi liftingu, to po 
zabiegu w spa klienci czują się zdecydowanie młodsi. 
Rozjaśniona cera, zrelaksowane ciało i świadomość, że 
przez godzinę lub dwie było się w centrum czyjejś 

SPA nad Kaczawą

Fot.: Ryszard Masłowski
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Zbiornik usytuowany jest na południowy wschód od 
miasta, między wzniesieniami: Kostrzą i Dębiną. 
Roboty ziemne prowadzono w latach 1958 -63. 
Wykonawcą  robó t  by ło  P rzeds i ęb io r s two  
Zmechanizowanych robót ziemnych z Wrocławia, 
nadzór inwestycyjny sprawowały ZG „Lena". Ponieważ 
budowa wyprzedzała zapełnianie zbiornika, przerwano 
ją w r. 1963, nie przerywając napełniania zbiornika. Do 
roku 1959 szlamy poflotacyjne składowano w starym 
osadniku. Zgodnie z projektem wybudowano zaporę o 
długości 1300 m, szerokości korony od 6 do 12 m i 
wysokości w osi potoku wynoszącej 29 m. Zaporę 
zbudowano z glin, żwirów i gruzu łupkowego. Wodę 
zbierającą się nad szlamami poflotacyjnymi 
odprowadzano do Śnieżnego Potoku wieżą przelewową 
betonową i tunelem o wysokości 1,9 m. Ostateczne 
przekazanie do eksploatacji nastąpiło w roku 1966. Przy 
zaporze tworzyła się warstwa czystej wody o wysokości 
ok. 3m. Zakład flotacji wykorzystywał wody kopalniane 

3dostarczone przez kopalnię w ilości ok. 9 m  na minutę. 
W roku 1968 dobowe wydobycie rudy wynosiło ok. 
2200 ton. Zawartość Cu 0,6 %. Tak więc na każdą 
wydobytą tonę 994 kg trafiało do stawu osadowego, 
przy czym ilość suchej masy w zrzucanej do stawu 
płóczce wynosiła 10 %. Szlam był odprowadzany 
rurociągiem o średnicy 300 mm, a następnie 
drewnianymi korytami. W grudniu 1967 r. nastąpiła 
katastrofa stawu osadowego w Iwinach, pociągając 17 
śmiertelnych ofiar. Spowodowało to wzmożone 
zainteresowanie zaporą, program badań przewidywał 
uszczelnianie zapory, wykonanie 30 otworów 
badawczych i zamontowanie piezometrów, czyli 
urządzeń pozwalających zmierzyć poziom wody 
wewnątrz zapory. Wzmocnienie zapory zrealizowano 

wykładając zaporę betonowymi płytami od strony 
odwodnej, a uszczelnienie zapory - składowaniem iłu 
poflotacyjnego wzdłuż zapory, realizowane przez 
rurociąg o przekroju 250 mm. Zamontowano drugą 
wieżę przelewową, metalową. Odprowadzała ona wody 
powierzchniowe żelbetonowym rurociągiem, a pod 
zaporą trzema stalowymi rurami o przekroju 300 mm. 
Szlam poflotacyjny składał się głównie z ilastej frakcji 
wapieni i margli wapnistych, dolomitu i kalcytu. 
Zawierał ponadto minimalne ilości Cu, Ag, Zn, Pb, Cd. 
Były to ilości, znacznie poniżej progu opłacalnego 
odzysku. Nie wykazywał zwiększonej radioaktywności, 
a więc opowieści o tym, że ryby poławiane obecnie w 
zbiorniku świecą w nocy, należy między bajędy włożyć. 
Zasolenie wód w kopalni „Lena" było również 
niewielkie. Chociaż wydobycie rudy w kopalni ustało w 
r. 1973,  zakład flotacji pracował do maja 76, 
przerabiając rudę pochodzącą z LGOM.
    W czasie eksploatacji stawu złożono w nim ok. 4,6 

3min m  odpadów. Grubość osadów w rejonie wieży 
przelewowej nr 1 ocenia się na 27 m. Zakład botaniki 
PAN uznał, że szlam poflotacyjny może być użyty do 
polepszenia struktury gleby, ale na przeszkodzie stanęły 
problemy z pozyskaniem i transportem tego materiału. 
W drugiej połowie lat 60. pewne ilości szlamów 
poflotacyjnych pozyskano dla tych celów ze zbiornika 
nr 1.
     W roku 1985 zbiornik został przejęty przez PGP 
„Bazalt" a w roku 1986, po uzyskaniu ekspertyz i 
programu, rozpoczęto jego realizację od strony 
południowo- wschodniej; następnym etapem było 
posadzenie drzew, głównie liściastych, o poziomym 
układzie korzeni. Równocześnie trwała naturalna 
sukcesja roślin, którym takie warunki odpowiadają. Na 

części pokrytej wodą trwa sukcesja roślin wodnych. 
Składowanie odpadu rozpoczęto w roku 1989 w ilości 
ok. 110 tys ton rocznie. Sypana jest warstwa odpadu o 
miąższości 3 - 4 m. Do zalesienia pozostało 20 ha.
    Kilka lat temu przekazano część zbiornika o 
powierzchni ok. 40 ha, w tym 38 ha powierzchni 
wodnej, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. 
Przeprowadzone wówczas badania wód odpływających 
ze zbiornika wykazały, że ich czystość mieści się w 
granicach II- III klasy czystości, a wody Kaczawy ledwo 
wyszły wówczas ze statusu pozaklasowości.
Pierwotnie zbiornik został zarybiony naturalnie, po 
przejęciu przez PZW jest systematycznie zarybiany, a 
dodatkowo stanowi ostoję dla ptactwa wodnego. 
Zbiornik wodny jest zasilany wodami opadowymi 
bezpośrednio, i wodami spływającymi z okolicznych 
terenów, stanowiących obszar źródłowy Śnieżynki. W 
naszym klimacie bilans wodny otwartego zbiornika tzn. 
opad -parowanie jest właściwie zerowy. Występujące 
wahania poziomu wód {niewielkie zresztą }są 
spowodowane różną intensywnością dopływu wód z 
otaczających terenów zależną od opadów i 
występujących w miesiącach letnich temperatur. 
Rekultywacja terenu osadnika, zalesienie obszaru 
z a s y p a n e g o  o d p a d e m  b a z a l t o w y m ,  o r a z  
zagospodarowanie części pokrytej wodą przez PZW 
powinno skutkować pojawieniem się nowego obszaru 
rekreacyjnego dla mieszkańców Złotoryi. Za cenne 
informacje i udostępnienie materiałów dziękuję bardzo 
byłemu hydrogeologowi ZG „ Lena", panu Tadeuszowi 
Grubczyńskiemu z PGP „Bazalt”.           
  Tekst i zdjęcie: Andrzej Frąckiewicz

5 lutego 2008 grono najwierniejszych przyjaciół i 
znajomych odprowadziło na miejsce wiecznego 

spoczynku Kazimierę Satałową. Prawie wszyscy znali 
jej krytyczny stan zdrowia, lecz i tym razem  śmierć 
nas zaskoczyła. W majestacie śmierci odejście 
każdego człowieka zasługuje na pozytywne 
rozpamiętywanie. Tym bardziej, że na złotoryjskim 
cmentarzu komunalnym pochowaliśmy osobę, która 
przez niemal pół wieku odgrywała istotną rolę w 
oświacie Ziemi Złotoryjskiej. Związana była z trzema 
historycznie bardzo ważnymi dzielnicami państwa 
polskiego - Mazowszem, Warmią i Mazurami oraz 
Śląskiem. Należy do tych, którzy i na północy Polski, i 
na południu krzewili polską oświatę po drugiej wojnie 
światowej. 

MAZOWSZE
 Kazimiera Satała urodziła się 16 lutego 1925 
roku na ziemi mazowieckiej w miejscowości Miętne, 
w powiecie garwolińskim. Dzieciństwa nie miała 
łatwego - mając 11 lat straciła ojca. Również następne 
lata nie były łatwiejsze; drugą wojnę ledwo 
przetrwała, przechodząc losy typowe dla 
mieszkańców miejscowości leżących bliżej stolicy. 
Po wojnie ukończyła szkoły, które pozwoliły Jej 
p o d j ą ć  p i e r w s z ą  p r a c ę  z a w o d o w ą  j a k o  
wychowawczyni przedszkola w Nowym Dworze, a 
następnie w Hajniku. 

WARMIA I MAZURY
 Po trzech latach pracy przeniosła się do Morąga i 
tu w Publicznym Przedszkolu nr 1, a następnie w PP nr 
2 powierzono jej obowiązki kierowania tymi 
placówkami. Wykazała się dużym talentem i 
zdolnościami organizatorskimi, skoro w roku 1954 
j ako  p i e rwsze j  wś ród  t amte j sze j  kad ry  
wychowawczyń przedszkoli przyznano Jej Srebrny 
Krzyż Zasługi. 

DOLNY ŚLĄSK
 W tym samym roku opuszcza Warmię i przenosi 
się na Dolny Śląsk, a konkretnie do Złotoryi, gdzie od 
1. września 1954 roku zostaje dyrektorem 
Przedszkola nr 1 przy ul. Staszica. Kierowała tą 
placówką do pierwszego odejścia na emeryturę, 1 
września 1980 r. W tym okresie zdołała także 
ukończyć studia zawodowe. Nie szczęściło Jej się w 
życiu rodzinnym, gdyż szybko została wdową. Na 
pocieszenie pozostała córka Małgorzata Dorota (ur. 
1955), a następnie - ukochany wnuk Radomir (ur. 
1977). W trójkę, wzajemnie się wspomagając, 
przebyli resztę życia. Niebawem jednak okrutny los 
skonfrontował ją z wiadomością o nieuleczalnej 
chorobie Małgorzaty Doroty. Bardzo mężnie stawiała 
czoła temu okrutnemu wyzwaniu; jako matka i 
człowiek czyniła wszystko, ażeby nie doszło do 
najgorszego. Niestety i medycyna okazała się 
bezsilna. Nastąpił najdramatyczniejszy i chyba 
najczarniejszy moment w życiu każdej matki, jakim 
jest śmierć własnego dziecka. W 1994 nie zostało jej 
to zaoszczędzone - z wnukiem Radomirem stanęła 
nad grobem swojej córki. Na resztę życia pozostał już 
tylko Radomir. Niezwykle trudne i nieraz bolesne jest 
zderzenie dynamiczno - roszczeniowej młodości z 
upływem sił, który przynosi jesień życia.

 EMERYTURA?
 1. września 1980 roku formalnie przeszła na 
emeryturę. Ale okoliczności rodzinne i życiowe 
zmusiły Ją do szukania dodatkowego zarobku. Na 
szczęście niektóre placówki okazały zrozumienie i 
wyszły naprzeciw Jej życiowym potrzebom. W ten 
sposób trafiła najpierw do internatu OSW, następnie 
do świetlicy SP nr 3. W roku 1983 zdecydowała się 
zawiesić emeryturę i przyjęła propozycję kierowania 
świetlicą przy SP nr 1 - tu przepracowała dalsze 4 lata. 
W roku 1987 (1 IX) po raz drugi przechodzi na 
emeryturę, lecz także nowo naliczona emerytura nie 
wystarcza na stale rosnące leki dla córki oraz potrzeby 
dorastającego wnuka. I znowu przygarnęła ją 
świetlica SP nr 1, a następnie Przedszkole nr 2 i 
ponownie SP nr 1. Starsze pokolenie, a teraz może już 
i młodsze, dobrze rozumie, co oznacza ta istna 
karuzela placówek - „ Pani Dyrektor” musiała 
pracować i nie czyniła tego na potrzeby własne, gdyż 
o nich musiała normalnie zapomnieć. 
 31 sierpnia 1991 zakończyła pracę. Miała wtedy 
66 lat i mogła jeszcze ewentualnie pracować. Lecz 
stan zdrowia, a także dający się już zauważyć brak 

miejsc pracy, nie pozwoliły na to. W oświacie 
przepracowała 45 lat. Należy do pionierów polskiej 
oświaty na tzw. Ziemiach Odzyskanych, w tym także 
do pionierów polskiej oświaty na Śląsku oraz Ziemi 
Złotoryjskiej. W Złotoryi pojawiła się na styku 
urzędowania inspektora Dunowskiego i Kołoszy, a 
następnie współpracowała ze wszystkimi kolejnymi 
inspektorami do rozwiązania Wydziałów Oświaty 
(1990 r.).

NIE TYLKO ZAWÓD 
 „Pani Dyrektor” była żywą, a nawet żywiołową i 
kreatywną osobowością. Jest oczywiste, że oddawała 
się przede wszystkim swojej pracy zawodowej, lecz 
działała także w środowisku. Od początku pracy 
zawodowej  związa ł a  s i ę  ze  Związk iem 
Nauczycielstwa Polskiego; była np. długoletnią 
przewodniczącą sekcji emerytów przy ZNP, a sekcja 
ta swoją dynamiką działania mogła się równać tylko z 
sekcją sportową (!). Przez długie lata była członkiem 
komisji socjalnej przy Wydziale Oświaty. Działała 
także w środowisku nie zawsze konkretnie 
związanym z oświatą - była założycielką i działaczką 

placówką, w której ani dyrektorka, ani nauczycielki, 
ani personel nie szczędził sił i czasu własnego, ażeby 
dzieci oddane pod opiekę czuły się tu dobrze i 
bezpieczne. O tym, że tak było, może świadczyć moje 
osobiste przeżycie - kiedy na początku lat 70. swoją 
starszą córkę odprowadzałem na ul. Staszica w 
towarzystwie 2,5 letniej młodszej córki - ta ostatnia 
nie chciała już z tego przedszkola wyjść i pozostała w 
nim przez następne 5 lat. Przedszkole nr 1 było 
placówką wiodącą, a szczególne osiągnięcia miała w 
pracy z 6 - latkami oraz w organizowaniu imprez 
środowiskowych. To właśnie to przedszkole podjęło 
się około 30 lat temu wyjazdów na basen w Legnicy, 
gdzie maluchy i starszaki pobierały naukę pływania - 
dyrektorka oczywiście jeździła z nimi. Ponadto 
szefowa jedynki była przewodniczącą zespołu 
samokształceniowego dyrektorek przedszkoli i pod 
jej batutą mniej doświadczona kadra mogła się wiele 
nauczyć (przedszkoli było wówczas 5, 6. oddano do 
użytku w 1985, a 7. rozpoczęto budować 2 lata później 
- dop. AM). Dyrektorka była osobą pracowitą i 
ofiarną, lecz nie bezkrytyczną wobec swoich 
zwierzchników. 
 „Przez jej ręce” przeszło bardzo wiele 
złotoryjskich dzieci. Wszystkie roczniki złotoryjan, 
począwszy od lat 50. miały szansę spotkać się z „Panią 
Dyrektor”. Dla autora tego wspomnienia, a pewnie i 
dla wielu złotoryjskich rodzin jest bez znaczenia jaki 
teraz, albo w przyszłości, będzie wisiał szyld na 
budynku byłego Przedszkola nr 1- dla mnie ten obiekt 
to nadal przedszkole i kiedy w oknach widzę palące 
się światło, widzę tam zawsze „Panią Dyrektor” z 
grupką dzieci. Tak samo odbieram ludzi krzącających 
się po podwórzu - to pewnie jakieś „starszaki”. I tak 
już pozostanie. 

 NIE MIAŁA ŁATWEGO ŻYCIA
 Już fragmenty z jej życiorysu przytoczone wyżej 
uzasadniają taki podtytuł. Przez życie musiała 
przedzierać się ze wszystkich sił i niemal walczyć z 
nim, i o nie. Toczyła dramatyczny bój o życie swoich 
bliskich. Nie udało się wygrać tego, czego człowiek 
wygrać nie był w stanie. Ale walkę w każdej sytuacji 
podejmowała. Jakże bolesna jest wymowa podania o 
zatrudnienie napisanego w dniu 1. września 1982: 
„Proszę o zatrudnienie gdziekolwiek będzie wolne 
miejsce, bo mam na utrzymaniu ciężko chorą córkę i 
pięcioletniego wnuka ”. Zważmy, że takie pismo 
musiał napisać pionier polskiej oświaty, który będąc w 
pełni sił, wiele razy pomagał innym, a teraz pisze 
błagalną prośbę. Na szczęście mój poprzednik na 
stanowisku inspektora oświaty (Józef Adachowski) 
znalazł wyjście z tej sytuacji. Kiedy jest się młodym, 
silnym i pięknym, nie trzeba pisać takich podań - 
wszyscy człowieka potrzebują. Jesień życia bywa 
smutna i bolesna. Młodzi dyrektorzy i menadżerowie 
mogliby czasem o tym nie zapominać. 
 Dokładnie 18 lat temu Wydział Oświaty i 
Wychowania w Złotoryi wystąpił drogą służbową do 
władz centralnych o nadanie dyrektorce Przedszkola 
nr 1 tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel 
PRL”. Niestety, wniosek ten bardzo precyzyjnie 
uzasadniony nie doczekał się realizacji. To już 
moment, kiedy nazwa „PRL” bardzo źle się kojarzyła 
i była „niesłuszna”. To można zrozumieć. Ale 
niezrozumiałe jest, że za „niesłuszne” uznano także 
osoby, które ofiarnie działając poświęciły się idei 
oświaty i dziecka, i z wielką polityką w ogóle nie 
miały nic wspólnego. Słusznym zatem będzie 
przytoczenie ostatniego zdania wymienionego 
wniosku: „Niewiele jest w naszym kraju nauczycieli, 
którzy tyle swojego życia poświęcili oświacie i 
dziecku”.
 Zmarła bardzo wiele uczyniła dla mieszkańców 
Złotoryi. Przygarnęła ją teraz złotoryjska ziemia na 
Górze św. Mikołaja - tu spoczęła obok swojej córki. 
Jako że tak wiele dokonała dla tej ziemi, niech Jej ona 
teraz lekką będzie. Cześć Jej Pamięci !
  

 W imieniu koleżanek i kolegów 
 Alfred Michler

PS
Pewnie wbrew życzeniu Zmarłej decyduję się na to 
post scriptum. Czy złotoryjskie placówki oświatowe, 
instytucje miejskie i powiatowe wiedziały kogo 
pochowaliśmy 5 lutego? A jeśli wiedziały, to dlaczego 
nie można ich było zauważyć?
   Alfred Michler

luty 2008

przebiegła rozmowA.
- Jacy ludzie trafiają w to miejsce?
- Są to ludzie uzależnieni od alkoholu, nadużywający 
leków oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
cierpiący na depresję, schizofrenię paranoidalną. 
Czasem są to pacjenci, którzy nie radzili sobie z życiem 
w otaczającym ich środowisku, czyli na przykład starsi 
ludzie nie radzący sobie ze śmiercią kogoś bliskiego.
- Kto i na jakiej podstawie stwierdza, że chory 
p o t r z e b u j e  p o m o c y  i  w y m a g a  l e c z e n i a  
psychiatrycznego?
- Gdy zgłaszają się do nas ludzie, nie od razu zostają 
przyjęci. Szpital psychiatryczny działa podobnie do 
innych. Trzeba otrzymać skierowanie od lekarza. Nie 
jesteśmy pierwszą instytucją udzielającą pomocy. 

Współpracujemy z poradnią, znajdującą się w budynku 
szpitala. Pacjent przechodzi przez szereg badań 
diagnostycznych. 
- Jakie to badania? 
- Badania polegają na wypełnieniu testów, obserwacji 
pacjenta, tego jak się zachowuje. Rozmawiamy na temat 
uczuć, wykonujemy testy na zmiany zachodzące w 
organizmie. Podstawą do podjęcia decyzji jest jednak 
opinia lekarska.
-  I l e  prawdy  jes t  w  obrazach  szp i ta l i  
psychiatrycznych, które widzimy w filmach 
fabularnych? 
- Tyle samo co o życiu w serialach „o życiu".
- Tak myśleliśmy, dlatego naszym celem było przede 
wszystkim obalenie tego stereotypu. Na czym więc 

polega leczenie w Waszym szpitalu? 
- Podajemy lekarstwa. Jednak farmakologia to tylko 
pomoc w doprowadzeniu pacjenta do stanu, w którym 
leczenie będzie łatwiejsze. Gdy to nastąpi, 
rozpoczynamy terapię. Jest ona zależna od choroby. Są 
to min. spotkania z psychologiem, zajęcia ruchowe, 
terapia muzyczna, sesje relaksacyjne lub masaże.
- Więc mity o straszliwych lekarzach z wielkimi 
strzykawami - obalone. Czy istnieje możliwość, by 
bliscy towarzyszyli pacjentom podczas terapii? 
- Tak, w przypadku problemów z uzależnieniami od 
alkoholu, narkotyków czy leków liczymy na obecność 
rodziny i przyjaciół. Są nam bardzo pomocni w 
uświadomieniu chorym, jak poważny mają problem. 
Często, gdy pacjenci czują się lepiej, odstawiają leki, 
jednak bez nich  stan zdrowia może się pogorszyć, a 
choroba powrócić z większą siłą.
 - Z jakimi problemami częściej się Pani spotyka? Z 
uzależnieniami czy może tymi natury psychicznej?
- Dane statystyczne wyglądają następująco: ogółem w 
szpitalu leczy się 2803 pacjentów,
w tym 1344 osób z problemami natury psychicznej (na 
oddziale I. tzw. Ogólnym - 440, II. - 423 i na rehabilitacji 
- 337, reszta to pacjenci leczący się doraźnie, 
niezostający na noc w szpitalu) oraz 1459 pacjentów z 
uzależnieniami (750 od alkoholu, 357 od narkotyków 
oraz 352 w legnickim oddziale szpitala).
- Jak wygląda roczne obłożenie szpitala?
- W roku 2007 - 112%.
- Czyli nie w każdym micie jest ziarno prawdy, 
pokoje bez klamek także nie istnieją?
- Nie do końca. To, że bliscy mają możliwość odwiedzin, 
nie znaczy, że działa to też w drugą stronę. W szpitalu 
mamy trzy oddziały: otwarty, półotwarty i zamknięty. 
Poza ten ostatni pacjenci nie mogą niestety wychodzić, 
na półotwartym mogą swobodnie poruszać się po 
terenie szpitala, a na otwartym - dozwolone są wyjścia 
poza szpital, do miasta.
- Dziękujemy za rozmowę.

   Rozmawiali: Krzesimir Hanebach  
  i Paula Wełyczko

Złotoryjskie jezioro

Zapełnianie zbiornika osadowego nr 1 położonego w najbliższym sąsiedztwie kopalni, 
spowodowało konieczność budowy nowego osadnika. Hydroprojekt Wrocław przedstawił w 

r. 1956 projekt wstępny, który później, w r. 1958 został zatwierdzony. Projekt przewidywał 
budowę zapory na Śnieżnym Potoku (Śnieżynce) prawobrzeżnym dopływie Kaczawy, którego 

2zlewnia, liczona do korony zapory, wynosiła 3,6 km , w tym powierzchnia przyszłego zbiornika 
2 liczyła 0,86 km (86ha). 

Oddział półotwarty

Pani Dyrektor odeszła

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Złotoryi. Wiele lat 
przewodniczyła Lidze Kobiet Polskich. Przez 25 lat 
bardzo intensywnie prowadziła akcję letnią dla dzieci. 
 Wszystkie te działania spowodowały, że była 
„widziana” w środowisku, a także doceniana. 
Pierwszym wyróżnieniem, jakie otrzymała w 
Złotoryi, był Medal 750 - lecia. Z ważniejszych 
wymienić należy nagrodę MOiW, którą otrzymała 
jako pierwsza wśród złotoryjskich nauczycielek 
przedszkola (1972). Przyznano jej również Medal 
Pamiątkowy KEN, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Ważnym jest 
również wyróżnienie „Zasłużona dla oświaty 
województwa legnickiego”. Doceniono jej 
działalność związkową, przyznając Złotą Odznakę 
ZNP oraz odznakę za 50 lat przynależności do ZNP. 
To tylko niektóre wyróżnienia Zmarłej (nie 
wymieniamy nagród i różnych dyplomów). 

 JEJ KRÓLESTWO
 Jej królestwem było i pozostało do końca 
Przedszkole nr 1 w Złotoryi. Bardzo zabiegała i dbała 
o warunki nauki i pracy dzieci oraz kadry. W tym 
zakresie bardzo dobrze organizowała współpracę z 
rodzicami. Wzorowo i modelowo zorganizowała 
współpracę z zakładami opiekuńczymi. Teraz mówi 
się o pozyskiwaniu środków z zewnątrz -  „Pani 
Dyrektor” bardzo dobrze radziłaby sobie w obecnej 
rzeczywistości. Przedszkole nr 1 było wzorcową 

Jednym z głównych założycieli szpitala w Złotoryi był pastor Primarius 
Friedrich Guhl, który sprawował urząd w latach 1904-1938. Złotoryjska 

lecznica powstała ok. roku 1934. Był to wówczas Szpital Powiatowy. W 1951 roku 
został przeniesiony na ul. Szpitalną. Początkowo miał 90, a potem 150 łóżek. 
Personel składał się z zaledwie  8 osób: 4 lekarzy i tyluż pielęgniarek. W 1979 
roku, gdy przy ulicy Hożej powstał tzw. nowy szpital, przeniesiono tam cztery 
oddziały: chirurgiczny, laryngologiczny, położniczy i dermatologiczny. W 
budynku „starego" powstał szpital psychiatryczny. Istnieje tam do dnia 
dzisiejszego.
 Po przekroczeniu progu Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi wbrew 
wcześniejszym obawom nie czujemy się niepewnie. Obejrzane przez nas filmy i 
przeczytane książki o szpitalach dla nerwowo chorych zrobiły swoje. 
Ukształtowały obraz instytucji „bez klamek”.  Ale czeka nas tzw. dysonans 
poznawczy. Ściany nie są tu sterylnie i służbowo białe, windy nie wzbudzają w nas 
strachu, a drzwi w pokojach …mają klamki. Ludzie, którzy tu przebywają, nie są 
zamknięci niczym zwierzęta w klatce. Do ich dyspozycji przeznaczona jest 
świetlica wyposażona w bibliotekę o ciekawym zbiorze książek, telewizor. Jeśli 
pacjenci mają ochotę,  wybierają się na spacer do miasta czy do parku. Jest tu 
czysto i schludnie. Nic nie wzbudza w nas nieprzyjemnych uczuć.. Pacjenci 
poruszają się swobodnie. Nasz widok bardzo ich ciekawi. Ciężko jest nam się 
ustrzec przed ich dociekliwym wzrokiem.
 Aby uzyskać więcej informacji o szpitalu, chcieliśmy rozmawiać z panią 
doktor, jednak była ona aktualnie zajęta pacjentami. Za to przełożona pielęgniarek 
Pani Barbara Bryś opowiedziała nam dosyć dokładnie o życiu szpitala. Oto jak 
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Słowo „muzeum" wywodzi się z greckiego mouseion, 
co znaczy po prostu „świątynia Muz". W czasach 

rzymskich słowo przybrało krótszą łacińską formę 
museum i oznaczało nie tylko ogólnie „siedzibę Muz” 
ale także miejsce dysput filozoficznych bądź akademię. 
Powstała w XV wieku kolekcja dzieł sztuki Lorenza de 
Medici była po raz pierwszy określana słowem 
„muzeum”  w sensie zbliżonym do dzisiejszego. Jednak 
jeszcze długo słowem „muzeum" określano raczej 
kolekcję osobliwości, a nie dzieł sztuki. Dopiero od 
powstania Muzeum Brytyjskiego (1753) oraz od 
definicji w słynnej francuskiej „Encyklopedii" (1765), 
możemy mówić  o  muzeum jako  mie j scu  
przechowywania, wystawiania i opracowywania 
naukowego zbiorów. 
 Współczesna definicja muzeum, ustalona przez 

wcześniej, skoro już w  połowie XVIII wieku powstały  
pierwsze muzea w Niemczech a Złotoryja była od 1740 
r. w ich granicach. Za to w XVIII stuleciu podejmowano 
pierwsze próby napisania zarysu dziejów miasta a rektor 
ówczesnej szkoły, Sutorius, przekonany, że uczniowie 
muszą posiadać wiedzę o swoim regionie, swoją historię 
„drogiego uczniom miasta ojczystego”, im właśnie 
zadedykował(1789). W XIX wieku prowadzono już 
kronikę miejską, wydawano pierwsze przewodniki po 
mieście i okolicach, zbierano legendy, kierowano do 
uczniów kolejne podręczniki. Czyż już wtedy muzeum 
nie byłoby bardzo potrzebne? Lecz w 1811 r., czyli w 
sześćsetlecie nadania praw miejskich, nie odbyły się w 
mieście najprawdopodobniej żadne uroczystości. Sto lat 
później, jak już pisaliśmy w „Echu” w styczniu 
ubiegłego roku, wiedza o przeszłości naszego miasta 
była jeszcze większa a działalność mieszkańców 
wykazywała wiele cech lokalnego patriotyzmu.  
Powstało przekonanie o  konieczności zgromadzenia, a 
tym samym uchronienia od zagłady pamiątek 
związanych z historią miasta i czynami jego 
mieszkańców.
 Kilka czynników zadecydowało o powstaniu 
muzeum: przekazanie miastu zbiorów przez pastora 
Reicherta, działalność nauczyciela Paula Emmericha 
oraz zbliżający się jubileusz siedemsetlecia miasta w 
1911 r. Emmerich był nie tylko jednym z 
najpracowitszych przedwojennych nauczycieli i 
kronikarzy ale również zbieraczem lokalnych 
„pamiątek”. Z pewnością jego kolekcja stanowiła z 
początku podstawę muzealnych zbiorów. Równie 
wielką ich część stanowiły również zbiory Reicherta. To 
nie były odosobnione przypadki - w podobny sposób 
powstało wiele takich placówek. Sądzimy, że 
Reichertem i Emmerichem kierowały nie tyle chęci 
pochwalenia się kolekcją, co spodziewane pożytki, jakie 
miało przynieść miastu, jego mieszkańcom, w tym 
uczniom, ich publiczne udostępnienie. Podkreślmy 
znaczenie przygotowywanych hucznie, także z 
udziałem uczniów, obchodów 700-lecia nadania praw 
miejskich - takiego rodzaju obchody powinny przynieść 
jakieś szczególne i „rzadkie” przedsięwzięcia. W 1911 r. 
tak się właśnie stało ( odsyłamy czytelników do artykułu 
Jak obchodzono 700-lecie w „Echu” ze stycznia 2007) i 
muzeum było jednym z najważniejszych pomysłów.
     Placówka powstała w  1910 lub 1911 r., w każdym 
razie czynna była już w lipcu 1911 r. podczas 
jubileuszowych uroczystości. Pierwszym kustoszem 
został oczywiście Paul Emmerich i pełnił tę funkcję do 
swej śmierci w 1920 r. Kolekcja Reicherta, na którą 
składały się m.in. meble, zastawy stołowe oraz inne 
przedmioty, znajdowała się najpierw w dzisiejszym 
Domu Nauczyciela „Bacalarus” przy ul. Szkolnej - nie 
wiemy jednak od kiedy i czy pełniła ona funkcje 
zbliżone do muzeum. Miastu potrzebne były jednak te 
pierwsze pomieszczenia i Emmerich przeniósł muzeum 
do  piwnic budynku szkoły miejskiej przy ówczesnym 
Pl. Valentina Trozendorfa (dzisiaj Szkoła Podstawowa 
nr 1).  Nauczyciele i uczniowie mieli więc pod ręką 
bogate zbiory archeologiczne, stare dokumenty, 
pieczęcie, naczynia, stroje i inne bezcenne dla nauczania 
historii regionalnej zabytki. Pomieszczenia piwniczne 
były jednak stosunkowo ciemne i nie wystarczająco 
ciepłe, do tego stopnia, że zimą nie można było zbiorów 
eksponować i opracowywać. Dzięki pedagogom i 
uczniom zbiory muzealne stale się powiększały - np. 

Wiadomo, że planowana jest długo oczekiwana renowacja Baszty Kowalskiej. W 
tej chwili powstaje najprawdopodobniej projekt tej inwestycji. Mamy nadzieję, 

że będzie przewidywał uporządkowanie i w jakiś sposób udostępnienie najniższego 
pomieszczenia w Baszcie, gdzie mieściło się niegdyś więzienie.
 Prezentowana widokówka jest najstarszą znaną nam polską powojenną 
widokówką Złotoryi. Choć została stąd wysłana w lipcu 1959 r. do Tarnowa, to 
przypuszczamy, że wydrukowano ją kilka lat wcześniej. Na odwrocie widnieje kilka 
ciekawych napisów: Ze Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy odbudujemy 
Warszawę i miasta polskie, Cena 13 zł - 2 zł na Fundusz Odbudowy Stolicy. SFOS 
powstał w 1945 r. a  złotoryjanie nie tylko kupując widokówkę przyczyniali się do 
odbudowy Warszawy - znamy przypadki wyjazdu naszej młodzieży w latach 
pięćdziesiątych na warszawskie budowy.
 Adam Śmietański, wówczas znany opolski fotografik, od 1951 r. członek 
Związku Polskich Artystów Fotografików, sfotografował basztę od strony ulicy 
Basztowej. Widzimy, że wtedy nie tylko porastała ją winorośl ( patrz również sąsiedni 
kącik, poświęcony archiwalnym fotografiom) ale również niepokoiły dość znaczne  
ubytki muru. Naruszającą stan murów roślinność wkrótce usunięto ale  na dalsze 
naprawy  zabytek czekać musiał do lat 60. XX w. a na większą renowację do 1974 r.  
      Roman Gorzkowski 

Polecamy dzisiaj wydawnictwo, która powinno znajdować się w biblioteczce każdego 
mieszkańca Ziemi Złotoryjskiej. Autorzy siódmego tomu Słownika geografii 

turystycznej Sudetów, Marek Staffa, Krzysztof R. Mazurski, Grzegorz Pisarski i Janusz 
Czerwiński, dobrze znani z wielu krajoznawczych publikacji, dokładnie opisują wszystkie 
miejscowości, rzeki, potoki, wzniesienia, jaskinie, pieczary, skały, rezerwaty przyrody oraz 
inne zasługujące na uwagę miejsca na Pogórzu. Zapoznajemy się z jego położeniem i 
ukształtowaniem, budową geologiczną, przyrodą żywą i nieożywioną, surowcami 
mineralnymi, klimatem, zwierzętami oraz historią osadnictwa, kulturą materialną i sztuką. 
Pośród wielu ilustracji zobaczyć można stare widokówki, ryciny i fotografie. Bibliografia 
wymienia ponad pięćset pozycji.
     Złotoryi poświęcono w słowniku obszerny fragment liczący trzydzieści stron. Uważny 
czytelnik dostrzeże konieczność dokonania pewnej ilości poprawek i uaktualnień (tekst 
powstał w 2000 roku). Np. nieprawdą jest, że Towarzystwo Miłośników Złotoryi 
przekształciło się w Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej(s. 691). W chwili 
powstania TMZZ (1987) trudno było bowiem napotkać ślady działalności TMZ, które 
zakończyło swoją działalność wkrótce po powstaniu w 1962 r. Mamy nadzieję, że  w 
kolejnych wydaniach książki nieścisłości zostaną skorygowane.

Roman Gorzkowski 

Gdyby nasza baszta potrafiła mówić, 
moglibyśmy ją poprosić,  aby 

opowiedziała nam, kiedy u jej stóp po 
wojnie można było uwieczniać takie 
sielankowe widoki. 
     Może ktoś z czytelników posiada 
podobną fotografię i mógłby wyręczyć 
milczącą Basztę Kowalską? Czy była to 
któraś z zim końca lat czterdziestych 
ubiegłego stulecia? Czy tak wyglądały 
wtedy „zimowe taksówki”?
     Serdecznie gratulujemy, już po raz drugi, 
panu Przemysławowi Markiewiczowi, 
który prawidłowo odpowiedział na pytania 
dotyczące fotografii, zamieszczonej w 
styczniowym „Echu”. To fragment ulicy M. 
Konopnickiej przed renowacją.

Roman Gorzkowski 

Muzeum Regionalnemu w Środzie Śląskiej, zabytki 
arche-ologiczne otrzymało Muzeum Okręgowe w 
Legnicy(1996), lufy armatnie z lat 1870-1871 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej(1997). 
Zaczęto rozbudowywać zbiory dotyczące górnictwa 
złota i urządzać Salę Polskiego Bractwa Kopaczy Złota, 
gromadzić okazy mineralogiczne. Powołanie w 1994 r. 
złotoryjskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk o Ziemi, dla którego muzeum stało się 
miejscem spotkań, wpłynęło na organizację wielu 
wystaw i odczytów, prezentujących nie tylko minerały 
Ziemi Złotoryjskiej.      
     Obecny charakter placówki określono pod koniec lat 
90. XX w. Zdecydowano utworzyć stałe ekspozycje 
poświęcone górnictwu złota w „Złotej Sali” , minerałom 
w „Sali minerałów” oraz Salę PBKZł. W 1997 r.  zaczęto 
zastanawiać się nad zmianą nazwy muzeum - w lutym 
1998 r., na wniosek Złotoryjskiego Ośrodka Kultury, 
Zarząd Miasta  wyraził na to zgodę. Otwarcie jedynego 
w Polsce Muzeum Złota nastąpiło w maju 1998 r. Nieco 
wcześniej dyrektor Zbigniew Gruszczyński dzielił się 
pomysłem urządzenia w ZOK sali poświęconej zbiorom 
L. Schmetterlinga, nie pasujących już do nowej 
koncepcji muzeum, pojawiły się propozycje uczynienia 
z muzeum osobnej placówki. Do realizacji tych 
zamierzeń jednak nie doszło. W 2006 r. muzealny 
gmach przeszedł gruntowną renowację.
     Przez cały czas istnienia muzeum (prawdopodobnie 
jedynie z przerwą w latach 1981-1983) organizowane są 
w nim, zwłaszcza od 1993 r., różnorodne czasowe 
wystawy, prezentujące lokalne kolekcje lub 
wypożyczane z innych placówek kulturalnych. Ofertę 
wzbogacają ekspozycje pokonkursowe, liczne odczyty, 
sklepik z pamiątkami i wydawnictwami.
 Muzealny charakter mają jeszcze dwa miejsca w 
mieście. W wieży widokowej kościoła Mariackiego 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
urządziło w latach 1994-1996 r., ekspozycję poświęconą 
Valentinowi Trozendorfowi. Od 1996 r. znajduje się 
tutaj replika regału biblioteki łańcuchowej oraz kilka 
starych obrazów, fragmentów ołtarza i witraży. W 
siedzibie TMZZ w Domu Nauczyciela „Bacalarus” 
zwiedzać można od 2001 r. Salę Tradycji Oświaty (tutaj 
na przykład jedna ze starych ławek szkolnych, dawne 
przybory szkolne i podręczniki), Izbę Złotoryjską, ze 
zbiorami dotyczącymi działalności zakładów pracy, 
organizacji oraz instytucji, a także Izbę Kresową, w 
której znajdują się m.in. przedmioty, przywiezione 
przez Kresowian. W TMZZ zobaczyć można także 
fragmenty starych epitafiów i macew z nieistniejących 
już złotoryjskich cmentarzy, wiekowe serca dzwonów 
oraz wiele innych ciekawych przedmiotów.

Roman Gorzkowski 
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Warto przeczytać Kącik starej widokówkiHistoria jednej fotografii
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Prezydium Miejskiej Rady Narodowej czyni usilne 
starania o otwarcie w Złotoryi nowej placówki 
mówiącej o historii miasta i kopalnictwa w powiecie. 
Będzie to „Muzeum Złota”, które zlokalizowane 
zostanie w byłej katowni. Muzeum ma być otwarte w 
przyszłym roku. Były to jednak tylko plany, z których 
realizacją musiano jeszcze poczekać, choć do remontu 
przystąpiono podobno już w 1969 r.  Zapewne również z 
myślą o muzeum sekretarz miasta Władysław Gasiński 
zaczął gromadzić nieco później  w szafie Urzędu 
Miejskiego różne przedmioty związane z historią 
miasta. 
 W kwietniu 1973 r. przyszedł do UM ponad 
siedemdziesięcioletni i już schorowany Leopold 
Schmetterling, emerytowany nauczyciel gimnazjum, i 
zaproponował przekazanie miastu swoich bogatych 
zbiorów głównie geologicznych, archeologicznych, 
paleontologicznych, numizmatycznych  oraz 
bibliofilskich w zamian za mieszkanie. Nie chciał czy 

Baszta, jakiej już nie ma i nie będzie

Ambicją miasta było, aby przekazać część zbiorów w 
pierwszą rocznicę śmierci jej fundatora oraz by 
placówce nadać imię Leopolda Schmetterlinga a jemu 
pośmiertnie tytuł honorowego obywatela górniczego 
grodu. W grudniu tegoż roku wedle Słowa Polskiego: 
…dobiega końca remont katowni. Do 300 tys. zł 
otrzymanych od władz województwa, miasto jeszcze 
dołożyło i 21 grudnia nastąpi oficjalny odbiór katowni. 
Wszelkie prace… wykonała spółdzielnia rzemieślnicza 
„Usługowiec”… Muzeum zostanie udostępnione 
zwiedzającym w połowie przyszłego roku. Jednocześnie 
utrwalała się nieoficjalna na razie nazwa „katownia”. 
Gdyby wówczas zapytano  o jej uzasadnienie 
historyków, to już wtedy okazałoby się, iż był to 
wcześniej zwykły budynek mieszkalny i nie miał nigdy 
związku z więzieniem czy katem. 
 Nic dziwnego, że „Katownia” zwyciężyła wśród 
propozycji na nazwę muzeum. Muzeum Społeczne 
Ziemi Złotoryjskiej -Katownia stało się faktem. 
Uroczyste jego otwarcie nastąpiło 31 maja 1977 r. lecz z 
braku kustosza jeszcze do lipca 1978 r. właściwie było 
zamknięte. W połowie 1978 r. zakończono z pomocą 
pracowników Uniwersy te tu  o raz  Muzeum 
Archeologicznego we Wrocławiu  wstępną  
inwentaryzację głównych zbiorów (bez numizmatów i 
książek). Początkowo czynne było jedynie w czwartki i 
niedziele i okazyjnie także w inne dni tygodnia po 
zgłoszeniu chęci w siedzibie oddziału Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W ten 
sposób objęło ono opiekę nad „Katownią”(placówka 
była cały czas własnością miasta). Obowiązki kustosza 
powierzono Henrykowi Sowińskiemu. Członkowie 
PTTK spisywali i fotografowali wyeksponowaną część 
zbiorów. Do pełnej inwentaryzacji było jednak jeszcze 
daleko, stąd księgozbiór, liczący 883 tytuły, przekazano 
ostatecznie Bibliotece Pedagogicznej w Złotoryi ( także 
w trosce o jego stan - w muzeum doskwierała wilgoć i 
niedostateczne ogrzewanie). Numizmaty pozostawały 
cały czas w Urzędzie Miejskim, ale nie można było 
znaleźć fachowców, którzy podjęliby się ich 
inwentaryzacji i oceny( czy ta sytuacja trwa do dnia 
dzisiejszego?). 
 Nawiązano współpracę z Okręgowym Muzeum 
Miedzi w Legnicy, które w 1980 r. wyraziło chęć 
roztoczenie opieki merytorycznej nad złotoryjskim 
muzeum, zaproponowało koncepcję ekspozycji (dzieje 
miasta, i górnictwa złota, minerały, skamieliny oraz 
pozostałe eksponaty) oraz podjęło się dalszych 
inwentaryzacji. Na spotkaniu we wrześniu 1980 r. w 
Urzędzie Miejskim, o obecności Naczelnika Miasta, 
Pawła Drzewińskiego, sekretarza W. Gasińskiego,  
przedstawicieli Muzeum Miedzi i PTTK postanowiono 
przychylić się do propozycji Muzeum Miedzi i 
zrezygnować ze słowa Katownia w nazwie placówki, 
dlatego, że zbiory nie dotyczyły dawnego wymiaru 
sprawiedliwości. Do formalnego nawiązania 
współpracy z Muzeum Miedzi jednak nie doszło (ale 
kontakty nie wygasły), podobnie było z usunięciem 
„katowni”. W następnych latach pojawiły się tutaj 
repliki kilku katowskich narzędzi (m.in. dyby, topór i 
kajdany). W 1986 r. Barwy Kaczawskie zamieściły 
fraszkę Sławiana Trockiego: Uniosła się krata w 
drzwiach domu kata. Mówiąc dosłownie - zwiedzajcie 
Katownię. Stosowano tę nazwę jeszcze do lat 90. nawet 
w pismach urzędowych. Po Henryku Sowińskim 
kustoszem została(najpóźniej w 1986 r.) Jadwiga 
Kubiak, działaczka PTTK. 
 Już co najmniej od 1983 r. mówiło  się o przejęciu 
muzeum przez Złotoryjski Ośrodek Kultury. W 1993 r. 
zaprzestał działalności tutejszy oddział PTTK. W tym 

Baszta Kowalska po raz drugi

podczas wycieczek i prac budowlanych natrafiano 
czasami na znaleziska archeologiczne, które 
przekazywano kustoszom. Żałowano, że przed 1910 r. 
wiele złotoryjskich dokumentów i ksiąg a także 
znalezisk archeologicznych trafiło do muzeów i 
archiwów wrocławskich, stając się dla złotoryjan trudno 
dostępnymi. Podczas I wojny światowej apelowano o 
p r z e k a z y w a n i e  w o j e n n y c h  r e k w i z y t ó w  i  
korespondencji. Po śmierci Emmericha kustoszem 
został kupiec Gustav Weidner, który po kilku latach 
przekazał placówkę D. Zimmermannowi, z 
wykształcenia inspektorowi pocztowemu. Ten m.in. 
poprosił o pomoc w opracowywaniu muzealiów 
profesora Türka z Wrocławia. 
 Około 1935 r. miasto przekazało muzeum nowe 

Schmetterling zmarł jednak w tutejszym szpitalu a pla-
nował już objęcie funkcji kustosza przy-szłego mu-
zeum. Na jego cmentarnym nagrobku, ufundowanym 
przez miasto, widnieje napis: Ofiarodawcy zbiorów 
muzealnych - społeczeństwo miasta Złotoryi. 
 Od początku istniał problem z inwentaryzacją 
kolekcji, czego nie uczyniono ani w Szczyrzycu ani 
zaraz po jej przewiezieniu do Złotoryi. Wydaje się, że 
brak szybkiej inwentaryzacji stał się przyczyną wielu 
późniejszych podejrzeń o „uszczuplanie” bądź 
„zamienianie” eksponatów, co próbowała wyjaśnić 
kilkuosobowa komisja działająca w latach 90. ub. 
wieku. Niektórych eksponatów Schmetterling niestety 
dokładnie nie opisał.
 Nie można więc sądzić, że bez Leopolda 
Schmetterlinga nie powstałoby w mieście muzeum i 
jedynie jego zbiorom zawdzięcza ono swoje powstanie. 
Bez kolekcji Schmetterlinga placówka byłaby na 
początku z pewnością o wiele uboższa a prace przy 
remoncie zrujnowanego budynku przy ul. Zaułek 2 
dopiero wtedy się na dobre rozpoczęły. Warto poza tym 
zauważyć, kiedy pojawia się nazwa „Muzeum Złota”.
     Do finału wbrew zapowiedziom było jeszcze daleko. 
W marcu 1974 r. Słowo Polskie pisało: W ciągu 
złotoryjskich murów obronnych znajduje się zabytkowy 
budynek tzw. katownia, który ongiś służył jako więzienie 
miejskie. Po adaptacji i remoncie będzie on 
przeznaczony na Muzeum Przyrodniczo-Geologiczne… 
Będzie to pierwsza placówka muzealna w tym mieście… 
Jeszcze w tym roku w budynku  zostanie uruchomione 
muzeum…Obecnie przystąpiono  do wymiany stropów i 
pokrycia dachowego…Jak widać, charakter  kolekcji 
Schmetterlinga sugerował również nazwę placówki. W 
kwietniu 1974 r. legnickie Konkrety zawiadamiały: 

Międzynarodową Radę Muzeów,  określa, że jest ono 
instytucją trwałą, nie obliczoną na zysk, pozostającą w 
służbie społeczeństwa, otwartą dla publiczności, mającą 
za zadanie gromadzenie,  przechowywanie,  
konserwowanie, badanie, rozpowszechnianie i 
wystawianie materialnych świadectw dotyczących 
człowieka. Jej celem jest sprawowanie opieki nad 
zabytkami, informowanie o wartościach i treściach 
g romadzonych  zb io rów,  upowszechn ian i e  
podstawowych wartości historii, nauki i kultury, 
kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej 
oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami. Powinna 
udostępniać zbiory dla celów edukacyjnych, 
organizować wystawy. Bardzo dobrze, jeśli prowadzi 
działalność wydawniczą. 
    W wielu miastach właśnie do muzeów kierują swe 
kroki wycieczki oraz indywidualni turyści. Muzealnicy, 
zdając sobie sprawę, że współczesny człowiek rzadko 
kiedy trafia do muzeum, starają się jak mogą 
uatrakcyjniać sposoby prezentowania zbiorów.
     Niewielu złotoryjan zdaje sobie sprawę, że tradycje 
muzealne w naszym mieście sięgają początków XX 
wielu. Chciałoby się zapytać, dlaczego nie powstało 

O Pogórzu Kaczawskim i Złotoryi

samym roku muzeum 
zostało integralną częścią 
ZOK, stając się jego 
działem  muzealnym. Ten 
charakter organizacyjno-
prawny utrzymuje się do 
dzisiaj ,  dlatego nie 
znajdziemy muzeum w 
spisie polskich muzeów 
p a ń s t w o w y c h  l u b  
resortowych. W 1993 r. 
roku opiekę nad muzeum 
przejęła Joanna Kielar i 
sprawuje ją nadal. Teraz 
zdemontowano napis 
Katownia, w 1994 r. 
wypożyczono, najpierw 
na czas jakiś, (potem 
praktycznie na stałe?) 
narzędzia katowskie 

nie mógł już dłużej korzystać 
z  g o ś c i n y  k l a s z t o r u  
cystersów w Szczyrzycu 
koło Limanowej. W lipcu 
1973 r. podpisano umowę, 
przewidującą nieodpłatne 
p r z e k a z a n i e  o k a z ó w  
g e o l o g i c z n y c h  i  
paleontologicznych oraz za 
niewielką odpłatnością 
zbiorów historycznych i 
a r c h e o l o g i c z n y c h .  W  
s i e r p n i u  s k r z y n i e  z e  
zbiorami prze-wieziono do 
Złotoryi, kilka dni później 

przestronne pomieszczenia 
w byłym budynku masonerii 
p r z y  ó w c z e s n e j  
Kamckestraβe, mniej więcej 
naprzeciwko więzienia 
(dzisiaj S. Staszica, budynek 
muzeum rozebrano po 1945 
r. a więzienie mieściło się w 
d z i s i e j s z y m  g m a c h u  
O ś r o d k a  S z k o l n o -
Wychowawczego). Teraz 
m o ż n a  b y ł o  o s o b n o  
wyeksponować zbiory 
archeologiczne, starą broń, 
obrazy, herby, dokumenty, 
porcelanę i wiele innych 

przedmiotów. Zimmermann apelował o liczne 
odwiedzanie placówki, aby zapoznać się z jego 
skarbami, żałował że niekiedy większe zainteresowanie 
wykazują turyści niż mieszkańcy miasta. Ostatnim 
kustoszem był prawdopodobnie nauczyciel Hans 
Jockisch, zamiłowany w archeologii, któremu wydatnej 
pomocy udzielał inny z tutejszych pedagogów, Lody. 
Jak widać, przedwojennym muzeum nie zawsze 
kierowały osoby z odpowiednim wykształceniem, 
ciągle borykano się z należytym opracowywaniem 
zbiorów, latami czekano na porządne lokum. Nie 
organizowano wystaw, nieznane nam są np. katalogi czy 
inwentarze. Tym niemniej odegrało bardzo ważną rolę 
w życiu miasta a także promowało je na zewnątrz.
     W 1945 r. zbiory muzeum uległy, delikatnie mówiąc, 
rozproszeniu i zniszczeniu. Wydaje się, że tylko ich 
znikoma część opuściła Śląsk wraz z jego  niemieckimi 
mieszkańcami albo zasiliła jakieś powojenne 
złotoryjskie prywatne kolekcje. Być może  jego losy po 
zakończeniu wojny  mogły jednak potoczyć się nieco 
inaczej - nie chodzi o przetrwanie placówki jako takiej, 
lecz ocalenie przynajmniej części zbiorów. Już w 1945 r. 
inwentaryzowały poniemieckie zbiory  komisje 
polskich naukowców. Jedna z nich np. przewiozła księgi 
złotoryjskiej biblioteki łańcuchowej z kościoła 
Mariackiego do Warszawy. Widocznie w przypadku 
muzeum naukowcy się spóźnili lub nie było im po 
drodze. A może pamiętający te czasy złotoryjanie 
skorygują nasze przypuszczenia?
 Po wojnie plany założenia muzeum w mieście 
pojawiły się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Nie wiadomo, na ile do podjęcia takiej inicjatywy 
przyczyniły się obchody 1000-lecia państwa polskiego. 
W grudniu 1967 r. Gazeta Robotnicza donosiła: 
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