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Marta Sułek jest nauczycielką w ZSZ w Złotoryi, uczy 
języka angielskiego. Lecz „gdy zbliża się zmrok 

wieczorny” wrzuca swoje podręczniki i długopisy do 
szuflady, a z drugiej wyjmuje swój kufer. Nakłada fartuch i 
staje się wizażystką.
Beata Jańta: Co to jest wizaż?
Marta Sułek: Wizaż to kreowanie czyjegoś wizerunku 
poprzez odpowiedni dobór makijażu, jak również fryzury 
czy ubioru. 
B.J.: Czym się różni wizażystka od kosmetyczki czy 
kosmetologa?
M.S.: Zacznijmy od tego, że pojęcia te są często mylone. 
Wielokrotnie słyszę w odniesieniu do mnie „maluję się 
u kosmetyczki”, a tymczasem wykonanie makijażu to 
dużo węższe pojęcie niż kosmetologia. Dyplomowany 
kosmetolog to przede wszystkim specjalista w leczeniu 
i pielęgnacji skóry. Jego działania bardziej związane są 
z dermatologią. Kosmetyczka również skupia się na 
poprawie wyglądu naszej skóry poprzez wykonywanie 
różnorodnych zabiegów - od pielęgnacji twarzy, 
rąk i paznokci, po stylizację brwi czy nawet makijaż 
permanentny. Ja żadnego z tych zabiegów nie wykonuję 
i nie mam takich uprawnień, dlatego wolę nazywać siebie 
makijażystką, bo to jedyny aspekt wyglądu, na którym się 
skupiam.
B.J.: Czy trudno jest wykonać makijaż na daną okazję? 
Jaką trzeba mieć wiedzę i jakie umiejętności? A może to 
kwestia talentu?
M.S.: Tak naprawdę wiedza i talent muszą iść ze sobą w 
parze. Mam koleżanki kosmetolożki, które przychodzą 
do mnie na makijaże okolicznościowe, pomimo że na 
studiach miały wizaż. Jednak na kosmetologii często ten 
element jest traktowany po macoszemu, jest sporo teorii, 
lecz mało ćwiczeń praktycznych, a w makijażu konieczna 
jest pewna i jednocześnie lekka ręka. To wymaga 
wielogodzinnych ćwiczeń. Druga sprawa to talent 
artystyczny. Łączenie barw, poczucie estetyki czy symetrii 
to elementy, których nie da się nauczyć, trzeba je czuć. 
Dochodzi do tego świadomość różnych kształtów oka, 
twarzy czy rodzaju skóry. Bez tej podstawowej wiedzy, 
okraszonej nutką artyzmu, jesteśmy w stanie jedynie 
powielać jeden czy dwa wyuczone rodzaje makijażu, 
zmieniając tylko kolory. Stajemy się w pewnym sensie 
robotnikami. Możliwe, iż niezłymi, ale na pewno nie 
artystami w tej dziedzinie. Najtrudniejszym etapem 
w pracy z klientką jest uprzejme, a jednocześnie 
profesjonalne, wskazanie jej elementów wizerunku, które 
wymagają poprawy. Najczęstszy problem w przypadku 
makijażu to nieregularny kształt brwi, spowodowany 
nieodpowiednią ich regulacją. Zdarza się, że panie w 
„nowych brwiach” czują się nieswojo. Wynika to z faktu, 
że każda z nas ma wieloletnie przyzwyczajenia dotyczące 
swojego wyglądu i często potrzebuje czasu, by przekonać 
się do nowej „siebie”, innego postrzegania własnej osoby. 
Brwi potrafią diametralnie zmienić proporcje twarzy, są 
ramą dla oka i, odpowiednio zaznaczone, mogą zdziałać 

więcej niż np. pracochłonne „pawie oko”. Dlatego tak 
istotna jest ich prawidłowa stylizacja. 
B.J.: Od kiedy interesujesz się makijażem? Jak to się 
stało, że zajęłaś się nim prawie zawodowo?
M.S.: Makijażem zaczęłam interesować się na studiach. 
Malowałam koleżanki na studenckie imprezy za totalną 
darmochę, bo zwyczajnie sprawiało mi to przyjemność. 
W tym czasie przez myśl mi nie przeszło, że można 
malować zawodowo. Studiowałam wtedy filologię 
angielską i swoją drogę zawodową widziałam w roli 
nauczycielki, którą dziś de facto jestem. Natomiast od 
zawsze ciągnęło mnie do artystycznego wyżywania się 
w różnych formach. Zawsze byłam takim niespokojnym 
duchem. W podstawówce pisałam wiersze i grałam na 
gitarze, w szkole średniej rysowałam portrety w ołówku 
i miałam swój zespół. Etap przełomowy nastąpił, gdy 
będąc już nauczycielką, podczas ferii, zrobiłam kursy 
stylizacji paznokci. Zdałam sobie bowiem sprawę, że 
nie samą szkołą człowiek żyje. Chciałam spełniać się 
artystycznie. Etap robienia paznokci był stosunkowo 
krótki i później skupiłam się tylko na makijażu. Dlaczego 
tak wyszło? Po pierwsze, okazało się, że sprawia 
mi to największą frajdę, a po drugie, nie koliduje 
z wykonywanym na co dzień zawodem, którego 
nie zamierzałam porzucić. Malowanie odbywa się 
najczęściej w weekendy, natomiast stylizacja paznokci 
zajmowała mi prawie wszystkie popołudnia. Mam 
dwójkę dzieci i było mi ciężko godzić rolę mamy z pracą 
w szkole i zdobieniem paznokci. Bywało, że w tygodniu 
kończyłam „pracę” o 22:00. Cierpiała na tym moja 
rodzina, więc zadałam sobie pytanie – co takiego mogę 
robić, żeby się spełniać pozazawodowo i w tym samym 
czasie być realnie obecna w życiu moich bliskich. 
Musiałam wybrać: wygrał makijaż. W 2013 roku 
założyłam swoją stronę na Facebook’u poświęconą 
tylko malowaniu. Okazało się, że moje prace się 
podobają. Trafiłam wtedy w pewną niszę na lokalnym 
rynku. Niewiele dziewczyn umieszczało swoje makijaże 
w Internecie. W tej chwili to zupełnie inna sprawa. 
Kobiety malują się na niemal każdą większą okazję, 
bo zobaczyły, ile dobrym makeup’em można zdziałać. 
Widzą u koleżanek zmianę i też chcą spróbować. Mamy 
w mediach programy ukazujące metamorfozy kobiet, 
po tym, jak trafiły w ręce profesjonalistów od zmiany 
wizerunku. Wzrosła świadomość klientek. Teraz makijaż 
to już nie tylko moje hobby, to właściwie mój drugi 
zawód. 
B.J.: Opisz, jak wykonujesz taki makijaż. Jak dobierasz 
rodzaj makijażu do konkretnej osoby?
M.S.: Swoją pracę zawsze zaczynam od pielęgnacji, 
bo nie ma dobrego makijażu bez odpowiedniego 
przygotowania cery. Wspaniale, jeśli siedząca na 
moim fotelu klientka sama dba o stan swojej skóry, 
ma prawidłowy kształt brwi nadany przez specjalistę, 
ale w praktyce różnie z tym bywa. Dlatego najpierw 
wykonuję delikatny peeling i tonizuję cerę, następnie 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,                                                                                                                                         
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,                                                                                                                       
lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
                                                 C.F John 3.16

Niech Wigilia i Święta upłyną Wam 
w pokoju i radości, przy serdecznych 
życzeniach, zapachu gałązki świerkowej 
i starych kolędach polskich. Niech 
wspólne świętowanie umocni relacje 
rodzinne, zbliży znajomych, utuli 
samotnego. Niech świąteczny czas 
powiedzie Was po wspomnieniach 
z dzieciństwa, a na przyszłość obsypie 
radością, siłą i nadzieją na opiekę 
Dzieciątka w każdej ważnej Waszej 
potrzebie. Zadbajmy o to, by znaleźć 
w swoim życiu równowagę w czynieniu 
dobra i korzystaniu z łaskawości bliźnich. 
Życzymy, byście Państwo stali się wielcy 
przez to, kim jesteście.                                                                                                                      
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aplikuję krem odpowiedni pod makijaż. Wykonywanie 
makeup’u zawsze zaczynam od oczu, by nie martwić 
się ewentualnym osypywaniem się ciemnych cieni 
lub błyszczących pigmentów. Często przyklejam kępki 
rzęs o różnej długości dla nadania oku odpowiedniej 
głębi lub optycznej korekcji kształtu. Kolejny krok to 
nałożenie podkładu, korektora, pudru, bronzera, różu 
i rozświetlacza. Kocham pięknie wykończoną cerę, 
która wygląda na zdrową i spod której delikatnie widać 
np. piegi. Nie jestem miłośniczką tzw. tapety i unikam 
zbyt ciężko wyglądających podkładów. Następnie 
podkreślam brwi i maluję usta. Makijaż utrwalam fixerem 
przedłużającym jego trwałość. Wyznaję zasadę, że na 
tzw. „podstawie makijażu”, czyli podkładach i pudrach, 
nie można oszczędzać, zawsze są to u mnie produkty 
selektywne, a co za tym idzie - drogie. Natomiast cienie 
do powiek czy pomadki/błyszczyki mogą być z niższej 
półki cenowej, o ile spełniają moje oczekiwania pod 
względem koloru i trwałości. Natomiast trwałość cieni 
można podnieść za pomocą bazy pod nie przeznaczonej. 
Ważne jest, by cienie miały dobrą pigmentację i dobrze 
się blendowały (czyli łączyły ze sobą bez robienia plam 
i dziur). Skład kosmetyków jest istotny, gdy mamy do 
czynienia z cerami wrażliwymi, atopowymi. Dobrze, gdy 
mają dodatek składników pielęgnacyjnych. Do kufra 
wybieram takie, które są sprawdzone i przetestowane 
dermatologicznie. Zawsze najpierw testuję je na sobie, by 
wyrobić sobie zdanie na ich temat. 
Nie ma szablonu postępowania z klientkami. Każda 
z nas jest wyjątkowa, każda ma inny typ urody, inny 
charakter. Wszelkie stereotypy nie mają zastosowania. 
Dla przykładu przytoczę mit o tym, że kobiety dojrzałe 
powinny nosić stonowany makijaż, jedynie w matach, 
gdzie kolorystyka jest przygaszona. Z doświadczenia 
wiem, jak pięknie potrafi wyglądać kobieta w kwiecie 
wieku, gdy uda mi się namówić ją na soczysty kolor 
na ustach lub wkomponowanie kontrastowego do 
tęczówki koloru na powiece. Wszystko jednak zależy 
od tego, czy moja propozycja pasuje nie tylko do urody, 
lecz również do charakteru mojej klientki. Aby to ocenić, 
trzeba wykazać się wyczuciem i umiejętnościami niemal 
z pogranicza psychologii. Wiele moich decyzji podejmuję 
po wstępnym wywiadzie, jaki przeprowadzam z klientką 
jeszcze przed rozpoczęciem makijażu. Mam swoją stałą 
grupę klientek, które nie chcą, by ktoś inny je malował, 
bo tylko do mnie mają zaufanie. Ciężko jednak oczekiwać 
co tydzień tej samej panny młodej, to raczej zmienna niż 
constans. Wszystkie moje klientki to gwiazdy i tak staram 
się je traktować. 
B.J.: Czy twoja usługa jest droga, czy może sobie na nią 
pozwolić każda kobieta?
M.S.: Makijaż okazjonalny, jak nazwa wskazuje, to usługa 
luksusowa, wykonywana okazjonalnie od święta, z 
założenia nie jest więc tani. Cenę kształtują nie tylko moje 
umiejętności i odbyte szkolenia czy choćby to, na jakich 
markach pracuję. Jest to też kwestia lokalizacji. Złotoryja 
to małe miasteczko i nie może się pod względem kosztów 
wykonania tej usługi równać z większymi. Moje koleżanki 
makijażystki z Wrocławia żartują, że się marnuję, bo na 
ich rynku zarabiałabym co najmniej dwa razy tyle. 
B.J.: Czy lubisz robić makijaże i dlaczego?
M.S.: Lubię to mało powiedziane. Kocham jest 
bardziej adekwatne J. Uwielbiam podziwiać proces, 
jaki przechodzi kobieta zasiadająca w moim fotelu. 
Początkowo patrzy w lustro nieśmiało i ukradkiem. 
Potem z pewnym zaciekawieniem analizuje kolejne etapy 
i to, jaki mają wpływ na efekt końcowy. Najczęściej na 
końcu pada stwierdzenie: „ale ja jestem ładna” J. To 
bardzo motywuje. Poza tym feedback mam od razu po 
wykonaniu usługi i nie muszę czekać na rezultaty moich 
działań, jak np. w przypadku nauczania angielskiego, 

które jest procesem 
wieloletnim. Miałam też 
kiedyś dość zabawną 
sytuację. Malowałam 
się tuż przed świętem 
Halloween, robiąc sobie na 
twarzy kolorową czaszkę, 
by wrzucić ją jako inspirację na swoją stronę. W trakcie 
zadzwonił mąż i poprosił, bym kupiła mu coś na stacji 
benzynowej. Cóż było robić, wsiadłam w samochód i 
pojechałam na zakupy. Miny zarówno ekspedientek 
stacji, jak i klientów – bezcenne, chyba nigdy ich nie 
zapomnę. Miałam wtedy niezły ubaw. Niektórzy nawet 
poprosili mnie o zdjęcia.
B.J.: Skąd czerpiesz inspiracje i wiedzę na temat 
najnowszych trendów w robieniu makijażu?
M.S.: Jestem wciąż głodna wiedzy, dlatego sama też 
wciąż się szkolę w tym zakresie, chcąc podnosić swoje 
umiejętności i technikę. Internet jest pełen inspiracji, 
począwszy od filmików na YouTube, które krok po 
kroku pokazują, jak wykonać dany makijaż, po konta 
makijażystek i pasjonatek na Instagramie. Śledzę 
niektóre z nich już od czasów studiów. W okresie, gdy 
polski Internet w dziedzinie „beauty” jeszcze raczkował, 
będąc studentką filologii angielskiej, oglądałam 
zagraniczne gwiazdy wizażu. Uczyłam się nie tylko, 
jak malować, ale szkoliłam też język. Fajne jest to, że 
znajomość języka daje mi szersze horyzonty, bo mogę 
bez problemu oglądać instruktaże anglojęzycznych 
MUAs (skrót od make up artists). Jestem makijażowym 
samoukiem, ale od czasu, gdy zdecydowałam się zająć 
tym poważniej, zaczęłam się dokształcać, biorąc udział 
w warsztatach. Nic nie zastąpi praktycznej nauki pod 
okiem doświadczonej osoby. Dotychczas miałam 
okazję uczestniczyć w warsztatach Ewy Gil, Magdaleny 
Pieczonki, Moniki Róży, Anety Nowackiej, Kingi 
Szewczyk, które malują gwiazdy na czerwony dywan 
oraz w wielu programach telewizyjnych. Szkoliłam się 
również indywidualnie u dolnośląskich przezdolnych 
wizażystek - Aleksandry Kaj i Dominiki Szymik-Ławeczko, 
wykładowczyń Wrocławskiej ProAcademy School of 
Makeup. W najbliższej przyszłości planuję odwiedzić 
Kamilę Patynę (obecną Mistrzynię Polski) oraz Irynę 
Sorokę (przedstawicielkę trudnej techniki ołówka), 
jak również piekielnie utalentowanego Daniela 
Sobieśniewskiego.
B.J.: Czy jest duża  konkurencja w tej dziedzinie?
M.S.: Ten, kto wykonuje swoją pracę z poświęceniem i 
pasją, nie ma konkurencji. Skupiam się na podnoszeniu 
swoich umiejętności i nie oglądam się na innych. Gdybym 
miała inny pogląd, nie szkoliłabym przyszłych wizażystek 
i nie organizowałabym warsztatów. Tak naprawdę nigdy 
nie spotkałam się z zawiścią czy przejawami niezdrowej 
rywalizacji. Jesteśmy teamem, często wymieniamy się 
poglądami i doświadczeniami, polecamy się nawzajem i 
odsyłamy klientki, gdy jedna z nas nie ma miejsc. Wydaje 
mi się, że wykonywanie makijażu z pasją jest najlepszą 
drogą do zdobywania klientek. 
B.J.: Jakie jest twoje największe osiągnięcie w dziedzinie 
makijażu? Co dało ci największą satysfakcję? 
M.S.: Za swoje największe osiągnięcie uważam fakt, 
że dziewczyny po moich szkoleniach zaczynają czynnie 
pracować jako makijażystki, otwierają własną działalność. 
Mam już kilka takich przypadków w regionie i jestem z 
tego bardzo dumna. Ja daję im impuls do dalszej pracy, 
systematyzuję wiedzę. Wskazuję też słabe strony i 
radzę, co poprawić, nie tylko podczas szkolenia, ale też 
po jego zakończeniu. Dziewczyny często wysyłają mi w 
wiadomościach swoje prace i proszą o komentarz. To 
moje makijażowe dzieci, które wspieram i dopinguję w 
spełnianiu marzeń.

B.J.: Co byś poradziła kobietom początkującym w 
dziedzinie codziennego makijażu?
M.S.: Mniej znaczy więcej. Na co dzień nie 
eksperymentuję z makijażem. Staram się, by był lekki 
i prawie niezauważalny. Moim zdaniem przesada w 
makijażu dziennym może wyglądać groteskowo. Światło 
dzienne uwidacznia bezlitośnie nadmiar produktów 
i wszystkie niedociągnięcia. Poza tym jestem mamą 
dwójki dzieci, nie mam rano czasu na wykonywanie 
spektakularnego makeup’u. Co innego, jeśli mówimy o 
większych wyjściach, tam szaleję z kolorami i fakturami. 
Kobieta zmienną jest, dlatego tak bardzo lubię makijaż. 
Daje mi możliwość zmiany wizerunku bezboleśnie i 
tymczasowo. Mam ochotę na czerwone usta – maluję 
na czerwono, innym razem będą nude J. 
B.J.: Co chciałabyś jeszcze przekazać naszym 
czytelnikom?
M.S.: Dzięki temu, że odważyłam się spełniać swoje 
marzenia dotyczące wizażu, poznałam mnóstwo 
fantastycznych osób, nauczyłam się wielu nowych 
rzeczy. Makijażystki, które miałam okazję poznać na 
warsztatach, często wcześniej pracowały w zupełnie 
innych branżach. Opowiadały nam o swoich początkach 
i o tym, jak zmiana pracy wpłynęła na ich życie. Make-up 
to dziedzina artystyczna, więc żeby malować zawodowo, 
nie trzeba papierka ukończenia szkoły wizażu. Mnóstwo 
znanych i podziwianych wizażystek go nie posiada, a 
jednak pracują w zawodzie z sukcesem. To dowód na to, 
że każda z nas/was, jeśli czuje w sobie pasję do makijażu, 
może stać się wizażystką. Jeśli macie ochotę spróbować 
swoich sił, serdecznie zapraszam na warsztaty do siebie.
Efekty moich prac można śledzić na mojej stronie 
Facebook @Make Up Your Mind oraz na Instagramie 
@mmakeupyourmind, gdzie umieszczam również na 
swoim story relacje z tego, co robię, czasem prowadzę 
też pokaz makijażu na żywo na tzw. „live”.
B.J.: Bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkim życzę 
twojej pasji i satysfakcji ze swojej pracy.

Beata Jańta
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WIZYTA U SPONSORA

– Halo, rozmawiam z panią Agnieszką 
Młyńczak? Dzwonię z firmy Vitbis w sprawie 
artykułu. Łączę z prezesem.

– Dzień dobry pani, nazywam się Janusz 
Prus. Dzwonię w sprawie artykułu o naszej 
firmie. Proszę powiedzieć, co mamy dla pani 
przygotować, czego pani od nas oczekuje i na 
kiedy możemy się umówić? W piątek może 
być?

Gdy po dwóch dniach zjawiam się w 
Vitbisie, czekają już pracownicy, gotowi 
oprowadzić mnie po firmie i odpowiedzieć na 
liczne pytania, a z wyżyn swojego gabinetu 
czuwa nad wszystkim prezes.
Wzorcownia

Wzorcownia, gdzie wyeksponowano 
wszystkie wzory bombek, jakie produkowane 
są w firmie, zajmuje cały parter budynku o 
powierzchni przynajmniej 200 metrów. Na 
ścianach wiszą tysiące bombek. Powieszono je w 
określonym porządku, to znaczy w kolekcjach.
– Od kilku lat wiodącym trendem ozdób 
choinkowych jest kolor biały. Fajnie się sprzedają 
bombki w stylu skandynawskim. A to kolekcja 
pejzażowa z tradycyjnymi wizerunkami 
zimowymi, które najlepiej prezentują się 
na dużych bombkach – oprowadza mnie 
po wzorcowni Agnieszka Miazga, dyrektor 
ds. sprzedaży i marketingu. – Mamy też 

kolekcję z motywami religijnymi. To są wizerunki 
świętych spotykane na ikonach prawosławnych, ale 
też portrety papieża Jana Pawła II. Te ostatnie cieszą się 
zainteresowaniem głównie klientów polskich, ale też i ze 
Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza Polonii amerykańskiej.

Słucham, nie przerywając, i rozglądam się 
zauroczona. Do tej pory nie miałam pojęcia, że w 
produkcji bombek mogą być kolekcje. Mój wzrok 
przykuwają niezwykłe bombki. Mają kształt kulisty lub 
wydłużonej zamarzniętej kropli wody. Są przezroczyste, 
z wzorami z białego brokatu, wśród których gdzieniegdzie 
połyskują delikatnie różowozłote i niebieskozielone 
kryształki, jakby odbijało się w nich niebo i zamglone 
zimowe słońce. Przepiękne. Tuż obok wiszą bombki 
w barwach złota, czerni i bieli, które wyglądają jak 
maleńkie latarenki żywcem przeniesione z baśniowej 
perskiej krainy. W myślach od razu je nazywam „lampami 
Aladyna”. 

W kolejnej sali oglądam kolekcję sentymentalną, 
wzorującą się na bombkach naszych dziadków i 
rodziców oraz kolekcję wiktoriańską. Ta ostatnia 
charakteryzuje się rysunkami w stylu vintage. Są 

one naniesione na bombki metodą dekupażu, 
czyli przyklejeniu wzoru wyciętego z cienkiego 
papieru. Wywieszono też kolekcję bombek 
czarnych, ale moim zdaniem nie pasują zupełnie 
do magii świąt. Sprawiają zbyt ponure wrażenie.

We wzorcowni najwięcej jest bombek 
kulistych, ale mają też przeróżne kształty. Tu 
widać postaci z popularnych bajek dziecięcych, 
różnego rodzaju Mikołaje, baśniowe księżniczki, 
popularny w Złotoryi płukacz złota; są 
nawet samochody, piłki futbolowe, aparaty 
fotograficzne, instrumenty muzyczne i wiele 
innych. Z nowości to słodka kolekcja, czyli 
bombki w kształcie babeczek i torcików, 
łudząco podobne do prawdziwych. Szkoda, że 
niejadalne.

– A oto kolekcja, która powstała na prośbę 
dzieci – z Agnieszką Miazgą podchodzimy 
do wyjątkowo kolorowych ozdób. – Podczas 
zwiedzania zakładu dzieci często pytały o 
bombki z ulubionymi bohaterami bajek Disneya. 
Żeby to mogło być legalne, należało wykupić 
licencję od wytwórni Disneya w postaci 
kalkomanii. Zrobiliśmy to i od trzech lat na 
naszych bombkach umieszczane są wizerunki 
disneyowskich bohaterów uzupełnione 
malowanymi ręcznie wzorami. Ozdoby te cieszą 
się niesłabnącym powodzeniem wśród dzieci. 

Na stojącym oddzielnie regale zauważam 
piękne duże bombki w eleganckich pudełkach, 
tak jakby przygotowane do wysyłki. 

– To towar wyselekcjonowany – wyjaśnia 
Błażej Prus, dyrektor ds. eksportu. – Wysyłamy 
je do Stanów Zjednoczonych i do markowych 
sklepów zachodniej Europy. Te produkty 
są bardziej dopracowane, produkowane w 
mniejszej skali, a przez to o wiele droższe. 

Vitbis na choinkę, 
czyli rzecz o milionach bombek

Dmuchacze Leszek Koza 
i Robert Zynek Dekoratornia - tu pracuje elita Vitbisu

Fot. Agnieszka Młyńczak 

Fot. Agnieszka Młyńczak Fot. Agnieszka Młyńczak 

Fot.  Robert Barański

5Listopad-Grudzień 2017  ●  Nr 11-12 (140)

WIZYTA U SPONSORA

Masową produkcję, charakteryzują się mniejszą 
ilością ozdób, prostszą i tańszą, sprzedajemy 
głównie w Polsce, ale też zaczynamy z nimi 
wchodzić na rynek amerykański. 

Vitbis już myśli o przyszłym 2018 roku Jest 
opracowana i przygotowana kolekcja o roboczej 
nazwie „tradycyjne święta”. Składają się na nią 
bombki w kolorach charakterystycznych dla 
Bożego Narodzenia: czerwony, bordowy, zielony 
i złoty oraz stałymi elementami wzornictwa, 
takimi jak gałązki ostrokrzewu, dzwoneczki czy 
gwiazdki.

Dmuchalnia
Na dmuchalni słychać huk ognia 

wydobywającego się z palników czterech 
stanowisk dmuchaczy i dominujący nad 
wszystkim klekot pracy automatu do dmuchania 
bombek. Żeby móc się porozumieć z moją kolejną 
przewodniczką Agnieszką Barszczuk, dyrektorem 
ds. organizacyjno-prawnych, musimy do siebie 
mówić mocno podniesionym głosem.

Początek życia bombki to szklana rura 
długości około dwóch metrów, przywożona 
prosto z huty szkła, która na miejscu jest dzielona 
na mniejsze odcinki, które trafiają na stanowiska 
dmuchaczy. 

Rura jest ogrzewana przez dmuchacza 
nad palnikiem do momentu, aż szkło staje 
się plastyczne, pracownik obraca ją cały 

czas, jednocześnie dmuchając, aż do osiągnięcia 
pożądanego kształtu i wielkości. Wydmuchane gorące 
bombki nadziewa się na specjalne szpikulce, aby 
wystygły. To jest półprodukt. Wydmuchane bombki są 
identyczne jedna w drugą. Taką dokładność zdobywa 
się po wielu latach pracy na dmuchalni. W czasie 
ośmiu godzin pracy pracownik musi wydmuchać 920 
sztuk półproduktów.

Ale pracownicy nie są w stanie wykonać takiej 
ilości bombek, jakich oczekują klienci. Dlatego oprócz 
ręcznej produkcji w Vitbisie są automaty dmuchające 
bombki. Patrzę zafascynowana, gdy co sekundę 
maszyna wypluwa jedną standardową bombkę 
o średnicy od 3 do 8 centymetrów. Automaty te 
zapewniają aż 80 procent całej produkcji. 

Vitbis nie może przejść w całości na automaty i 
zrezygnować z pracy dmuchaczy, bo tylko ludzie są w 
stanie wydmuchać bombkę dużych rozmiarów 15 – 20 
centymetrów. Dmuchacze też robią bombki różnych 
kształtów, figurek, czego nie zrobi automat. 

Na jednym ze stanowisk stoi metalowa forma 
do robienia bombek figuralnych. Ta akurat to forma 
psa. Gdy szkło jest rozgrzane, wkłada się je do 
formy, zaciska dwie połówki i dopiero wdmuchuje 
się powietrze, aby szkło nabrało kształtu formy. 
Odlewy form zamawiane są przez Vitbis w firmach 
zewnętrznych. 

Lakiernia
W lakierni wszędzie unosi się drażniący 

chemiczny zapach farb i lakierów. Jednak nie 
ma tu pracy w szczególnych warunkach, gdyż 
żadne normy nie są przekroczone, zapewnia 
mnie Agnieszka Barszczuk. Każdy wydmuchany 
półprodukt musi być teraz wysrebrzony i 
wylakierowany. Do środka każdej bombki 
wlewa się roztwór azotanu srebra. Wykonuje to 
specjalna maszyna, która równomiernie rozkłada 
roztwór we wnętrzu bombek potrząsając 

nimi, a następnie je suszy, potem moczy w 
odpowiednim lakierze. W hali stoją dwie 
maszyny obsługiwane przez pięciu pracowników 
każda. Z maszyny schodzą bombki wysrebrzone i 
wylakierowane. Teraz pozostaje dekorowanie. 

Dekoratornia
Najbardziej kolorowy dział zakładu. Hala 

dekoratorni jest jasna, przy dużych oknach 
usytuowano stanowiska pracy, dodatkowo 
każde oświetla ogromna świetlówka. Pracuje 
się tu w systemie dwuzmianowym. Wzdłuż 
stanowisk dekoratorów stoją 
regały zapełnione tysiącami 
kolorowych bombek 

cd. na str 6

Prezes Vitbisu dr inż. Janusz Prus

Dekoratorka Marta Gil

Przy automacie do 
srebrzenia i lakierowania 

bombek Elwira Markiewicz
Automat do 

dmuchania bombek

Fot. Agnieszka Młyńczak 
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Tysiące bombek schnie 
i czeka na zapakowanie



przeróżnych kolorów i kształtów. Czekają 
na wyschnięcie.Dekoratorów w Vitbisie jest 
około stu osób, czyli prawie połowa wszystkich 
zatrudnionych. To elita firmy. Kilka tygodni lub 
miesięcy trwa przyuczanie pracownika, aby 
umiał przenieść na bombkę proste dekoracje. Te 
najbardziej wyszukane wykonuje wąska grupa 10 
- 15 wieloletnich pracowników dekoratorni.

Marta Gil: W tej chwili robię zamówienie od 
klienta z Niemiec, taka produkcja eksportowa. 
Najpierw przyklejam naklejkę, potem maluję 
choineczki i wykańczam bielą, żeby wyszła 
zimowa bombka. I następna. W ciągu ośmiu 
godzin pracy muszę ich zrobić 170 sztuk. To jest 
do zrobienia, ale trzeba się sprężać.

Ewelina Śliwowska i Beata Skrzypczak 
(pracują w parze przy jednym wzorze bombki): 
Najpierw odbijamy wzór z sitodruku, który stoi 
przed nami w specjalnej rynience. Ja okręcam 
bombkę w roztworze, wzór odbija się na 
ściankach, a koleżanka jeszcze mokrą bombkę 
zanurza w brokacie i odkłada jako gotową. To 
taka trochę taśmowa robota. Nasza para ma 
zrobić minimum 4000 takich bombek w ciągu 
dnia roboczego. Gotowe bombki od razu liczymy. 

Krzysztof Klatka: Dekoruję bombki 
kalkomanią z wytwórni Disneya. Najpierw 
moczę ją w wodzie, następnie odklejam obrazek 
od papieru, a na koniec nanoszę na bombkę, 
wyrównując delikatnie palcami załamania i 
pęcherze powietrza. Potem trzeba bombkę 
wytrzeć do sucha. I to wszystko. Ja już nie 
dekoruję dalej, to robią dziewczyny na sicie. Mam 
normę 400 sztuk dziennie.

– Wymyślaniem wzorów zajmuje się szersza 
grupa ludzi w firmie – informuje Błażej Prus.

– Głównie to pracownicy działu sprzedaży i 

marketingu, ale też dekoratorzy. W naszej pracy 
inspirujemy się wzorami z rynku meblowego i 
odzieżowego, śledzimy trendy i tworzymy własne 
wzory, odwzorowując je na bombkach.
Pakownia

Bombki pakują wyłącznie ludzie, tu 
nie ma maszyn. Na pakowni w systemie 
dwuzmianowym łącznie pracuje około 30 osób. 
Piętrzą się tu firmowe pudełka, wyściółki na 
bombki z miękkiego plastiku i stosy zaczepów. 
Każdy pakowacz podczas pracy stoi, bo to jest 
optymalna pozycja. Czynności są następujące: 
najpierw zakłada się na bombkę zaczep, 
następnie umieszcza w wyściółce, potem cały 
zestaw czterech lub sześciu sztuk bombek 
wkłada się do pudełka i je zamyka. Następnie 
pakowacz schyla się i umieszcza pudełko w 
dużym kartonie stojącym na podłodze. Podczas 
pakowania zdarza się, że bombka upadnie i się 
stłucze, lecz pracownicy nie ponoszą kosztów 
zniszczenia, bo firma ma pewien określony 
procent na stłuczki. 

Zatrzymujemy się na chwilę przy jednej 
z pracownic. Wszystkie niezbędne elementy 
ma zgromadzone w zasięgu rąk. Jej ruchy są 
precyzyjne i bardzo szybkie. Podczas rozmowy 
ze mną ani na sekundę nie przerywa pakowania, 
jej ręce dosłownie śmigają pomiędzy zaczepami, 
bombkami i pudełkami. Patrząc na nią, mam 
wrażenie, że mogłaby to wszystko robić z 
zamkniętymi oczami. 

Agnieszka Brzyska: Moja norma określona 
jest w pudełkach. Na dzisiejszej zmianie muszę 
zapakować 480 pudełek, w każdym po 6 sztuk 
bombek. Czyli do zapakowania mam około 2800 
bombek dziennie. Pracuję tu 20 lat.

Warsztaty zdobienia bombek
Firma Vitbis to zakład otwarty, który można 

zwiedzać nieodpłatnie. Za drobną opłatą prowadzi 
się też warsztaty dekorowania bombek. Przez 
zakład w okresie przedświątecznym przechodzi 
20 wycieczek dziennie, z których każda liczy około 
50 osób. To spore wyzwanie logistyczne, toteż do 

tego zadania oddelegowana jest specjalna grupa 
pracowników firmy. Oni organizują i prowadzą 
warsztaty, oprowadzają gości po zakładzie, 
zajmują się rezerwacją terminów. Zakład cały 
czas prowadzi produkcję, dlatego wycieczki to 
utrudnienie dla pracowników. Jednak z uwagi na 
ogromne zapotrzebowanie na tego typu działalność, 
Vitbis nie rezygnuje z gości. Najniższy możliwy 
wiek do zwiedzania zakładu i wzięcia udziału w 
warsztatach to 4 lata, zresztą dzieci w tym wieku są 
najbardziej zainteresowane produkcją bombek. 

Małgorzata Jabłońska – nauczycielka 
matematyki, techniki i informatyki: My 
przyjechaliśmy ze szkoły podstawowej w Dąbiu w 
gminie Prochowice. To niewielka szkoła, w sumie 
mamy tylko dziewięćdziesięcioro uczniów. W 
latach 2007-2013 zwiedzaliśmy fabrykę bombek 
w Miliczu. Niestety fabrykę zamknięto, dlatego 
szukaliśmy podobnej placówki i znaleźliśmy w 
Złotoryi. Pierwszy raz byliśmy tu w 2014 roku.

Dzisiaj w warsztatach uczestniczą dzieci 
w wieku od piątego roku życia z oddziału 
przedszkolnego, a najstarsze to jedenastolatki 
(szósta klasa). Na wycieczkę zgłosiło się tak dużo 
chętnych, było tak ogromne zainteresowanie, że 
trzeba było stworzyć listę rezerwową, bo nie dla 
wszystkich starczyło miejsca. Część z dzieci była 
tu już poprzednio i tak im się podobało, że bardzo 
chciały przyjechać jeszcze raz. Na razie trwają 
warsztaty, a wycieczka po fabryce jeszcze przed 
nami. 

Oliwia 9 lat: Robię bombkę kolorową, później 
posypię ją brokatem. Dzisiaj zrobię trzy bombki, bo 
więcej nie można. Potem zabiorę je do domu.

Patryk 11 lat: Jak to co robię? Bombki! To będzie 
bombka z napisem „dla taty”. A tu wokoło jest imię 
mojego taty. Jeszcze dwie takie bombki zrobię.
Prezes 

Biurowiec fabryki mieści się w starych 
murach z lat siedemdziesiątych XX wieku 
– informuje mnie dr inż. Janusz Prus, który 
jest głównym udziałowcem i prezesem 
jednoosobowego zarządu spółki Vitbis. – 
Pamiętam, jak go wyposażano, bo wtedy byłem 
na praktyce dyplomowej w tym zakładzie.

Warsztaty 
zdobienia bombek

Pakowanie bombek 
- Agnieszka Brzyska

Dekoratorki 
Ewelina Śliwowska 
i Beata Skrzypczak

Fot. Małgorzata Jabłońska

Fot. Agnieszka Młyńczak Fot. Agnieszka Młyńczak 
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Gabinet prezesa urządzono klasycznie: 
ciężkie, bogato zdobione bawarskie meble 
z czarnego drewna na wzór gdański końca 
XIX wieku; na ścianach liczne obrazy. Okno 
ozdobione portierą w stylu schyłku XIX wieku. 
Taki wystrój świadczy o ogromnym zmyśle 
estetycznym i artystycznym użytkownika. Prezes 
trochę się broni przed takim szufladkowaniem 
i zapewnia, że z wiekiem zmieniają się 
preferencje i zaczyna się dostrzegać inny rodzaj 
piękna. 

Na moją prośbę Janusz Prus opowiada, skąd 
wzięła się fabryka bombek w Złotoryi:

– W 1949 r. w Sopocie zorganizowano 
wystawę rękodzieła artystycznego, na którym 
wystawiono również bombki wytwarzane 
w Polsce. Obecni na wystawie Amerykanie 

zwrócili uwagę na polskie bombki, które im się 
ogromnie spodobały. W latach pięćdziesiątych 
po wojnie powołano do życia w Polsce około 
40 zakładów wytwarzających bombki. W 
tym czasie gdzieś w połowie lat 50-tych 
również w Złotoryi powstał zakład produkcji 
bombek. Ponieważ były to czasy centralizmu 
komunistycznego, w Warszawie powstał zakład 
wzornictwa (dla wszystkich zakładów), który 
szybko przeniesiono do Krakowa. Pamiętajmy, 
że Kraków po wojnie nie został zburzony i tam, 
do pięknego zabytkowego miasta chętnie 
przybywali Amerykanie, kupować polskie 
bombki. Normy – też centralne dla całej Polski 
– określały m. in. grubość ścianek bombki, 
średnicę, wagę. Miało to wpływ na cenę 
produktu. Obecne normy określają głównie 
zawartość szkodliwych czynników w produkcie, 
to jest teraz najważniejsze. Reszta, czyli 
wygląd bombki, zależy wyłącznie od zakładu 
produkcyjnego i wymagań klienta.

– Uważam, że to wielkie szczęście, że dzisiaj 
możemy rozmawiać w bombkach o bombkach. 
Uratowało nas od zguby to, że nie mieliśmy 
udziałowca z zewnątrz. Bo kiedy wszyscy 
padali, Vitbis utrzymał się na rynku. Choć ludzie 
nie wierzyli, że damy radę, podjęliśmy się 
utrzymania i rozwoju produkcji. Czas pokazał, że 
daliśmy radę.

04.11.2017 r. w ZOKiR odbyły się zawody w ramach 
Pucharu Europy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc oraz 
Pucharu Europy służb mundurowych.
07.11.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi 
zorganizowała II Złoty Konkurs Historyczny.
09.11.2017 r. w sali widowiskowej ZOKiR-u odbyło 
się uroczyste otwarcie Akademii Piłkarskiej Górnika 
Złotoryja.
10.11.2017 r. w Szkole Podstawowej w Pielgrzymce 
odbyła się impreza „Festyn Don Kichota” w ramach 
projektu Dolnośląska Stolica Kultury – Powiat Złotoryjski 
2017.
11.11.2017 r. w Złotoryi miały miejsce obchody Dnia 
Niepodległości. W sali widowiskowej ZOKiR odbył się 
Festiwal Piosenki Patriotycznej „W Pieśni wolność”. Tego 
dnia złotoryjanie pobiegli w II wojcieszowskim i legnickim 
Biegu Niepodległości.
11.11.2017 r. w ZOKiR odbyło się spotkanie z Witoldem 
Gadowskim. Dziennikarz śledczy i autor książek 
przyjechał na zaproszenie senatora PiS - Krzysztofa 
Mroza.
14.11.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji 
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora oraz jubileuszu 
40-lecia powstania Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Złotoryi. 
15.11.2017 r. w ZOKiR odbyła się wielka gala z okazji 
jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej. 
15.11.2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi 
zorganizowała spotkanie autorskie pisarki Jolanty Marii 
Kalety. 
16.11.2017 r. w sali widowiskowej ZOKiR miały miejsce 
obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, pod hasłem 
„Kobieta i mężczyzna – czy cukrzyca ma płeć?”.
18.11.2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi 
zorganizowała spotkanie z Gwiazdą – aktorką Zofią 
Czerwińską.
18.11.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się 7. 
edycja Złotego Dyktanda.
18.11.2017 r. w Pielgrzymce odbył się drugi bieg 9. edycji 
Biegowego Grand Prix Zagłębia Miedziowego.
21.11.2017 r. Stowarzyszenie Nasze Rio i Złotoryjskie 
Centrum Wolontariatu, przy ogromnej pomocy 
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz firmy 
VITBIS, zorganizowało Dzień Życzliwości.
22.11.2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi 
zorganizowała wernisaż wystawy prac Beaty 
Makutynowicz, czyli kolejną odsłonę Karkonoskich 
Aniołów Staroskrzydłych.
23.11.2017 r. wizytę w Złotoryi złożył Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
24.11.2017 r. w ZOKiR odbył się II Integracyjny Przegląd 
Twórczości Artystycznej „Uskrzydleni sztuką”.
26.11.2017 r. na boisku Orlik przy ul. Wiosennej w 
Złotoryi odbyła się trzecia edycja Mikołajkowego Biegu 
zorganizowanego przez Fundację „Animus”.
26.11.2017 r. w ZOKiR odbył się recital Andrzeja 
Koryckiego i Dominiki Żukowskiej „Pisane pianą” w 
ramach projektu Dolnośląska Stolica Kultury – Powiat 
Złotoryjski 2017.
27.11.2017 r. w Szkole Podstawowej w Nowym Kościele 
odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka.
30.11.2017 r. w sali klubowej ZOKiR odbyła się debata 
społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. 
Możesz mieć na nie wpływ” zorganizowana przez 
złotoryjskich policjantów.
01.12.2017 r. w złotoryjskiej siedzibie Kancelarii Radców 
Prawnych Daćków i Chwastyk sp.p. rozpoczął się cykl 
darmowych spotkań „O podatkach przy kawie”.
02.12.2017 r. w sali widowiskowej ZOKiR odbyła się gala 
7. edycji Złotego Dyktanda z rozdaniem nagród.
02-03.12.2017 r. złotoryjscy tancerze z Fundacji Rozwoju 
Człowieka TROOD zdobyli 5 pucharów na Oławskim 
Festiwalu Tańca „Koguci Pazur 2017”.
06.12.2017 r. w sali kinowej ZOKiR odbył się Przegląd 
Piosenki Przedszkolnej „Dla Ciebie, Mikołaju 2017”. 
06.12.2017 r. złotoryjski rynek odwiedziło niemal pół 
setki Mikołajów na motorach, dzięki grupie WulkanTeam.
09.12.2017 r. w ZOKiR odbyło się przedstawienie 
„Zaczarowany Świat” w ramach projektu Dolnośląska 
Stolica Kultury – Powiat Złotoryjski 2017.
10.12.2017 r. w Krotoszycach odbył się XI Kaczawski 
Jarmark Bożonarodzeniowy.
13.12.2017 r. w ZOKiR odbyła się konferencja „Stan 
wojenny w Złotoryi”.

Opracował: Jarosław Jańta

Zaletą Vitbisu i jego atutem jest w większości 
produkcja ręczna. Chińczycy robią bombki jak 
żarówki, mechanicznie, więc są identyczne. 
Natomiast złotoryjskie, gdzie wydmuchuje się je 
tradycyjnie ustami człowieka, na pierwszy rzut 
oka nie będą się różnić, ale zawsze wystąpią 
nieznaczne różnice. Przy produkcie o średnicy 
8 cm jest różnica plus minus 3 milimetrów 
pomiędzy bombkami. Vitbis osiągnął sukces, bo 
jest kompleksowy. W Polsce występuje sporo 
producentów ozdób choinkowych, nawet lepszych 
od Vitbisu, ale te zakłady są mocno specjalistyczne. 
Na przykład robią tylko formy albo tylko jeden 
rodzaj produktu i to tylko 100 tys. bombek w skali 
roku. Fabryka bombek w Złotoryi to duży zakład. 
Obecnie zatrudnia 350 osób wraz z Kovą 
i Vitbis Polską. 

– Proszę pani, w ubiegłym roku Vitbis 
sprzedał 25 milionów bombek! 
Słysząc to, jestem porażona. Taka ilość przekracza 
moją wyobraźnię, więc próbuję to jakoś 
zwizualizować. Gdyby położyć jedną bombkę przy 
drugiej… Szybko obliczam na kalkulatorze… Wiem! 
Zajęłyby długość równą połowie obwodu kuli 
ziemskiej. To robi wrażenie. Dlatego firma jest w 
stanie obsłużyć klienta, który chce półtora miliona 
bombek, ale też bez przeszkód sprzeda klientowi 
tylko 10 sztuk. 

Złotoryjskie bombki można znaleźć we 
wszystkich sieciówkach w Polsce: Leroy Merlin, 
Obi, Tesco, Jeronimo Martins, Castorama, 
Carrefour, Auchan, Lidl, Stokrotka, Intermarche, 
Makro, Mrówka, Lidl, Leclerc i w wielu w 
zachodniej Europie.
Ponadto prowadzone są rozmowy na temat 
obecności złotoryjskich bombek w pałacu 
prezydenckim na najbliższe Boże Narodzenie.

– Mój syn Błażej jest dyrektorem ds. eksportu 
w Vitbisie. Kroiła mu się kariera naukowa, zrobił 
doktorat, rozpoczął nawet habilitację, ale nie 
chciał zostać na uczelni. Uważa, że jego miejsce 
jest tutaj – mówi ze źle skrywaną dumą Janusz 
Prus senior.

– To dzięki niemu mamy tak dobrze 
zbudowany rynek amerykański. Ja już mógłbym 
odejść, bo mam uprawnienia emerytalne  – po 
czym ostrożnie dodaje: 

– Chciałbym w Błażeju widzieć swojego 
następcę.

Złotoryjską fabrykę bombek zwiedzała 
Agnieszka Młyńczak

Zdjęcia bombek do artykułu wykonał 
Robert Barański – grafik w firmie Vitbis

Kolory Bożego Narodzenia
Święta Bożego Narodzenia zazwyczaj 

kojarzymy ze smakami i zapachami potraw. 
W adwentowym czasie oczekiwania 
korzennymi przyprawami pachnie piernik - 
,,prekursor” świątecznych przygotowań. 
W wigilijny wieczór w naszych domach roznosi 
się zapach barszczu, ryb, kompotu z suszu, 
kapusty z grzybami... Słodkie migdały i rodzynki 
zatopione w kutii rozkosznie pobudzają 
niejedno podniebienie. Myślę jednak, że 
magiczny czas Bożego Narodzenia ma również 
jedyną w swoim rodzaju kolorystykę.

Po pierwsze świat „umalowany” jest 
białym kolorem śniegu, iskrzącego się na 
polach w mroźną, grudniową noc. Tradycyjnie, 
biały jest obrus przykrywający wigilijny stół. 
Na nim kładziemy biały opłatek - symbol 
niewinności i czystości Nowonarodzonego 
Dzieciątka. Białe są chóry anielskie, śpiewające 
na niebiosach kolędę, która w betlejemską noc 
kołysze świat do snu. 

Po drugie intensywnie czerwony jest 
kolor liści (przysadek) gwiazdy betlejemskiej, 
zwiastującej dobrą nowinę, przyniesioną 

przez Mędrców ze Wschodu. Czerwień małych 
jabłuszek pięknie zdobi drzewko wigilijne, 
które wygląda jak wystrojona w korale panna 
młoda. Świąteczna choinka oczarowuje 
blaskiem czerwonych bombek, błyszczących  w 
jasnym płomieniu świecy, ogrzewającym swym 
ciepłem domowników i zbłąkanego wędrowca.

Po trzecie soczystą zielenią igieł emanuje 
ustawiona w domowym zaciszu, pachnąca 
lasem, choinka. Jej zapach jakby na przekór 
obdarza radością i życiem uśpioną zimowym 
snem naturę. Do miłosnych pocałunków 
zachęcają jasnozielone gałązki jemioły wiszące 
u pułapu. Szeleszczące suchością sianko 
przyozdabia „zwiędłą” zielenią wigilijny stół. 
Lubię kolory Bożego Narodzenia. Tworzą one 
niepowtarzalny nastrój tych świąt.
Biel rozświetla mroki długiej, grudniowej nocy. 
Czerwień ogrzewa atmosferę domowego 
świętowania, a zieleń daje nadzieję, że 
nadchodzący Nowy Rok przyniesie ludziom 
dobro i miłość. 

Czego życzy 
Markosia 

K r o n i k a
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Spotkanie z Jolantą Marią Kaletą w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

listopadowy wieczór przyciągnęło licznych 
czytelników. Pierwsze dwie godziny 
minęły jak z bicza strzelił. Niezwykły urok 
osobisty i naturalność pisarki sprawiły, 
że błyskawicznie nawiązała kontakt ze 
słuchaczami. Można się było razem z nią 
pośmiać z mody kobiecej siermiężnych 
lat powojennych, zadumać się nad losami 
ludzi, których przeganiano z ich krajów, czy 
wreszcie podyskutować o jej książkach.

Jolanta Maria Kaleta to pisarka 
urodzona i mieszkająca cały czas we 
Wrocławiu. Jak sama twierdzi, najlepiej 
jej się podróżuje po Dolnym Śląsku, nie 
lubi wyjeżdżać dalej. Wszak żyjemy w 
niezwykłym miejscu, pełnym pałaców, 

zamków i tajemnic z nimi związanych. Pisarka 
od dzieciństwa, następnie poprzez młodość 
i urozmaiconą pracę zawodową nasiąkała 
informacjami o regionie i zapoznawała się z 
jego historią. Podczas górskich wędrówek po 
Karkonoszach, Górach Sowich i Rudawach 
Janowickich fascynowała się rozrzuconymi między 
nimi miasteczkami i ich niezwykłymi dziejami. Jako 
historyk z wykształcenia oraz  muzealnik spotykała 
się na co dzień z przeszłością swojej ziemi rodzinnej.

Gdy już jako dojrzała kobieta zaczęła pisać 
książki, nic dziwnego, że łączącym je bohaterem 
uczyniła Dolny Śląsk. Zdarzenia, które opisuje, 
dzieją się w nieodległej przeszłości, o której 
pamięta jeszcze wielu ludzi. To pierwsze lata po 
drugiej wojnie światowej, gdy Niemcy jeszcze 
nie całkiem wyjechali, a Polacy dopiero zaczynali 
zasiedlać te ziemie. Książki Jolanty Marii Kalety 

łączą ze sobą grozę, sensację i historię. 
Jej bohaterami są zwykli ludzie, którzy na 
skutek niezwykłych zbiegów okoliczności 
są wplątywani w sensacyjne wydarzenia z 
udziałem Werwolfu, peerelowskiego Urzędu 
Bezpieczeństwa i innych formacji z okresu 
powojennego. 

Z najbardziej znanych powieści to Pułapka, 
Riese – tam gdzie śmierć ma sowie oczy, W 
cieniu Olbrzyma, Wrocławska Madonna, 
Lawina, Złoto Wrocławia i wiele innych. 

Czytając książki Jolanty Marii Kalety, 
wędrujesz razem z jej bohaterami po 
szlakach Karkonoszy, zachwycasz się 
urodą gór i przeżywasz piekło schodzących 
lawin śnieżnych. Opisy Wrocławia i innych 
dolnośląskich miasteczek są tak realistyczne, 
że masz nieodparte wrażenie własnej tam 
obecności. A w tle nieodłącznie związane z 
ludzkim życiem miłość, seks i pieniądze.  

Ale uwaga, jeśli przeczytasz jedną książkę 
Jolanty Marii Kalety, wiedz, że na tym się nie 
skończy. Będziesz chciał sięgnąć po następną, 
a potem, zachłannie zechcesz czytać jeszcze, 
jeszcze i jeszcze…

Tekst: miłośniczka książek autorki
Agnieszka Młyńczak

Zdjęcia: Miejska Biblioteka Publiczna

Miłość, seks i pieniądze 
na Dolnym Śląsku

W dniach 28-29.11.2017 r. w Mielnie odbyło 
się doroczne Walne Zgromadzenie 

Informacji Turystycznej, podczas którego 
poruszane są ważne z punktu widzenia całego 
systemu IT tematy. 

Forum Informacji Turystycznej jest 
zespołem doradczo-konsultatywnym Polskiej 
Organizacji Turystycznej, koordynuje również 
przedsięwzięcie, jakim jest Polski System 
Informacji Turystycznej. Udział w forum 
wzięło ok. 50 certyfikowanych punktów IT z 
całej Polski. Wśród zaproszonych znalazło się 
również Centrum Informacji Turystycznej ze 
Złotoryi. W trakcie dwudniowego spotkania 
poruszane były ważne kwestie dotyczące zmian 
w regulaminie certyfikacji, podsumowano 
dwuletnią działalność Zarządu FIT, odbyły się 
wybory do nowego zarządu oraz zakreślono 
plany na lata 2018-2019. 

Drugiego dnia Marek Migdal 
przedstawił system informacji w woj. 
zachodniopomorskim, Wojciech Ścibor, 

wicedyrektor Departamentu Produktu 
Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT 
przedstawił działania promujące Polskę na 
rynku krajowym ze współpracą z siecią centrów 
i punktów IT. Zofia Mazurek przeprowadziła 
bardzo istotne i interesujące szkolenie dotyczące 
wykorzystywania mediów społecznościowych 
w informacji turystycznej. W programie 
Walnego FIT nie zabrakło promocji atrakcji 
turystycznych regionu: zwiedzanie nowo 
otwartego Muzeum Piwowarstwa w browarze 
Kowal w Koszalinie oraz Ogrodów Hortulus w 
Dobrzycy. Odwiedziliśmy również Regionalne 
Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie, 
które było współorganizatorem forum. 
Wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem 
mediów lokalnych, obecne było Radio Koszalin 
i regionalna telewizja TV Max. W trakcie 
spotkania nie zbrakło czasu na dyskusję i 
wymianę doświadczeń, co jest dla wszystkich 
punktów IT bardzo istotne.

Sylwia Dudek-Kokot

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi na Ogólnopolskim Forum IT

Jolanta Maria Kaleta
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W maju tego roku minęło 150 lat od urodzin 
Władysława Reymonta. Rocznica 

minęła po cichu, nie tylko w samej Złotoryi, 
ale w całej Polsce. Inaczej było w 1967 r., gdy 
z okazji setnej rocznicy upamiętniono noblistę 
okazałym pomnikiem. Zamówienie złożono we 
Wrocławskiej Akademii Plastycznej z kilkuletnim 
wyprzedzeniem. Do realizacji  projektu 
zaangażowano ówczesnych studentów, uczniów 
m.in. Dunikowskiego - Alfredę Poznańską i 
Alojzego Gryta.  Ponieważ postać Reymonta 
miała być wykonana z żaroodpornej gliny 
ceramicznej, w rozmiarze większym niż 

pojemność uczelnianego pieca, wykonano ją z trzech 
elementów, które oddzielnie wypalono w piecu. 
Gruba warstwa gliny spowodowała, że wszystkie 
części - chociaż puste w środku - miały swój ciężar. 
Wszystkie części zwieziono do Złotoryi i z pomocą 
dźwigu oraz odpowiednich łączników scalono 
na miejscu. Podczas gdy ceramiczną postacią 
zajmowała się Alfreda Poznańska, betonowe księgi 
zaprojektował i wykonał rzeźbiarz i architekt Alojzy 
Gryt (po latach autor szklanej fontanny „Zdrój” na 
wrocławskim rynku). 

Odsłonięcie pomnika było dużym wydarzeniem, 
któremu towarzyszyły prelekcje i wystawa w 
działającym już od kilku lat Powiatowym Domu 
Kultury. Inicjatywa uczczenia noblisty poprzedzona 
została powrotem do nazwy plac W. Reymonta, 
który to patronował ulicy w latach 1945 do 1960, 
a przez kolejnych 7 lat był placem Basztowym. 
Placem Reymonta objęto również pierwsze bloki 
dzisiejszej ul. Wojska Polskiego i Słowackiego (nazwy 
zmieniono w marcu 1970 r.). Odsłonięcie pomnika 
nastąpiło w grudniu 1967 r., w białej śniegowej 
scenerii.

Pomnik liczy sobie dzisiaj okrągłe 50 
lat, w tym czasie pisarz wielokrotnie tracił 
i odzyskiwał pióro, które przeszkadzało 
przechadzającym się przez plac wandalom. 
Pomnik autora „Chłopów” stał się 
obiektem odniesienia zwołującej się 
młodzieży oraz wycieczek szkolnych i 
zakładowych. Często pozował do zdjęć, 
nierzadko z maluchami sadzanymi mu 
na kolanach. Był też świadkiem wielu 
rozegranych partyjek szachowych, 
bo z czasem wolną przestrzeń placu 
wykorzystano, malując na nim 
szachownicę i stawiając wielkie białe 
i czarne pionki. W 1983 r., za sprawą 
Naczelnika Miasta Pawła Drzewińskiego, 
powstało osiedle o nazwie Cztery Pory 
Roku z ulicami Wiosenną, Letnią, Jesienną 
i Zimową, inspirowane najważniejszą 
powieścią Reymonta. Był to kolejny hołd 
oddany nobliście.

Joanna Sosa-Misiak
Fot. z archiwum ZOKiR

Urodziny 
Reymonta

50 LAT OD ODSŁONIĘCIA POMNIKA REYMONTA



Anioły Beaty Makutynowicz mają 
w Złotoryi swoich wiernych 

fanów, którzy rok w rok upominają 
się o kolejną wystawę. I stało 
się - 22 listopada br., za sprawą 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, po raz 
czwarty spotkaliśmy się z artystką. 
Karkonoskie Anioły Staroskrzydłe 
przybywają do nas w okresie 
przedświątecznym, zapowiadają 
święta, ale tak naprawdę w 
domach złotoryjanek są ozdobą 
całoroczną. Każdy anioł zawiera 
cząstkę artystycznego ducha 
autorki, oddaje jej poczucie 
estetyki, czułość dla wybranych 
materiałów, jej wrażliwość i 
potrzebę czynienia dobra. Anioły 
pilnują wiele dolnośląskich 
domów, w tym złotoryjskie; życiu 
domowemu przyglądają się swoimi 
dużymi uważnymi oczami, a ich 
„staroskrzydłość” dobrze komponuje 
się nawet w nowoczesnych 
wnętrzach.

Pani Beata wyraźnie kocha swoje anioły, 
w których odbijają się zmiany, wynikające z 
przemian, jakie zachodzą w niej jako artystce 
i poniekąd rzemieślniku. Pracownia, w której 
powstają anioły, nie przypomina tradycyjnej 
pracowni malarskiej, to bardziej warsztat, 
w którym znajdują się 
narzędzia stolarskie i 
kowalskie, a zamiast ciszy 
słychać naprzemiennie 
dudnienie młotka, 
odgłosy pracującej 
szlifierki czy piły. Praca 
ze starymi deskami, 
żeliwem, blachą 
wymaga męskiej 
siły, ale anioły 
i zachwycona 
klientela tę 
siłę wyzwalają. 
Najwyraźniej 
opowiadanie o 
warsztacie pracy 
sprawia pani Beacie 
przyjemność, bo każdy 
jej etap jest na swój 
sposób interesujący, 
począwszy od 

zbierania materiałów (starych desek, żeliwnych 
zawiasów, kluczy od zdemontowanych 
zamków, skorodowanych blach, 
szyldów, podków, uchwytów, tarcz 
zegarowych, gwoździ i stalowych 
hufnali, drutów, konopnych 

sznurków – tu niezawodni są 
znajomi), poprzez ciężką 

i czasochłonną ich obróbkę, po 
etap montażu, nadawania nazwy 
i malowania twarzy. 

Stare deski - sztachety, 
części podłóg, mebli czy drzwi, 
po latach służby, dostają 
drugie życie; im więcej w 
nich sęków, mieszanek 
różnych powłok i kolorów, 
nierówności, tym lepiej dla 
anioła. Bo to, co charakteryzuje 
stare drewno, jest częścią 
historii anioła, jego przeszłością, 

wspomnieniami, te anioły od 
pierwszego momentu istnienia już 

niejedno widziały. Autorka świadomie 
rezygnuje z niektórych dodatków, jak 
kamienie czy skóra. Od siebie dokłada detale 
w postaci kwiatków, kropek, serduszek, dodaje 
mały domek, ptaszki i gniazdko na zawiasie. 
Starą zębatkę, która raz jest aureolą a raz 
kołnierzykiem. Czasami tarczę zegarową i 
wiadomo, że to anioł, który liczy albo nie liczy 
się z czasem, nie punktuje spóźnień, nie udziela 
wskazówek, anioł, który 

szanuje czas albo 
cierpliwie znosi jego 
upływ. Nadawanie 
nazw to rodzaj 
zabawy, odprężenia, 

ale przede 
wszystkim  

przydzielenia 
im funkcji 
i przez to 
też nadania 
cech 

ludzkich, 
oswojenia, 
przypisania im 
odpowiedniego 
nastroju. 
Podobnie z 
twarzami - są 
ostatnim etapem 

pracy, dniem odpoczynku od zadań fizycznych, 
ale wieńczącym dzieło. To często właśnie te 
„znaczeniowe” dodatki i wymalowany nastrój 
na twarzy (zaduma, ciekawość, zdziwienie) 
sprawiają, że taki a nie inny anioł trafia w gust 
klientki, a potem zdobi jej sypialnię czy salon. 
Z aniołami rozstaje się  chętnie, bo wie, że 

trafiają w dobre ręce. Szczególną więź 
odczuwa z jednym aniołem, który ma 
zapewnione stałe miejsce w jej domu 
i przypomina o anielskich początkach. 

W gromadzeniu niezbędnych 
elementów niezawodni są znajomi, 
którzy „dają cynk”, a czasami zdobycze 
przechowują w swoim domu czy 
ogrodzie. Bywa, że jeden materiał 
czeka na swoją kolej nawet 3 lata, 
inny ma taką fakturę i kolor, który od 
razu rodzi pomysł i na warsztat trafia 
kolejnego dnia. Materializujące się 
anioły od siedmiu lat są dumą 
i chlubą, a także źródłem utrzymania 

pani Beaty, dla nich zarzuciła paletę 
i pędzel, atrybuty zawodowego 
malarza. To rozstanie nie przeszkodziło 
w wejściu w szeregi jeleniogórskiej 
grupy „Π-art”, której członkowie 
również mieli okazję zaprezentować się 
złotoryjskim miłośnikom sztuki.

Wystawa to kolejne biblioteczne 
udane przedsięwzięcie. Publiczność 
dopisała, a do pracowni pani Beaty znów 
ustawi się kolejka chętnych nabywców. 

Joanna Sosa-Misiak
Fot. Mirosław Stanisławski

Karkonoskie retro anioły

Beata Makutynowicz
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PENSJONAT W LUBIECHOWEJ

Co zrobić, gdy chcemy zmienić swoje życie? 
Szczególnie na emeryturze? Genowefa 

i Wiesław Płuskowie mają na to sposób. I to 
sposób sprawdzony. Najlepiej rzucić wszystko i 
wyjechać na wieś. Może to być wieś zapamiętana 
z dzieciństwa, miejsce bliskie sercu, gdzie jest się 
nieco obcym, ale jednocześnie trochę swojakiem.

Płuskowie nie lubią marazmu i bezczynności. 
Kiedy przyszedł czas, że trzeba było porzucić 
intensywne życie zawodowe, stwierdzili, że nie 
umieliby żyć jak zwykli emeryci. Ile można siedzieć 
na tarasie i czytać książki czy pić kawę? To w 
pewnym momencie przestaje być atrakcyjne. 
Zawsze rwało ich do przodu, uwielbiali podróże, 
poznawali kraj i świat. Ten niespokojny duch, 
czy może pęd życia, kazał im sprzedać dom 
pod Lubinem i poszukać czegoś, co wypełni 
im czas. Jest takie powiedzenie, które ostrzega 
przed marzeniami, bo one się czasami spełniają. 
Płuskowie mówią, że jest w tym dużo prawdy. To 
tylko w TVN-owskich filmach wszystko wygląda 
tak bezproblemowo, kolorowo i estetycznie. 
Proza życia bywa brutalna i trzeba siły oraz uporu, 
by sobie dać z nią radę. Oni dali. Ale najpierw 
kupili dom w Lubiechowej. Dlaczego tu? Jak sami 
mówią: Jak to bywa, dopiero przeprowadzone 
na szeroką skalę poszukiwania uświadamiają, 
że nie trzeba szukać daleko. Najlepiej wrócić do 
miejsca, gdzie mieszkali dziadkowie, gdzie mamy 
dużą i wspierającą rodzinę, po prostu tam, gdzie 
spędziło się wczesne dzieciństwo. Bo właśnie w 
Lubiechowej i pobliskiej Świerzawie Genowefa 
przeżywała swoje pierwsze lata, dopóki rodzice 
nie zdecydowali się na wyprowadzkę do miasta, 
gdzie czekała praca. Po latach historia zatoczyła 
koło. I kiedy Płuskowie odchowali dzieci, a te 
doczekały się własnych dzieci, uznali, że to 
właściwy czas na realizację planów i osiedlenie 
się na prowincji.

Kupili starą, ale urokliwą chałupę przy 
ulicy Długiej. Postanowili, że to teraz będzie 
ich przystań. Dziś mówią, że to miejsce było 
im przeznaczone. Jednak zanim mogli w nim 
zamieszkać, przez parę lat użerali się z burzeniem, 
murowaniem, stolarką… i prowadzili negocjacje 
z konserwatorem zabytków. W fazie remontu 
naprzemiennie, raz jedno, raz drugie z małżonków, 
dopadały chwile zwątpienia i jak bumerang 
powracało pytanie: Na co nam to było? Jednak 
nie było odwrotu. Dom pod Lubinem miał już 
nowego właściciela, a oni mieli swój wymarzony 
w Lubiechowej. A dom przez ten czas zmieniał się 
bardzo, choć sama bryła nie została naruszona. 

Z pomieszczeń gospodarskich powstała część 
mieszkalna, w tym przestronny salon z cudnym 
kaflowym piecem, podniesiony został dach, co 
poszerzyło znacznie przestrzeń. Po dwóch latach, 
tuż przed Wigilią, Płuskowie mogli na dobre 
się zadomowić i urządzić Święta dla rodziny, 
ale byli już tak spłukani z pieniędzy, że dzieci 
musiały ratować ich, kupując opał. A ogrzanie 
kilkusetmetrowego domu to nie lada wyzwanie.

Pierwotnie dom miał być przystanią nie 
tylko dla Genowefy i Wiesława, ale też dla ich 
najbliższej rodziny. Tak urządzili przestrzeń, 
by każdy czuł się w niej swobodnie. A miejsca 
przecież nie brakowało. Dlatego właściciele 
stwierdzili, że to miejsce można by udostępnić 
gościom spoza rodziny, turystom. Tereny wokół 
przecież takie piękne, a do gór niedaleko, 
dlaczego by nie wykorzystać tych walorów i nie 
uruchomić pensjonatu? Jak rzekli, tak zrobili. 
Mając doświadczenie turystyczne i korzystając z 
wiedzy córki, wiedzieli, czego oczekują potencjalni 
goście. Pokoje miały być jasne i ciepłe, meble 
funkcjonalne i wygodne. Wszystko łatwe do 
utrzymania w czystości, łóżka na życzenie łączone 
lub rozsuwane, pościel krochmalona, łazienka 
przestronna i poręczna. A gospodarze nienachalni, 
ale pomocni i w razie potrzeby kompetentni w 
objaśnianiu turystycznych tras czy okolicznych 
atrakcji. A kiedy trzeba, pojadą specjalnie po 
szynkę konserwową do sklepu, bo dziecko gości 
tylko taką jada. I nic więcej.

Dziś Płuskowie, zgodnie z życzeniem sprzed 
lat, na pewno się nie nudzą, ale mówią, że 
czasem marzy im się odpoczynek, taka zamiana 
ról, z gospodarza na gościa jakiegoś pensjonatu. 
Biorąc na siebie obowiązki właścicieli, wzięli 
jednocześnie ogromną odpowiedzialność za 
to, co robią. To praca z ludźmi, nie z papierami, 
czy komputerem. Nie można pozwolić sobie na 

niedyspozycję. Trzeba być kreatywnym i miłym. 
No i umieć wcześniej wstawać, bo goście nie mogą 
czekać na śniadanie, ale to śniadanie ma czekać na 
nich. Genowefa mówi, że uczyła się prowadzenia 
pensjonatu od podstaw. Niełatwo było jej przestawić 
się na gotowanie dla grupy gości. Jakie proporcje 
zastosować, jakie składniki kupić, by było smacznie i 
zdrowo, ile tego kupić, by nie zmarnować jedzenia? 
Teraz już jest łatwiej. Doświadczenia z poprzedniego 
życia procentują. Jeżdżąc po świecie, podpatrywali, 
co się podaje w Holandii, co we Francji czy w innych 
krajach, z których teraz sami przyjmują gości. 
Aprowizacją zajmuje się mąż, choć wcześniej nigdy 
nie robił sam zakupów, teraz wie, że najlepszy ser 
jest na rynku w Jeleniej Górze, jajka u sąsiadów, a 
wędliny w Siedlęcinie. Jest w tym specjalistą - chwali 
go żona. A ona sama opanowała kuchnię. Mówi, 
że zaskoczyło ją, jak ludzie tradycyjnie podchodzą 
do jedzenia… rosół, schabowy, karczek, devolaye 
– to się jada najchętniej. Chcieliśmy zmienić kartę, 
ale ludzie zaprotestowali – mówi Genowefa. Pasją 
obojga jest robienie przetworów, które wypełniają 
wszystkie półki w spiżarni. Są tam marynaty z 
grzybów, cukinii, dżemy, konfitury, sałatki, kompoty, 
soki… i nalewki z aronii - specjalność pana domu. 
Aronia jest symbolem pensjonatu. Krzewy 
gospodarze przywieźli tu ze swojego dawnego 
ogrodu. To taki łącznik z dawnym życiem. Wiesław 
otoczył je szczególną opieką. Można powiedzieć, że 
przydomowy ogród powstał z myślą o tych roślinach. 
Wiesław natrudził się ogromnie. Z dumą i satysfakcją 
opowiada, ile kamieni musiał wywieźć, żeby urządzić 
ogród marzeń. Dziś z salonu można oglądać efekt tej 
pracy. Na drugim planie też warto zawiesić oko, bo 
widoki są rzeczywiście urokliwe.

W pogodny dzień można by usiąść na tarasie z 
kawą w kubku i patrzeć. Tylko Płuskowie już nie mają 
na to czasu. Tak, jak chcieli J.

Iwona Pawłowska

Marzenia 
do spełnienia 
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Do jubileuszu przygotowywaliśmy 
się czas jakiś. Jednakże od 

kiedy zaklepano termin w ZOKiR, 
przygotowania nabrały tempa. 
Podczas „burzy mózgów” przez 
wybieranie i odrzucanie na 
przemian, wreszcie określono 
zakres prezentacji dorobku, 
który rozdzielono na trzy grupy: 
prezentację slajdów z komentarzem 
jako uzupełnienie sprawozdania 
prezesa, wystawę w holu i wkładkę 
do „Echa Złotoryi”. Były potrzebne 
teksty i przejrzenie tysiąca albo 
i więcej zdjęć (wiele z nich, już 
zapomnianych, czekało na odkrycie 
na dyskach, płytach, pendrive’ach). 
Przeszukiwacze męczyli oczy po 
nocach, gubili się  w tym, co mają, a 
co napotkali. Dobrze, że na początku 
rozdzielono odpowiedzialność 
za zadania i, nie wchodząc sobie 
w drogę, każdy „zadaniowiec” 
pracował w swoim tempie, choć 

kontaktowali się między sobą 
dla uniknięcia powtórzeń. Za 
prezentację odpowiadała Wioleta 
Michalczyk, za wystawę- Józef 
Banaszek i Roman Gorzkowski, 
a za wkładkę do „Echa”- Danuta 
Sosa. W ostatnim tygodniu życie 
zrobiło korektę i Wioleta Michalczyk 
wyjechała w sprawach służbowych. 
W tej sytuacji przygotowaną 
prezentację podczas uroczystości 
komentowała Danuta Sosa – 
uczestniczka i współrealizatorka 
zadań statutowych  stowarzyszenia 
od prapoczątku, czyli Komisji 
Historycznej.
      Jubileuszowa uroczystość 
odbyła się 15 listopada 2017 roku,  
uczestniczyli w niej przedstawiciele 
samorządów ziemi złotoryjskiej, 
szefowie instytucji, związków 
i stowarzyszeń miłośniczych-
organizacji pozarządowych, 
z którymi współpracujemy na co 

dzień. Z radością odnotowaliśmy 
przyjazd prezesa TMB Zygmunta 
Brusiły z małżonką Alicją i z nie 
mniejszą wszystkich przybyłych 
pomocników, sympatyków i 
przyjaciół. Uroczystość prowadzili 
Danuta Sosa i Aleksander Borys, 
który jako pierwszy zabrał głos 
i przedstawił sprawozdanie z 
trzydziestoletniej działalności TMZZ.
Z niespodzianką przybyli do nas 
wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego– Iwona Krawczyk, 
która udekorowała Złotymi 
Honorowymi Odznakami 
„Zasłużony dla Dolnego Śląska” za 
krzewienie regionalizmu Romana 
Gorzkowskiego i Alfreda Michlera 
oraz Monikę Kaczmarek – prezes 
Koła Diabetyków w Złotoryi za 
szerzenie oświaty zdrowotnej, 
a prezes Dolnośląskiego 
Towarzystwa Regionalnego, prof. 
Stefan Bednarek, wręczył Medale 

Jubileusz 30-lecia TMZZ Aleksandra Patkowskiego z 
maksymą: „Regionalizm jest dzisiaj 
hasłem dnia” osobom: Józefowi 
Banaszkowi, Alfredowi Michlerowi 
oraz Marii Leśnej i Robertowi 
Pawłowskiemu.

Dziękując za współpracę 
i zaangażowanie w organizacji 
Rajdów Jadwiżańskich, prezes TMZZ 
Aleksander Borys wręczył Odznaki 
Jadwiżańskie - złote: Mariuszowi 
Piskorskiemu, Małgorzacie 
Szcześniak, Mirosławowi 
Pieterkowi i Wiolecie Płoszczycy; 
srebrne: Dawidowi Klimkowi, 
Ewie Baran, Adamowi Ismailowi, 
Jakubowi Klingerowi, Tomaszowi 
Szymaniakowi, Paulinie Chaim, 
Elżbiecie Struś, Kindze Maciejak, 
Szymonowi Nowczanowi, Hannie 
Krawiec, Aleksandrze Mróz i Nikoli 
Mosi; brązowe: Szymonowi Sejowi, 
Paulinie Winiarskiej, Zuzannie 
Posmyk, Zuzannie Wiśniewskiej, 
Dominikowi Michalskiemu, 
Dawidowi Brodniewiczowi, 
Iwonie Sopińskiej, Aleksandrze 
Dobrowolskiej, Katarzynie 
Kędzielskiej.

Podziękowania i dyplomy 
skierowano do Beaty Iwińskiej i 
Małgorzaty Szcześniak, a następnie 
wyróżniono szkoły: SP 1 w Złotoryi, 
SP 3 w Złotoryi, ZSO w Złotoryi, 
SP w Rokitnicy, Gimnazjum w 
Rokitnicy, SP  w Sokołowcu i SP 
w Gierałtowcu.

I tym razem towarzyszyli 
nam główni adresaci naszych 
poczynań- uczniowie. Młodzież 
z teatru ”Mimo Wszystko” z 
ZSO im. Jana Pawła II w Złotoryi 
zaprezentowała wiersze i piosenki. 
Zebrani mogli usłyszeć Agatę 
Stryczek, Julię Tchorowską, Natalię 
Musiał i Dawida Tarnowskiego, 
przygotowanych przez polonistkę 
Jolantę Zarębską. A kiedy 
wybrzmiały słowa podziękowań za 
współpracę i dzisiejszą obecność, 
zaproszono wszystkich do holu na 
kolejny występ chóru Bacalarus, 
zwiedzenie wystawy i poczęstunek. 
Po konkretach wjechał okazały 
tort, który przyjemnie uzupełnił 
utracone kalorie. Był to dobry czas 
na obejrzenie wystawy złożonej 
przez Romana Gorzkowskiego 
i Józefa Banaszka, zasilonych 
pomocą Stefana Jackowskiego 
i odwiedzenie stoiska z 
wydawnictwami - obsługiwanego 
przez Krystynę Rybicką. Dekorację 
sali wykonała Maria Marysiewicz 
a posiłek serwowały: Urszula 
Jaworska i Jana Kałuża.

Prezes TMZZ podzielił się 
refleksją: zamykamy poważny 
etap działalności społecznej, nie 
żegnamy się, chcielibyśmy jeszcze 
Państwu służyć swoją pracą przez 
następne lata i oddać Towarzystwo 
młodszym zapaleńcom. Zatem 
czekamy na chętnych, którym 
pomożemy złapać złotoryjskiego 
bakcyla.

 W imieniu Zarządu TMZZ 
i własnym serdecznie wszystkim 
dziękuję za trzydziestoletnią 
współpracę i za dzisiaj dyrekcji 
ZOKiR, akustykowi i pozostałym 
pracownikom - zakończył 
spotkanie Aleksander Borys.

 Tekst: Danuta Sosa                                                                                                                                             
 Zdjęcia: Jan Borawski                                                                                                                                        

Czas goni jak szalony! Jeszcze 
niedawno ogłaszaliśmy 

Państwu nowego zwycięzcę 
wyborów Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej 2016 roku, a już 
przyszła pora na ponowne 
ogłoszenie. Namawiamy Państwa 
do wspomnień, do powrotu 
do wydarzeń mijającego 
roku, do przypomnienia 
sobie ludzi, którzy stali za 
tymi wydarzeniami. To czas 
nagradzania i podziękowania 
inicjatorom aktywnie działającym 
na rzecz środowiska, interesu 
lub/i integracji społeczności 
lokalnej, promocji ziemi 
złotoryjskiej, upowszechniania 
wiedzy i dorobku kulturowego, 
a także wzbogacają lokalną 
infrastrukturę,  promują 
ideę wolontariatu, uwalniają 
drzemiący w ludziach 
potencjał, udowadniając moc 

sprawczą zasady „chcieć to 
móc”. To ważne, by wspierać 
osoby, które odrywają się 
od swojego prywatnego 
życia, organizują się wokół 
rozmaitych społecznych celów, 
są katalizatorami aktywności, 
która nie od razu musi przynosić 
zauważalne zmiany, ale służy 
edukowaniu, integracji, 
rozbudzaniu zainteresowań, 
uczy współdziałania i 
odpowiedzialności za innych. 
Lokalni aktywiści służą swoją 
wiedzą, kwalifikacjami 
zawodowymi, talentem 
organizatorskim, pokonują 
bariery instytucjonalne 
i finansowe, posiadają 
kompetencje, a także 
inspirują innych do działań. 
Dlatego warto o nich pamiętać 
i podziękować za naszym 
pośrednictwem. Dzięki nim 

środowiska lokalne są bardziej 
zintegrowane, skuteczne w 
działaniu; często raz nadany ruch, 
jedno wydarzenie, daje początek 
kolejnym inicjatywom, zacieśnianiu 
więzi. Życie obok siebie staje się 
prostsze, sympatyczniejsze i pełne 
pozytywnych emocji. 

Zgłoszenia kandydatów 
do tytułu Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej tym razem należy 
składać na formularzu dostępnym 
w Internecie – na stronie 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej i fanpage’u „Echa 
Złotoryi”. Oprócz zgłoszenia 
znajdą tam Państwo regulamin po 
drobnych zmianach. Zgłoszenia 
można będzie dostarczyć do 
siedziby redakcji „Echa Złotoryi” 
(ul. Szkolna 1, 59-500) lub drogą 
internetową (informacja na 
facebookowym fanpagu).

Wyboru laureata, wyłonionego 
w dwóch etapach, dokona 
kapituła składająca się tym razem 
z 10  członków. Będą to: Joanna 
Sosa-Misiak (przewodnicząca), 
Agnieszka Młyńczak (sekretarz), 
Ewelina Rozpędowska, Kazimiera 
Tuchowska, Barbara Zwierzyńska, 
Roman Gorzkowski, Łukasz 
Horodyski, Andrzej Kowalski, 
Mirosław Kopiński, Cezary Skała.

Joanna Sosa-Misiak

Lokalni niebanalni, czyli Wybory 
Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2017

Fot. Andrzej Cukrowski
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Dnia 11 listopada na scenie Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji odbył się 

trzeci już w tradycji obchodów Święta 
Niepodległości w naszym mieście Festiwal 
Piosenki Patriotycznej, w tym roku bardziej 
otwarty, bowiem do konkursu zgłosili się 
wykonawcy spoza Złotoryi i naszego powiatu. Byli 
wykonawcy z Legnicy, Legnickiego Pola, Rudnej, 
a rozpiętość wieku wykonawców to od pięcio- 
do pięćdziesięciolatków z dużym plus. Pięknie 
zaznaczyła swoją obecność grupa wokalistek 
z Klubu Piosenki ZOKiR, choć istnieje dopiero 
od niedawna. W kategorii Soliści wystąpiło 
dwudziestu ośmiu wokalistów, w kategorii 
Grupy wokalne - czternaście zespołów. Konkurs 
trwał około czterech godzin. Publiczność nie 
mieściła się na widowni. Rodzice, krewni, koledzy 
wykonawców, przyjaciele, przybyli licznie, by 
oklaskiwać artystów i piosenki, wciąż budzące 
sentyment. Z największym aplauzem spotkały się 
pięciolatki z Miejskiego Przedszkola nr 2 (opieka 
artystyczna - Monika Gorgolewska i Joanna 
Hutnik) oraz seniorzy z Klubu Seniora (opieka 
artystyczna - Bożena Gmerek) i Złota Leszczyna, 
(pod opieką Marii Korobajło). 

Swoich przedstawicieli wystawiły ponadto 
szkoły: SP nr 3, SP w Rokitnicy, SP nr 1, SP w 
Gierałtowcu, Zespół Szkól w Wojcieszowie, ZSZ i 
ZSO w Złotoryi. Uczniów do tego święta piosenki 
przygotowały panie: Monika Gorgolewska, 
Joanna Hutnik, Beata Chudzińska, Marzanna 
Hajdun, Marzanna Wiśniewska, Weronika 
Kwaśny, Bogumiła Bachór, Joanna Markiewicz, 
Antonina Sikorska, Adelina Haniszewska, Beata 
Jańta, Anna Piwowarczyk, Jolanta Zarębska, 
Katarzyna Sieradzka, Bożena Gmerek i Maria 
Korobajło. Należy przy tym zaznaczyć, że pod 
opieką jednej nauczycielki wystąpiło kilkoro 
wykonawców. 

Znakomite jury w składzie: Jerzy Słota - 
kompozytor, aranżer, członek zespołu VOX, 
Dorota Stawińska - nauczycielka muzyki i 
Małgorzata Napiwocka - dyrektor Złotoryjskiego 
Ogniska Muzycznego wyłoniło zwycięzców 
festiwalu. W kategorii Soliści I miejsc zajęła 
Wiktoria Tur (II LO Legnica, opieka artystyczna 
- Anna Piwowarczyk) a wyróżnienia otrzymały: 
Kalina Błaszczyk (SP Rokitnica - opieka 
artystyczna - Marzanna Hajdun), Martyna 
Kuźniak (SP w Rudnej, opieka artystyczna - 

Weronika Kwaśny), Melisa Fortwengel (SP nr 
3 - opieka artystyczna - Bogumiła Bachór) i Julia 
Tchorowska (teatr Mimo wszystko, ZSO - opieka 
artystyczna - Jolanta Zarębska). Natomiast  
kategorii Grupy wokalno-instrumentalne I miejsce 
zajęła grupa Teatru Mimo wszystko w składzie: 
Agata Stryczek, Julia Tchorowska, Natalia Musiał 
i Dawid Tarnowski (opieka artystyczna - Jolanta 
Zarębska) a wyróżnienia otrzymała grupa ZSZ w 
składzie: Kinga Matuszak, Wojtek Pisarski i Adrian 
Dziuba (opieka artystyczna - Beata Jańta) oraz 
Alicja i Julia Florczak. 

ZOKiR zapewnił festiwalowi symboliczną, 
biało-czerwoną scenografię (Maryla Marysiewicz) 
oraz ozdobił nazwą: W pieśni wolność (Zbigniew 
Gruszczyński). W przerwie wystąpił Teatr Trzech 
Pokoleń ZOKiR z interpretacją wiersza 
K. K. Baczyńskiego pt. Mazowsze (Zosia Kondys, 
Agelika Komarnicka, Basia Murawska, Kacper 
Borawski, Igor Widomski, Jarek Jańta, Zenon 
Rzeszut, Paweł Markowski, Jolanta Zarębska, 
reż. Jolanta Zarębska). Całość oprawiał dzielnie 
nagłośnieniowiec, akustyk - Jacek Miliński. 
Rekrutację do festiwalu i sprawny jego przebieg 
zapewniła Urszula Jaworska. Pięknym słowem 
wstępnym zmagania artystów opatrzył burmistrz 
Robert Pawłowski. 

Mam serdeczną nadzieję, że Festiwal Piosenki 
Patriotycznej zostanie na kulturalnej mapie 
miasta na zawsze. Dlaczego? Ponieważ zaiste: 
W pieśni wolność.    

 Jolanta Zarębska   
Fot. Jan Borawski

Festiwal Piosenki Patriotycznej w obchodach 
Święta Niepodległości 11 Listopada 2017

KONCERTY, ŚWIĘTA

Pięciolatki z Miejskiego 
Przedszkola nr 2

Natalia Musiał, Agata Stryczek, 
Julia Tchorowska Wiktoria Tur

Julia i Alicja Florczak

Grupa wokalna ze Szkoły 
Podstawowej w Zagrodnie

11 LISTOPADA W ZOKiR
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Muzyczne żeglowanie
Do Złotoryi coraz częściej zaglądają 

nietuzinkowi goście. Tym razem 
byli to Dominika Żukowska i Andrzej 
Korycki, którzy przyjechali z koncertem 
na zaproszenie starostwa. Koncert odbył 
się 26 listopada, jako jedna z wielu atrakcji 
całorocznego projektu realizowanego pod 
szyldem „Powiat złotoryjski  - Dolnośląską 
Stolicą Kultury”, i zgromadził pełną salę 
wiernych fanów gitarowego i wokalnego 
duetu, ale także „świeżyny” nieświadome 
czekającej ich muzycznej uczty. Recital 
rozpoczęły ballady rosyjskich bardów 
- Bułata Okudżawy, Włodzimierza 
Wysockiego, Żanny Biczewskiej, zawsze 
aktualne w swej wymowie, śpiewane w 
tłumaczeniu polskim i przyjemnej dla ucha 
ruszczyźnie. Przeważały jednak piosenki 
o tematyce morskiej – i te żartobliwe 
o znieczulaniu alkoholem tęsknoty 
za morzem i wolnością, i te liryczne z 
poważnym przesłaniem. Były utwory 
autorskie Andrzeja Koryckiego i piosenki 
„pożyczone” - Jerzego Porębskiego czy 
Janusza Sikorskiego. Był też folkowy blues 
i cygańskie rytmy. Publiczność chętnie 
podchwytywała refreny znanych piosenek 
(„Struna za struną”, „Plasterek cytryny i ja”, 
„Załoga”, „Gdzie ta keja”, „Pisane pianą”), 
w inne wsłuchiwała się w zadumie („Pieśń 
gruzińska”), wszystkie nagradzała gromkimi 
brawami. 

Za pośrednictwem niezwykle 
zgranego głosowo duetu publiczność 
zajrzała w głąb rosyjskiej duszy, poczuła 
powiew wakacji, przepłynęła morza i 
oceany, odwiedziła Mazury. Na koniec, 
gdy owacjom nie było końca, 
a z widowni wciąż padały prośby o 
kolejne utwory – bisy zamieniły się w 
kolejny koncert. Widownia zeszła z 
jachtu na ląd po dwóch i pół godzinach 
pysznej zabawy. Być może niektórzy 
ruszyli na poszukiewanie tawerny...

Joanna Sosa-Misiak

Złotoryja od lat, od wielu pokoleń, obchodziła uroczyście 
Dzień Górnika. Górnicy złota, miedzi, teraz bazaltu. Za naszej 

pamięci górnicy zatrudnieni w Zakładach Górniczych „Lena”, 
Zakładach Górniczych „Konrad”, Zakładach Górniczych „Nowy 
Kościół”. Na organizację uroczystości związanych z Dniem Górnika 
należało wcześniej rezerwować sale w złotoryjskich restauracjach. 
Świętowali mieszkańcy na akademiach, zabawach, spotkaniach 
gwarków i jubilatów. Były nagrody, odznaczenia, stopnie górnicze. 
Były pochwały i koncerty orkiestry górniczej. Tak jak jest teraz 
w Lubinie, tylko na mniejszą skalę. Tak kiedyś było w Złotoryi. 
Do kopalni do pracy zwożono górników z całej okolicy, a na 
uroczystości górnicze wszystkich wraz z rodzinami. Zazdroszczono 
nam kopalń, byliśmy dumni, mieliśmy pracę i nie do końca 
świadomość, że to się kiedyś skończy. 

I w naturalny sposób skończyła się działalność kopalń 
podziemnych. Za to istnieją kopalnie bazaltu. Wśród nich 
największe Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „Bazalt” w 
Wilkowie, kiedyś „Wilcza Góra”, a teraz Przedsiębiorstwo „Colas”, 
wydobywające bazalt w Złotoryi i granit w Rogoźnicy. Pracuje 
przedsiębiorstwo „Kalbud” w Wilkowie, na miejscu dawnej Kopalni 
Odkrywkowych Surowców Drogowych, w pobliżu kopalnia w 
Męcince, która też ostatnio zmieniła właściciela i przeszła dużą 
modernizację. Aktualnie kopalnie bazaltu mają dobry okres w 
swojej działalności. Budowa autostrad i to w pobliżu, powoduje 
duże zapotrzebowanie na grysy bazaltowe dobrej jakości. 

Na terenie dawnych kopalń miedzi „Lena” i „Nowy Kościół” 
powstały - wiele lat temu - zakłady mechaniczne produkujące 
nowoczesne maszyny górnicze, specjalistyczne narzędzia i 
osprzęt dla górnictwa. Dzisiejsze górnictwo - kopalnie Lubin czy 
Polkowice to zupełnie inne kopalnie niż kiedyś „Lena”. Kopalnie 
nowoczesne, z o wiele większą wydajnością pracy, ale wymagające 
nowoczesnego sprzętu górniczego na poziomie światowym. 
Złotoryjskie zakłady „Mine Master” i ZM „Lena” w Nowym 
Kościele są producentami takiego właśnie sprzętu. Na terenie 
ziemi złotoryjskiej istnieje wiele innych zakładów mechanicznych 
współpracujących z górnictwem. 

Wraz z kończeniem się działalności górniczej powstała w 
naszym mieście potrzeba kultywowania tradycji górniczych. 
Prawie z każdej złotoryjskiej rodziny ktoś pracował lub jeszcze 
pracuje w górnictwie. U nas wszystkich występuje potrzeba 
wspomnień i satysfakcji związanej niejednokrotnie z całym życiem 
przepracowanym w kopalni, w trudnych, ciężkich, niebezpiecznych 
warunkach. Polskie Bractwo Kopaczy Złota, a przede wszystkim 
Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych, przypominają etos 
pracy górniczej, przypominają o pomocy i solidarności górniczych 
rodzin. Członkowie tych towarzystw często sami pracowali w 
górnictwie. Łatwo im wobec tego organizować spotkania gwarków, 
karczmy piwne, koncerty orkiestry górniczej. Z inicjatywy ZTTG 
powstał skansen górniczo-hutniczy w Leszczynie. We wszystkich 
pracach wspiera nas Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie, 
no i wielka praca społeczna działaczy. Dziękujemy im bardzo!

Górnikom, górniczym rodzinom, emerytom górniczym, 
mieszkańcom ziemi złotoryjskiej składam serdeczne życzenia z okazji 
górniczego święta Barbórki. Składam życzenia bezpiecznego
i spokojnego życia. 

Jak pozdrawiało się kiedyś na dole w kopalni: 
Szczęść Wam Boże! 
 Prezes TMZZ Aleksander Borys 

Górnicze święto Barbórka!

KONCERTY, ŚWIĘTA

Fot. Jan Borawski

Klub Seniora

Fot.: www.korycki.com

Fot.: Archiwum Starostwa w Złotoryi

Dominika Żukowska i Andrzej Korycki
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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka 
Brodatego rozpoczęła w bieżącym roku 

szkolnym realizację dwóch projektów 
współpracy międzynarodowej w ramach 
programu Erasmus+. Obydwa  są 
zaplanowane na dwa lata. Wnioski do 
projektów napisała pani Marta Włodarczyk. 

Pierwszy z nich to „Europlay” – 
przeznaczony dla uczniów klas czwartych. 
W październiku odbyło się pierwsze spotkanie 
koordynatorów we Włoszech, w trakcie 
którego ustalono harmonogram wymiany 
młodzieży z Niemiec, Włoch, Anglii i Polski. 
Obecne na nim były anglistki Magdalena 
Goździejewska i Anna Misaczek. Spotkania 
połączone będą z pracą warsztatową dzieci 
nad projektowaniem placu zabaw. Dzieci 
będą miały okazję poznać się, wspólnie 
bawić się, budować i planować plac zabaw, 
wykorzystując koncepcję STEM-u, metody, 
która przy wykorzystaniu rąk i umysłu 
pozwala na budowanie modeli, lepsze 
rozumienie matematyki i inżynierii. Również 
nasi uczniowie, zaangażowani do prac 
projektowych, będą mogli przynajmniej 
raz w trakcie trwania projektu wyjechać 
za granicę. Po przeprowadzeniu rekrutacji 
będzie to osiemnastoosobowa grupa 
uczniów. Zaangażowani są oczywiście także 

nauczyciele: w tym wypadku języka angielskiego 
oraz przedmiotów ścisłych.

W dniach 27 listopada - 1 grudnia Szkoła gościła 
partnerów z zagranicy - 22 uczniów i 7 opiekunów. 
Tygodniowa wizyta obfitowała w liczne atrakcje 
przygotowane przez koordynatorki oraz nauczycieli, 
którzy włączyli się do organizacji warsztatów 
edukacyjnych - Urszula Markowska, Karolina 
Mikołajczak, Dorota Jarczak, Paulina Chaim, Wiesław 
Grzywa, Magdalena Hanebach, Renata Mucha. Goście 
zwiedzali miasto i płukali złoto razem z dyrektor 
Danutą Boroch i Agatą Sporek, malowali bombki w 
firmie VITBIS,i tańczyli zumbę z Magdaleną Hrycaj. 
Wraz z Burmistrzem Miasta Robertem Pawłowskim 
szkoła przygotowała dla miłych gości liczne pamiątki 
z pobytu w Polsce i w Złotoryi.”

Drugim projektem - „Learning democracy 
by school” – „Nauka demokracji w szkole” zajmą 
się ich starsi koledzy - uczniowie z klas siódmych 
i drugich gimnazjum. Partnerem lokalnym jest 
Stowarzyszenie „Nasze Rio”. Uczennice naszej szkoły- 
Hanna Tłuczek i Kamila Gajewska z klasy 7b oraz 
panie - Wioleta Michalczyk, Aleksandra Kroczak i 
Barbara Zwierzyńska-Doskocz wzięły udział w wizycie 
studyjnej w Niemczech, rozpoczynającej realizację 
projektu „Learning democracy by school”. W dniach  
15-17 listopada spotkali się w Treuenbrietzen wszyscy 
partnerzy w projekcie – uczniowie i nauczyciele 
polscy, włoscy ze szkoły IIS Podesti Calzecchi Onesti 

z włoskiego miasta Chiaravelle oraz ze szkoły 
niemieckiej - Gymnasium „Am Burgwall”. Na 
miejscu przywitali ich Dyrektor Gimnazjum 
oraz Burmistrz Treuenbrietzen. Odbyły się 
zajęcia integracyjne. W auli szkolnej otwarto 
przygotowaną przez uczniów wystawę 
„Wzmacniać demokrację ”. Gościem honorowym 
był Wiceminister Edukacji w Brandenburgii. Po 
powrocie prezentowano  państwa partnerskie, 
regiony i szkoły. W pracowni garncarskiej lepiono 
kafle z gliny zdobione wybranymi motywami, 
a w informacji turystycznej pokazano atrakcje 
miasta. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja 
połączona ze zwiedzaniem ratusza. Każdy dzień 
pobytu był wypełniony intensywną pracą nad 
projektem. W ramach integracji odbyło się 
międzynarodowe gotowanie, podczas którego 
Włosi ugotowali spaghetti i zrobili tiramisu, 
Niemcy przygotowali sałatki, a Polacy oczywiście 
pierogi. Zwiedzono także miasto z najstarszym 
budynkiem mieszkalnym w Brandenburgii. 
Następne spotkanie odbędzie się tym razem we 
Włoszech w kwietniu 2018 r. W tych działaniach 
bierze udział kolejna grupa nauczycieli, poza 
językowcami są to specjaliści od historii, wiedzy 
o społeczeństwie i opiekunowie Samorządu 
Uczniowskiego. Kolejne dwa lata zapowiadają się 
w „Trójce” naprawdę ciekawie.

Wioleta Michalczyk

Spotkanie we Włoszech - projekt „Europlay”

Spotkanie w Niemczech 
- projekt „Nauka demokracji w szkole”

Zajęcia warsztatowe 
w Niemczech

„Nauka demokracji 
w szkole”

Przed Ratuszem w Treuenbrietzen Erasmus+ w „Trójce”
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Złoty konkurs historyczny 
7 listopada 2017 r. odbyła się w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Złotoryi druga edycja 
powiatowego konkursu historycznego pt. „Aureus 
rerum scriptor” (Złoty specjalista w dziedzinie 
historii). W tym roku zakres materiału obejmował 
historię Polski od 1794 r. do 1918 r.
DLA UCZNIÓW

W kategorii podstawówka wystartowało 
pięć dwuosobowych drużyn oraz w kategorii 
klasy gimnazjalne sześć dwuosobowych drużyn. 
Uczniowie zmierzyli się z testem liczącym 25 pytań. 
Zespoły musiały też wcześniej przygotować plakaty 
pt. „Drogi Polaków do Niepodległości w 1918 r.”. 
O zwycięstwie decydowała suma punktów z testów 
oraz za plakat. W ocenie organizatorów uczestnicy 
wykazali się wysokim poziomem wiedzy. 

Najlepsze drużyny
W kategorii klasy gimnazjalne: 
I m. - Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Złotoryi 
(Agata Pupko, Mateusz Potęcki),
II m. - Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi 
(Zuzanna Kowalczyk, Ilona Terembuła),
III m. - Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu 
(Jan Równanek, Paulina Skwara).
W kategorii szkoły podstawowe:
I m. - Szkoła Podstawowa w Wilkowie 
(Filip Chmara, Ignacy Chodor),
II m. - Szkoła Podstawowa w Rokitnicy 
(Mateusz Błaszczyk, Piotr Witkowski),
III m. - Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu
(Katarzyna Zarzeczna, Patryk Ptasznik).

DLA DOROSŁYCH
Tego samego dnia o 

godz. 17.00 do rywalizacji 
przystąpili dorośli. Czekał 
na nich trudny test 
-  urozmaicony trzema 
scenkami odegranymi przez 
uczniów, fragmentami 
trzech filmów oraz jednym 
utworem muzycznym.

Najlepszym historykiem 
okazał się pan Leszek 
Antonowicz. Drugie 
miejsce zajęła pani Iwona 
Pawłowska, a trzecie 
ubiegłoroczny zwycięzca 
pan Zdzisław Skrzypek.

Konkurs zorganizowała 
dyrekcja, nauczyciele 
i uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Złotoryi. 
Dużym wsparciem był 
także słodki poczęstunek 
przygotowany przez naszych 
niezawodnych uczniów i ich 
rodziców. Scenki historyczne 

odegrali: Hanna Jasińska, 
Jagoda Szpiter, Marcel 
Pieterek, Kornel Ożóg, 
Wiktor Zieliński, Tymon 
Kot, Konrad Jóźwiak, 
Natalia Stokowiec, Wiktoria 
Czaban, Aleksandra 
Gumiela, Kamila Gajewska, 
Bartłomiej Durkalec 
i Igor Widomski.

W następnym roku 
(w 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości) 
uczestnicy będą mieli 
do rozwiązania test 
z dwudziestolecia 
międzywojennego w Polsce 
(1918-1939).

Zapraszamy za rok.
Organizatorzy:
dyrektor Danuta Boroch, 
Maria Bielak, Damian 
Komada i Mirosław 
Pieterek.

Fot. Damian Komada

Konkurs dla uczniów. Napięcie rośnie, sięga zenitu... 
- za chwilę zostaną rozdane testy

Konkurs dla dorosłych. Pełne odprężenie, luz...
- za chwilę rozpocznie się test

Bernard Zygier recytuje
„Redutę Ordona”

Wręczanie nagród

Wspomnienie 
Jest polski zwyczaj aby wspomnieć osobę, którą żegnamy. Wspomnieć ze względu na jej 

dokonania, pustkę i smutek, który pozostaje z nami. 
Poznałem Pana Herberta Helmricha 20 lat temu. Pierwsza wizyta w Złotoryi, poznaliśmy 

się spokojnie, poważnie i normalnie. Kolejne wizyty, troska o Ziemię Złotoryjską, wiele 
rozmów, wszystkie przez tłumaczy i te którym się przysłuchiwałem. Rozmawialiśmy zawsze 
w atmosferze przyjaźni, jak bliscy sobie ludzie. Pan Helmrich kiedyś wyjechał z Ziemi 
Złotoryjskiej, ja tu przyjechałem, skończyła się Jego kadencja, rozpoczęła się moja. Nie 
zgłaszaliśmy żadnych pretensji, pisaliśmy jakby propozycje spraw do załatwienia. Wszyscy 
razem pracowaliśmy z Panem Helmrichem. Spraw załatwiliśmy wiele, była więc satysfakcja 
ze wspólnych dokonań. Wszystko co rozpoczęliśmy zostało zakończone. 

Rodziła się jednak potrzeba kolejnego spotkania z Panem Herbertem Helmrichem. 
Rozmowy telefoniczne, utrudnione, nie dawały takiego zadowolenia. I On i my coraz starsi. 
Owszem, cały czas znaliśmy żonę, Panią Waltraud, poznaliśmy córkę Gabrielle, synów 
Klausa i Lutza oraz wnuki. Te kontakty z żoną, córką i synami to jakby ciąg dalszy życia Pana 
Herberta Helmricha. Zapraszamy do Złotoryi, do Dobkowa. A gdybyśmy mogli coś pomóc 
to pomożemy. Ale z prowadzonych w Złotoryi rozmów wynikała chęć odwiedzenia Pana 
Herberta Helmricha. Może później, może w przyszłym roku. Odwiedziny miały być  z naszej 
inicjatywy. 

Tymczasem 25 października br. z Buchholz nadeszła smutna wiadomość. 
Żegnaj Przyjacielu. 

Alfred Michler



Wizyta Prezydenta
Przyjazd prezydenta Andrzeja Dudy do 

Złotoryi tylko dla niewtajemniczonych 
mógł być niespodzianką. Szczęśliwie zbiegło 
się kilka okoliczności: zaproszenie wysłane 
przez burmistrza Roberta Pawłowskiego, 
rozmowy z senatorem Krzysztofem Mrozem 
oraz zapowiedź złożona przez prezydenta 
jeszcze podczas kampanii wyborczej, że 
odwiedzi wszystkie miasta powiatowe. 
Okazało się, że prezydent nie wpadł „przy 
okazji”, a 23 listopada przyjechał z Warszawy 
specjalnie i to pomiędzy np. ważnymi 
wizytami międzynarodowymi. Złotoryję w 
średniowieczu odwiedzali śląscy książęta, 
później królowie pruscy, cesarze, car i 
przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, 
ale nigdy mieszkańcy miasta nie mieli 
okazji gościć tak blisko i tak długo polskiego 
prezydenta i razem z nim zainaugurować 
spotkanie hymnem państwowym. 

Najpierw ze znamienitym gościem 
spotkało się kilkudziesięciu samorządowców 
oraz działaczy społecznych z miasta i 
powiatu; obecni byli również Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego i 
Wojewoda Dolnośląski. Krótkie powitalne 
przemówienia połączono z wymianą 
upominków i pamiątkowymi fotografiami. 

W imieniu wszystkich złotoryjan, 
burmistrz oficjalnie powitał prezydenta 
w centrum „Tęczy”, gdzie zgromadzić się 
mogło maksymalnie sześćset osób. Według 
szacunków, przed halą zebrała się podobna 
ilość mieszkańców. W przemówieniach 
zarówno gospodarz i gość podkreślali 
walory i trudności, z jakimi borykają się  
miejscowości wielkości Złotoryi. Prezydent 
dziękował nie tylko za zaproszenie, ale 
także za aktywność społeczną, inwestycje 
gospodarcze oraz za umiejętność 
ponadpartyjnej współpracy dla dobra 
miasta. Obie strony, bez względu na 
różnice polityczne, życzyły sobie nawzajem 
sukcesów w dalszym sprawowaniu 
powierzonych przez wyborców funkcji. 
Kilkadziesiąt minut trwały następnie 
bezpośrednie spotkania prezydenta ze 
złotoryjanami. Wszyscy mogli zrobić sobie 
z gościem pamiątkową fotografię 
i zadawać pytania.

Zapewne wizyta nie mogła trwać 
dłużej, ale trochę żal, że nie mogliśmy 
prezydentowi pokazać naszego miasta 
i jego okolic z wysokości wieży widokowej 
kościoła Mariackiego.

Roman Gorzkowski

Fot. Jakub Szymczuk / KPRP
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W dniach 17-19 listopada br. na zamku 
Grodziec z inicjatywy grupy rekonstrukcji 

historycznej Tercio de Silesia  odbyła się druga 
już edycja wydarzenia pod nazwą „Oblężenie 
Grodźca A.D. 1633”. Impreza ta ma na celu 
poszerzenie wiedzy na temat wydarzeń z wojny 
trzydziestoletniej, jakie miały miejsce na Dolnym 
Śląsku w XVII wieku.

I poł. XVII wieku to czas jednego z 
największych konfliktów w dziejach Europy - 
wojny trzydziestoletniej. W wyniku narastającego 
konfliktu między protestantami a katolikami w 
1618 r. doszło do defenestracji praskiej, czyli 
wyrzucenia przez okno zamku na Hradczanach 
cesarskich posłów. Była to iskra na proch 
wzajemnych niechęci i oskarżeń, która 
doprowadziła do wybuchu w postaci bitwy pod 
Białą Górą w 1620 r. Konflikt ciągnął się aż do 
podpisanego w 1648 r. pokoju westfalskiego. 
Wojna nie ominęła także terenów Śląska i Łużyc. 
W latach 30. XVII w. prowadził tutaj działania 
wojenne m.in. Albrecht Wallenstein, czeski szlachcic 
na służbie dynastii Habsburgów. W trakcie kampanii 
1633 r., w nocy z 5 na 6 października, prowadząc 

armię razem ze śląskim panem Hansem Ulrychem 
Schaffgotsch, zdobył Grodziec, wycinając załogę w 
pień i puszczając zamek z dymem.

Jednostki biorące udział w tej kampanii oraz 
wydarzenia feralnego października rekonstruuje 
Tercio de Silesia.

Tercio de Silesia jest ogólnopolskim projektem 
rekonstrukcyjnym odtwarzającym kompanię 
hiszpańskiej piechoty - pikinierów z lat 1620-1640. 
Głównymi obszarami jego działania są historyczne 
tereny Śląska i Łużyc. Tercio zrzesza pasjonatów 
historii  XVII wieku i szermierki historycznej z 
całej Polski, skupiając się na jak najwierniejszym 
rekonstruowaniu wyglądu, sposobu działania i 
życia obozowego w trakcie kampanii wojennej. 

Grupa powstała w2016 r. z inicjatywy 
Przemysława i Aleksandry Stolorz jako projekt 
uzupełniający dla dotychczas prowadzonego 
projektu, czyli działającej we Wrocławiu szkoły 
dawnych europejskich sztuk walki „Fechtschule 
Falco”, której działalność skupia się na próbach 
odtworzenia szeroko pojętego dorobku 
materialnego i kulturowego szermierczej 
społeczności XVII-wiecznego Wrocławia. Przez 

to też w Tercio duży nacisk kładziony jest na 
indywidualne umiejętności posługiwania się 
bronią białą.

Główną misją projektu jest propagowanie 
wiedzy historycznej o Dolnym Śląsku, przede 
wszystkim w okresie Wojny trzydziestoletniej. 
W trakcie pokazów i wykładów opowiada 
się o wydarzeniach sprzed 400 i więcej lat, o 
życiu codziennym w ogarniętej wojną i ciągle 
przemieszczającymi się oddziałami krainie, a także, 
jak ważnym aspektem w życiu mieszczaństwa 
była szermierka. Z tym ostatnim zagadnieniem 
wiążą się też prowadzone przez inicjatorów całego 
przedsięwzięcia warsztaty dawnych europejskich 
sztuk walki. W celu edukacji młodzieży grupa 
organizuje także na dolnośląskich zamkach obozy 
szermierki historycznej.

W tym roku, w dniach 17-19 listopada zamek 
Grodziec na zaproszenie Tercio już drugi raz 
gościł rekonstruktorów z Polski i zagranicy, którzy 
przybyli, by wspólnie odbyć manewry, wymienić 
się doświadczeniami i pomysłami na następny rok.

W sobotę od samego rana było słychać 
gwar, śmiechy i krzątaninę przygotowujących 
się do musztry pikinierów i muszkieterów. 
Współdziałanie tych dwóch typów jednostek było 
podstawą XVII-wiecznego pola bitwy, więc i dzisiaj 
umiejętność współpracy w scenerii inscenizacji 
jest niezmiernie ważna. Uczestnicy wykonali 

Oblężenie Grodźca

Fot. Magdalena Żbikowska

Fot. Katarzyna Wielińska
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pokaz efektywnego i efektownego zmieniania 
układów, wykonywania kontrmarszów 
i zwrotów całą formacją. Po treningu 
grupowym przyszedł czas na wymianę 
doświadczeń między muszkieterami.

Jako że w listopadzie zmierzch zapada 
szybko, dalsza część imprezy odbyła się 
już wewnątrz zamku. Salę kominkową 
ożywiły żarty i dywagacje o minionym oraz 
nadchodzącym sezonie. Za to salę rycerską, 
jak poprzedniego wieczora, wypełnił duch 
szermierki. Uczestnicy do dyspozycji dostali 
broń i ochraniacze, dzięki czemu każdy, nawet 
laik, mógł spróbować swoich sił w pojedynku 
na miecze długie czy rapier z lewakiem, w 
przerwach słuchając rad i instrukcji bardziej 
doświadczonych kolegów, którzy oprócz 
rekonstrukcji zajmują się także europejskimi 
sztukami walki. Dzięki temu impreza stała się 
także miejscem wymiany wiedzy na tematy 
związane z dawnym fechtunkiem.

Niedzielny poranek był czasem pożegnań, 
ponieważ większość uczestników czekała 
długa droga powrotna.

Mamy nadzieję, że Oblężenie Grodźca 
A.D. 1633 na stałe wpisze się do kalendarza 
imprezowego zamku, przynosząc rozrywkę i 
wiedzę kolejnym go odwiedzającym turystom.

Przemysław Stolorz

Po tym jak Albrecht Wallenstein zajął w 1633 r. 
zamek Grodziec, zażyczył sobie sprowadzenia 

ze Złotoryi swojego dawnego nauczyciela muzyki 
- kantora Georga Vechnera (1560-1628).

Całe Niemcy drżały w tym czasie przed 
Wallensteinem i nie było miejsca gdzie jego 
żołnierze nie dopuścili się okrucieństw. Sędziwy 
nauczyciel był więc, jak najgorszego przeczucia. 
Obawiając się o życie, polecił swoją duszę opiece 
Boskiej i ze łzami w oczach pożegnał się z rodziną, 
bo dobrze jeszcze pamiętał jak twardo z młodym 
Wallensteinem postępował, i jak często go karcił. 
Nauczyciel tak bardzo strachem był przejęty, że cały 
drżąc, upadł na kolana przed Wallensteinem. Gdy 
został podniesiony przez żołnierzy, prosił skruszony 
o odpuszczenie surowego traktowania, tłumacząc: 
w swojej surowości miałem jak najlepsze intencje 
i w swoim ówczesnych postępowaniu nie mogłem 
przewidzieć, że Twoje umiejętności i wiedzę Bóg 
tak wyniesie. Na te przeprosiny Wallenstein 
odpowiedział mu bardzo łaskawie. Mój drogi 
Vechnerze. Ty  wykonywałeś bardzo dobrze swoje 
obowiązki. Mój charakter był bardzo trudny i 

twarde wychowanie było mi potrzebne. Nie bójcie 
się, nic złego z mojej strony wam nie grozi. Na 
dowód wdzięczności dostaniecie straż dla swojego 
bezpieczeństwa, aby nic od wojska wam się nie 
stało; jednocześnie przyjmij ode mnie na pamiątkę 
ten dar. Wręczył mu ze swojej szkatuły 200 talarów 
(bardzo znaczącą sumę w tym czasie) i pożegnał 
go łaskawie. Przydzielona straż cały czas chroniła 
Vechnera i podczas okrutnych grabieży złotoryjski 
dom kantora pozostał nietknięty.

Niestety chronologia została pomieszana w 
tej legendzie. Ze źródeł wiemy, że kantor Vechner 
zmarł w 1628 r. Dlatego, jeżeli naprawdę doszło do 
takiego spotkania, to musiało się odbyć w latach 
1627-1628 (wtedy generał także stacjonował na 
Grodźcu).

Źródło ilustracji: C. A. Menzel, Geschichte Schlesiens, 
Bd. 2: 1526 bis 1740, Breslau 1809, s. 426. Źródło legendy: 
J. P. Wahrendorff, Liegnitzische Merckwürdigkeiten..., Lib. II, 
cap. III, Budziszyn 1724, s. 399.

Więcej informacji o Georgu Vechnerze i jego 
niesfornym uczniu Wallensteinie na str. 22-23.

Damian Komada

Spotkanie Vechnera z Wallensteinem na Grodźcu w 1633 r. ? 

Fot. Magdalena Żbikowska Fot. Magdalena Żbikowska

Fot. Magdalena Żbikowska
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KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Warto przeczytać Kącik starej widokówkiMiędzy Złotoryją
a Bolesławcem

Melchior Lauban w Złotoryi

Melchior Lauban - poeta, filolog i pedagog, 
rektor Gimnazjum w Złotoryi w latach 1599-1605

Paul Melissus - poeta, przyjaciel Melchiora 
Laubana, ojciec chrzestny jego syna, 

urodzonego w Złotoryi Elizeusza

Simon Grynaeus - superintendent legnicki, 
przyjaciel Melchiora Laubana, wysłał do niego

 (do Złotoryi) kikadziesiąt listów

W grudniu 2017 r. przypada 450. rocznica 
urodzin Melchiora Laubana (1567-

1633) - śląskiego poety późnego renesansu, 
filologa i pedagoga związanego ze Złotoryją. 
Ten znakomity humanista był nazywany przez 
przyjaciół sławetnym filologiem, człowiekiem 
wielkiej wiedzy, współzawodnikiem Wergiliusza 
oraz gwiazdą ziemi śląskiej. 

Melchior Lauban urodził się 11 grudnia 
1567 r. (lub 1568 r.?) w biednej rodzinie w 
Szprotawie. Do szkoły chodził w Zgorzelcu 
(1584-1588), potem studiował filozofię w 
Wittenberdze (1588-1590) oraz teologię w 
Heidelbergu (1590 -1592). Po studiach wrócił do 
Szprotawy i został  tam rektorem szkoły (1594-
1599). 1 lutego 1594 r. poślubił Annę Hentschel 
(1574-1626), córkę burmistrza Szprotawy. Jego 
największą  pasją było pisanie wierszy. Robił to 
tak znakomicie, że już w 1596 r. Paul Melisus  
- poeta i ambasador cesarski, nadał mu tytuł 

poeta laureatus (poeta uwieńczony). 
W latach 1599-1605 Lauban został 
prorektorem Gimnazjum w Złotoryi. 
Następnie przeniósł się do Gimnazjum 
w Gdańsku na stanowisko prorektora, 
nauczyciela greki i łaciny oraz bibliotekarza 
(1605-1610, 1612-1614). Ostatni okres 
życia związał z Brzegiem, gdzie przez 
prawie 20 lat był rektorem Książęcego 
Gimnazjum (1614-1633). Zmarł 1 maja 
1633 r. w Brzegu i tam został pochowany. 

Melchior Lauban wraz ze swoją 
rodziną trafił do Złotoryi na zaledwie sześć 
lat (1599-1605). Zdołał jednak zostawić 
po sobie sporo śladów. Ten znakomicie 
wykształconym trzydziestolatek objął 
17 marca 1599 r. stanowisko prorektora 
(zastępcy rektora) Gimnazjum w Złotoryi. 
Namówił go do tego Simon Grynaeus 
- superintendent (biskup) legnicki, 

teolog  i historyk (m. in. spisał inskrypcie 
złotoryjskie) oraz Wenzeslaus Zedlitz - 
starosta księstwa legnicko-brzeskiego.

Lauban rozpoczął pracę w bardzo 
trudnym okresie. Dyscyplina w szkole była 
fatalna i dochodziło w mieście do sporów 
religijnych oraz narodowościowych. 
W źródłach z tych czasów możemy 
znaleźć m.in. opisy pijackich wyczynów 
złotoryjskich uczniów oraz wiele 
obraźliwych zwrotów, typu: nieokrzesany 
łotr, nadworny błazen, kalwińska szelma 
czy polska świnia. Lauban próbował temu 
zaradzić, wprowadzając obostrzenia 
dyscypliny i zmieniając program nauczania. 
Już w sierpniu 1599 r. w obecności księcia 
Joachima Fryderyka razem z rektorem 
i jednocześnie burmistrzem Johannem 
Feige, przedstawili swoje Illustris Scholae 
Goldbergensis Instauratio (Program 
odnowienia znakomitej szkoły złotoryjskiej). 
Publikacja zawierała zarządzenie księcia, 
dedykację szkoły, dwie mowy prorektora 

Laubana z okazji inauguracji, przedruk 
surowych praw Trozendorfa z 1546 r. ze 
wstępem Laubana, nowy roczny porządek 
studiów ze wstępem rektora Johanna 
Feige oraz 10 wierszowanych aklamacji 
gratulacyjnych. W zakresie organizacji 
nauczania zdecydowano się ograniczyć 
ilość klas do czterech, dodać lekcję poetyki 
oraz dopuścić język niemiecki przy nauce 
katechizmu i czytaniu Biblii. Wprowadzono 
też lekcję łaciny, greki, muzyki, dialektyki, 
etyki i prawa rzymskiego. W mowie 
inauguracyjnej Lauban wzywał: Powróć 
najjaśniejsze oblicze wychowania! Powróć, 
i godnością, która króluje na twoim czole, 
rozjaśnij tę twoją starą siedzibę. Ożyj na 
nowo czcigodny Trozendorfie i użycz 
poprzedniego blasku i godności. Niestety 
było już na to za późno. Każdy kolejny 
rok przynosił  kurczenie się potencjału 
intelektualnego szkoły. Zmiany, które 
wprowadził nowy rektor (zaostrzenie 
dyscypliny oraz wciśnięcie ogromnej 

Biblioteka TMZZ wzbogaciła 
się o kolejną publikację 

inżyniera Jana Paździory, 
znanego z wielu opracowań 
poświęconych kopalniom rudy 
miedzi. Dla złotoryjan ciekawe 
są wszystkie fragmenty książki 
„Przed wielką miedzią” (wyd. 
2016) – zarówno o górnictwie 
i hutnictwie miedzi na ziemi 
bolesławieckiej, katastrofie w 
kopalni w Iwinach w 1967 r., 
pionierach polskiej miedzi (zanim 
powstał KGHM), ale najbliższe są 
oczywiście rozdziały o zakładach 
Górniczych „Lena” i „Nowy 
Kościół”. Wszystkie wymienione 
kopalnie niejednokrotnie łączą 
losy górniczych rodów, sukcesów 
i tragedii. To przecież tak zwane 
Stare Zagłębie Miedziowe, 
którego górnicze tradycje sięgają 
średniowiecza.

Roman Gorzkowski
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Georg Vechner - kantor (nauczyciel 
muzyki) w gimnazjum złotoryjskim 
w czasach Laubana (zob. też s. 21)

ilości materiału do zrealizowania w 
krótkim czasie) podziałały odstraszająco 
i doprowadziły do odejścia ze szkoły 
większości  wpływowej młodzieży.

W kwietniu 1600 r. Grynaeus pisał do 
przyjaciela: Nie uwierzysz, jak bardzo nasza 
Złotoryja cierpi i jak wielkie trudności musi 
pokonywać dobry Laubanus. Z kolei 
Georg Vechner donosił: Niewielu 
obywateli wysłało swoich synów do szkoły, 
a ktokolwiek miał starsze dzieci, wysłał 
je gdzie indziej. Także nauczyciele nie byli 
zadowoleni i przez szkołę przewinęło 
się ich aż dziewięcioro: Adam Hentchel, 
Dawid Namsler, Uphraim Miner, 
Johann Wuntschenbergius, Georg 
Vechner, Daniel Vechner, Christoph 
Wencel, Joachim Schone oraz Christoph 
Lubentaler. 

Najbardziej znanym uczniem z tego 
okresu był Albrecht Wallenstein - łobuz i 
pijaczyna, późniejszy książę Frydlandu oraz 
wszechwładny generał cesarski z okresu 
wojny trzydziestoletniej. Lauban był jego 
rektorem i nauczycielem przez 5 miesięcy 
(od marca 1599 r. do sierpnia 1599 r.). 
Chłopiec sprawiał ogromne problemy. 
Przyjaciel Laubana - Grynaeus, musiał 
napisać list ostrzegawczy do prywatnego 
nauczyciela Wallensteina - Georga 
Walthera: [...] Mówi się, że wraz ze swoim 
wytwornym uczniem oddałeś się tak 
dzielnie piciu [w Złotoryi], że raczyliście się, 
aż Ty stałeś się pijany jak bela, Twój Baron 
zaś, aż do wymiotów. Zastanów się, co to 
ma oznaczać? Także Wallenstein napisał 
skargę, zwracając się do starosty Zedlitza: 
[...] do mojej sypialni, a także do domu 
mojego gospodarza Johanna Circlera 
wrzucano kamienie. [...] a gdy wracałem z 
lekcji, mieszkaniec miasta Mehnert, wyzwał 
mnie i mojego nauczyciela [Vechnera] na 
środku ulicy od kalwińskich szelm [...].

Dochodziło też do wystąpień 
antypolskich. W 1604 r. pod złotoryjską 
kwaterą synów szlacheckich - braci Boxa 
z Radonowic, tłum zaczął wznosił okrzyki 
antypolskie oraz podjął próbę włamania się 
do ich mieszkania. Po tym ataku chłopcy 
musieli wyjechać z miasta.

Także Lauban i jego rodzina nie mieli 
spokoju. Rektorowi wciąż zarzucano 
propagowanie fałszywych dogmatów i 
popieranie w szkole herezji kalwińskiej. 

Lauban kiedy tylko mógł, to odrzucał 
te kłamliwe oskarżenia. Okazją stała się 
nawet jego mowa wygłoszona w dniu 
pogrzebu księcia Joachima Fryderyka 
w maju 1602 r., gdzie podkreślił: Szkoła 
i Kościół złotoryjski uznają Konfesję 
Augsburską za normę! Na szczęście mógł 
liczyć na ochronę ze strony starosty 
Zedlitza i superintendenta Gryneusa. Bez 
tej opieki pewnie nie wytrzymałby tak 
długo w Złotoryi. 

W tomie wierszy - Musa Lyrica 
Laubanus zamieścił obszerną dedykację, 
w której podziękował właśnie Zedlitzowi 
za opiekę w Złotoryi, podając trzy rzeczy, 
których nigdy nie będzie w stanie 
wystarczająco pochwalić: Pierwszą z nich 
jest przywrócenie porządku w tłumie 
uczniów. Pod twoją opieką udało się to 
poprawić w kilka tygodni [...]. Jako drugą 
ważną przysługę, wymieniam pomoc 
we wzmocnieniu mojego autorytetu, tak 
bardzo, że mogłem podnieść dyscyplinę. 
Było to możliwe dlatego, że zawsze 
się mną interesowałeś i stałeś obok 
mnie. Nigdy nie dając wiary fałszywym 
oskarżeniom [...]. Trzecią jest Twoja 
niezłomna obrona moich wysiłków, 
poprzez odtrącanie wszystkich moich 
przeciwników i zachęcanie mnie do 
nieustraszonego podążania naprzód...

W  trudnych chwilach Lauban 
uciekał do swoich wierszy. Dla niego 
wszystko było poezją. Najważniejsze 
zdarzenia z życia znalazły odbicie w 
jego wierszach i wierszach przyjaciół 
do niego kierowanych. Już w 1603 r. 
(podczas pobytu w Złotoryi) miał tak 
wiele utworów, że był namawiany do 
ich wydania. Zrobił to jednak dopiero w 
Gdańsku, publikując w 1607 r. Musa Lyrica 
(liczącą 211 wierszy, wśród których było 
21 złotoryjskich utworów). W zbiorze 
tym znalazła się także poezja żony 
Laubana, Anny, oraz wiersze dedykowane 
Laubanom i ich synowi Elizeuszowi. 
Poezja Laubana dostarcza wielu 
szczegółów do jego biografii - to z 
niej poznajemy krąg najbliższych mu 
złotoryjan. Znajdziemy tam wiersze 
Laubana do Johanna Feige (burmistrza 
i rektora, autora opisu powodzi Złotoryi 
z 1608 r.), Dawida Namslera (diakona i 
nauczyciela, też autora opisu powodzi 

z 1608 r.) i jego żony Elżbiety Feige 
(córki burmistrza), Georga Frobena 
(nauczyciela), Estery Kulhasi (córki 
burmistrza Zachariasza Bartha i żony 
rajcy Simona Kulhasio), Adama Liebiga 
(profesora greki), Daniela Vechnera 
(poety, nauczyciela i późniejszego 
rektora), Georga Meisnera czy Barbary 
Hillingery (także córki Bartha). Z tej poezji 
wiemy też m.in, że żona Laubana, Anna, 
urodziła w Złotoryi 13 lipca 1600 r. syna 
- Elizeusza, którego ojcem chrzestnym 
został już wspomniany poeta Paul 
Melissus.

Oprócz dorobku lirycznego 
(przede wszystkim od pochwalnych i 
parodii imitujących poetów rzymskich), 
złotoryjski rektor pozostawił po sobie 
jeszcze serię podręczników szkolnych i 
filologicznych, programy nauczania oraz 
mowy inauguracyjne i dedykacje. 

Z materialnych śladów po pobycie 
Laubana w Złotoryi można wskazać 
choćby fontannę Delfina (obok Urzędu 
Skarbowego). Ten piękny zabytek został 
ufundowany przez Johanna Feige 
w 1604 r. Tak więc Lauban mógł brać 
udział w jego odsłonięciu. Zachowały 
się też na elewacji zewnętrznej Kościoła 
Mariackiego epitafia złotoryjan, którzy 
musieli znać rektora-poetę. Znajdziemy 
tam płyty: Zofii Feige  - obok wejścia 
na wieżę (żony burmistrza i rektora - 
współpracownika Laubana) oraz Elżbiety 
Seifrit  - za pomnikiem Trozendorfa 
(córki Georga Vechnera i siostry Daniela 
Vechnera - przyjaciół Laubana).

Na wiosnę 1605 r. pojawiły się 
kolejne oskarżenia wobec Laubana i jego 
żony. Tym razem z zarzutami wystąpił też 
burmistrz i rektor Johann Feige. Tego było 
już za wiele. W czerwcu 1605 r. Lauban 
zmęczony pracą i zniesmaczony ciągłymi 
zarzutami wyjechał ze Złotoryi. Najpierw 
odwiedził rodzinną Szprotawę, a potem 
udał się do Gdańska na stanowisko 
rektora z pensją 300 guldenów rocznie. 
Z nową pracą wiązał wielkie nadzieje, co 
przedstawił w utworze - Pozdrowienie 
miasta Gdańska: [...] I już - oby to tylko 
wyszło na dobre! - wynurzają się nie 
tylko wysokie wierzchołki wież, lecz dają 
się widzieć z dala zdumionym oczom 
budowle [...]. Czy nie mylę się?  Ale oto 

daje się wyraźnie widzieć dach gimnazjum 
przeznaczonego dla moich Muz [...]. O witaj po 
trzykroć, czterykroć, szkoło młodzieży Pallady! 
Spraw, żebym tu w dobrym zdrowiu, wraz z mą 
rodziną, znalazł miłą gościnę.

Melchior Lauban zamyka poczet wielkich 
rektorów Gimnazjum Humanistycznego w 
Złotoryi. Po nim było już tylko gorzej. W 1614 r. 
szkoła złotoryjska została chwilowo zamknięta, 
a w 1622 r. odebrano jej uprawnienia szkoły 
książęcej i zdegradowano do podrzędnej szkółki 
miejskiej. Odtąd uczono tam jedynie trivium, 
czyli gramatyki, retoryki i dialektyki.
Źródła-literatura: M. Lauban, Musa lyrica, 1607;  
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                             Damian Komada

Już kiedyś, w tej właśnie rubryce, 
wyrażaliśmy żal, iż dzisiejsze widokówki 

wydawane są bez pomysłu i bez wyrazu. 
Czy między innymi dlatego, że tylko 
nieliczni je wysyłają a jeszcze mniej je 
kolekcjonuje? 

Całkiem nieprzypadkowo 
zamieszczamy kartkę nadaną z naszego 
miasta równo 110 lat temu, 24 grudnia 
1907 r. Na odwrocie znajdujemy 
tylko krótkie i standardowe życzenia 
świąteczne i noworoczne, ale liczyła się 
przecież pamięć. Mikołaj jakby taki sam, 
może trochę inny Rynek, w każdym razie 
nie bardzo odśnieżony. Najciekawsza jest 
być może, u wylotu ul. Solnej, reklama 
sklepu sprzedającego kwiaty. Przecież 
po wojnie, tuż obok, funkcjonowała 
kwiaciarnia, którą jeszcze zapewne 
pamiętają nieco starsi złotoryjanie. Ta 
wiekowa widokówka niedawno wzbogaciła 
zbiory pierwszego z niżej podpisanych 
i przypomniała lata spędzone w Złotoryi.

Paweł Wollny
Roman Gorzkowski 

Życzenia sprzed stu dziesieciu lat!

Zdziwieni tak alarmującym 
tytułem będą tylko ci, 

którym nieznane są ciekawostki 
najbliższych okolic miasta. 
Zapaleni turyści już wiedzą 
zapewne o co chodzi, ale 
nie uprzedzajmy faktów. 
Zapraszamy więc na łamy 
„Echa” czytelników, którzy, po 
pierwsze, zlokalizują obiekt na 
fotografii oraz wyjaśnią jego 
genezę oraz, po drugie, przyślą 
aktualne zdjęcie a zarazem 
potwierdzą (lub zanegują) 
obawy, wyrażone w tytule. 
Przy okazji poszukujemy autora 
zamieszczonego zdjęcia, aby 
podziękować i pogratulować 
fotografii o tak świetnych 
walorach dokumentacyjnych, 
wykonanej najprawdopodobniej 
w latach 70. ubiegłego stulecia.

Roman Gorzkowski

Oby istniało dalej!
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