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Grudzień to taki bajkowy czas, kiedy wszyscy żyją 
świętami. Najpierw stroją się sklepowe półki w czeko-
ladowe mikołaje, pierniki, bombki, łańcuchy, świetlne 
girlandy, potem dekorują się rynki miast. I kiedy już 
gotowy jest ten anturaż - świąteczne zaplecze, zain-
fekowani świąteczną gorączką, zaczynamy gonitwę 
po galeriach, by zgromadzić dobra luksusowe, bo coś 
trzeba w końcu zostawić pod choinką swoim domow-
nikom. Inflacja galopuje szybciej niż my między pół-
kami marketów. Konta chudną skuteczniej niż kto-
kolwiek na diecie Chodakowskiej, a tu przecież jesz-
cze nic nie kupiliśmy dla wujka, siostry, babci…

I zanim siądziemy przy wigilijnym stole, gdy już ze-
trzemy pot z czoła po wszystkich okołoświątecznych 
gonitwach i przygotowaniach, mamy dość całego 
tego Bożego Cudu Narodzin, który umówiliśmy się 
uczcić, wydając dwie pensje, w tym jedną na kredyt.

A mnie przyszedł do głowy szalony pomysł, by może 
tak wyjątkowo w tym roku - tak trudnym dla wie-
lu z nas, takim niespokojnym, tak mało radosnym 
- zerwać ze staropolską tradycją: „zastaw się a po-
staw się” i zafundować sobie zupełnie inne prezen-
ty. Takie bezcenne, bo nieometkowane, nieprzeliczal-
ne na gotówkę – odrobinę czułości, szczyptę uważno-
ści, kilka kropli życzliwości. Powiedzmy sobie kom-
plement, podziękujmy za drobiazgi, przepuśćmy się 
w drzwiach, poślijmy uśmiech sąsiadowi, zapytaj-
my znajomego o samopoczucie, ustąpmy pierwszeń-
stwa na drodze, nawet jeśli znak tego nie nakazuje, 
poczęstujmy koleżankę z pracy czekoladą, pochwal-
my jej sukienkę, podnieśmy wzrok znad smartfona, 
gdy dziecko nam opowiada, że przeszło kolejny level 
gry, nie burczmy na męża/żonę, zadzwońmy do ro-
dzeństwa, choć nas czasem wkurza nadmiernym dy-
daktyzmem…

Parę gestów dziennie. Na początek przed świętami, a 
potem być może wejdzie nam to w krew i jest szansa, 
że kogoś tym zainspirujemy, kogoś tą życzliwością 
zarazimy. Może będzie to taki ruch skrzydeł motyla, 
który pośle w świat trochę ciepła, bo przecież tak go 
nam brakuje – nie tylko wtedy, gdy mróz za drzwia-
mi. Spróbujmy ogrzać sobą świat!

I właśnie tego ciepła, uśmiechu, życzliwości życzę 
Wam na cały kolejny rok ☺

P.S.

A zanim siądziemy przy wigilijnym stole, zanim 
skosztujemy barszczu, karpia i makowca uściskaj-
my się serdecznie, a jeśli boimy się wirusa, to choć 
podziękujmy sobie za wspólną obecność, bo to jest 
prawdziwy prezent – być razem. Rzeczy zostają, lu-
dzie przemijają, więc śpieszmy się kochać…

✎ Iwona Pawłowska

Błażej Ksawery Prus, od dwóch lat jest Prezesem Zarządu PPH „Vitbis” 
Sp. z o.o. „Vitbis” to sztandarowe złotoryjskie przedsiębiorstwo, któ-
rego produkty znane są na całym świecie i zdobią salony „koronowa-
nych głów”.
To firma, która sprzedaje emocje, co ciekawe, mające swoją kulminację 
przez raptem dwa tygodnie w roku. To zakład, który od półwiecza za-
trudnia na Dolnym Śląsku największą liczbę artystów i dobrze na tym 
wychodzi, w przeciwieństwie do niejednego domu kultury. Określenie 
„sztandarowy” odnosi się nie tylko do posiadania rozpoznawalnej na 
świecie marki swoich wyrobów, ale też dlatego, że jest to zakład otwar-
ty. Proces produkcji mogą obserwować rzesze postronnych osób w ra-
mach wycieczek z całej Polski, które ta Firma do siebie zaprasza. My, 
złotoryjanie wiemy, co „Vitbis” produkuje, a niewtajemniczonym wyja-
śniam, że ozdoby choinkowe. Teraz przedsiębiorstwo przeżywa kolejny 
etap swojego istnienia: wymianę pokoleń. 
Obecny prezes jest doktorem nauk ekonomicznych, które studiował na 
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doktorat pisał z zakresu 
zarządzania i finansów. Badał tam czynnik wzrostu w postprzemysło-
wych subregionach województwa dolnośląskiego. Równolegle studio-
wał też, jak sam mówi, dla przyjemności, antropologię kultury. Z Błaże-
jem Prusem spotykam się w jego gabinecie.
Sama decyzja o tym, że ojciec przechodzi na emeryturę padła dosyć 
niespodziewanie. – opowiada Błażej Prus - Dowiedziałem się o niej w 
smsie od osoby, z którą pracuję, a która jest członkiem rady nadzorczej. 
To ona poinformowała mnie, że zostałem powołany na prezesa. Było 
to dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Tato wielokrotnie podawał daty 

odejścia z firmy, ale nikt tego nie trak-
tował poważnie, jednak tym razem była 
to decyzja ostateczna. Proszę nie my-
śleć, że przyjechałem nagle z Wrocła-
wia i zacząłem zarządzać. Ojciec od wie-
lu lat sukcesywnie wprowadzał mnie w 
sprawy firmy. Na początku wolał, że-
bym studiował i namawiał mnie na ka-
rierę naukową. Kiedy wyjeżdżałem na 
studia, a po studiach robiłem doktorat, 
nie myślałem o tym, że kiedykolwiek 
zwiążę się z firmą. To jest ciężka i bar-
dzo wymagająca praca. Pracuje tu kilka-
set osób, a to wymaga dużego zaanga-
żowania intelektualnego i jest sporym 
wyzwaniem. To kilkaset racji i grup in-
teresu, które się ze sobą ścierają, a któ-
re trzeba ze sobą pogodzić. Po skończe-
niu doktoratu podjąłem jednak męską 
decyzję o powrocie do Złotoryi i objęciu 
stanowiska prezesa firmy po ojcu. Kie-
rowała  mną wtedy świadomość, że je-
stem z tą firmą związany praktycznie od 
dziecka, w niej wyrastałem, wychowy-
wałem się i obserwowałem pracę ojca. 
Szczerze mówiąc, chciałem wrócić.
To, że pojawiłem się w tej firmie jako 
szef nie znaczy, że wszystko robię po 
nowemu. Natomiast pewne zmiany 
były nieuniknione. Moje propozycje 
zmian zostały przedyskutowane i usta-
lone we wcześniejszych rozmowach z 
ojcem. Kiedy zostałem prezesem, re-
strukturyzacja firmy, którą zaplano-
wałem, już trwała. Zmieniliśmy w sen-
sie formalnym podział niektórych dzia-
łów. Uprościliśmy pewne rzeczy według 
mojej wizji, przygotowując się na nową 
sytuację rynkową. Przez wiele lat tato 
współpracował z panią Marią Prorok, 
która była jego zastępcą i dyrektorem 
produkcji. Miałem to szczęście, że z pa-
nią prezes współpracowałem już wcze-
śniej, jako zatrudniony w firmie. Gdy oj-
ciec dwa lata temu odszedł na emery-
turę, pani prezes jeszcze przez rok ze 
mną współpracowała i wspierała mnie 
w bieżącym zarządzaniu firmą. Ale przy-
szedł ten moment, że pani prezes tak-
że zdecydowała o przejściu na emery-
turę. Wraz z wymianą pokoleniową na-
stępują zmiany na stanowiskach bryga-
dzistów oraz kierowników poszczegól-
nych wydziałów. Te zmiany toczą się już 
od dwóch lat. Mam nadzieję, że prze-
biegają w sposób harmonijny. Teraz na 
swoim stanowisku zostałem sam, ale ze 
świetną kadrą, częściowo doświadczo-
ną, a częściowo „odmłodzoną”.
Wymiana pokoleniowa toczy się też 
wśród naszych pracowników. 30 lat 
temu ojciec z grupą współpracowników 

przekształcali spółdzielnię „Vitrum” w 
„Vitbis” i ci fachowcy też już powoli od-
chodzą na emeryturę. Ostatnie dziesięć 
lat to pojawianie się nowych, młodych 
ludzi i trochę wyprzedzając to, co się 
stanie w przyszłości, z nimi zaczęliśmy 
tworzyć dział sprzedaży z prawdziwe-
go zdarzenia. Do tej pory dział produkcji 
był połączony z działem sprzedaży, po-
nieważ firma przez dwadzieścia kilka 
lat opierała swoją sprzedaż na dwóch 
kluczowych kontrahentach. Przede 
wszystkim siłą firmy była produkcja, a 
dział sprzedaży nie był tak istotny. Te-
raz ten młody prężny zespół sprzedażo-
wo-marketingowy jest kompletnie nie-
zależny od produkcji. Firma nie może 
już opierać sprzedaży na dwóch, trzech 
klientach, tak jak kiedyś i już od ponad 
dziesięciu lat budujemy swoją pozycję 
na rynku polskim, zachodnioeuropej-
skim i amerykańskim. Staramy się być 
wszędzie, gdzie to możliwe. A nowy ze-
spół sprzedażowy świetnie sobie z tym 
wszystkim radzi.
Teraz jesteśmy praktycznie we wszyst-
kich najbardziej liczących się sieciach 
handlowych Europy Zachodniej (Obi, 
Bauhaus), ale równolegle dbamy o swój 
udział na europejskim rynku dóbr luk-
susowych, butikowych. Czymś innym 
jest rynek masowy, a czymś innym bu-
dowanie prestiżu marki, a my działa-
my na tych dwóch frontach. Prestiż to 
znaczy mieć swoje miejsce, np. w Har-
rods w Londynie czy w Bonmarche (to 
jest taki paryski Harrods), czy w ich mo-
skiewskich i berlińskich odpowiedni-
kach. 
Budujemy to wszystko jako złotoryj-
ska fabryka bombek. I to jest pierwsza 
zmiana.
Druga zmiana to jest zmiana produkcji. 
Dawniej robiliśmy dużą ilościowo pro-
dukcję, teraz robimy więcej produktów 
dekorowanych. Robimy mniej bom-
bek gładkich, które są problematyczne. 
Mają inny stopień przetworzenia, przez 
to stają się mniej dochodowe. Przewa-
żyły tu względy ekonomiczne, ale też 
ekologiczne. Problemy na rynku pra-
cy spowodowały, że zaczęliśmy wycho-
dzić z grupy najtańszych produktów, bo 
w najlepszym wypadku pokrywaliśmy 
tylko koszty ich produkcji. W związku z 
tym, uwolniły nam się moce na bogat-
sze, lepsze jakościowo bombki i to po-
zwoliło nam się trochę zreorganizować. 
Na przykład połączyliśmy pakownie, a 
do tej pory każda pakownia była od-
powiedzialna za inny typ produktu. Po-
zwoliło to lepiej kontrolować nam zapa-

sy.
Zakładamy, że będziemy dobrze prospe-
rować, bo przecież święta są co roku i 
zapotrzebowanie na ozdoby choinko-
we będzie zawsze. Naszą rolą jest do-
stosowanie się do nowoczesnych kana-
łów dystrybucji, jak np. sprzedaż inter-
netowa. 
Mamy też plan na przyszłość urucho-
mienia całkiem nowej, nie szklanej li-
nii ozdób. Będą one także dekorowane 
przez naszych dekoratorów. Ale wystar-
tować z nią planujemy dopiero w 2023 
roku. Na razie pracujemy nad nową 
technologią. To pozwoli nam rozszerzyć 
wachlarz produktów oraz, na co liczymy,  
„wypłaszczyć” sezonowość. Produkcja 

bombek trwa 12 miesięcy bez przerwy, 
a święta Bożego Narodzenia są raz w 
roku i to nam nie pomaga. Rzeczą, która 
nas martwi obecnie, są szalejące koszty 
energii, transportu, inflacja. To pociąga 
za sobą wzrost cen wszystkiego, szcze-
gólnie przy produkcie sezonowym, bo 
większość naszych klientów dokonuje 
jednej transakcji w roku i jeden raz ne-
gocjuje kontrakt, który nie zawsze moż-
na renegocjować. A my musimy być 
przygotowani na ewentualne straty ze 
względu na rosnące koszty. Potrzebne 
nam są duże magazyny, żeby to wszyst-
ko przechować i w odpowiednim czasie 
wysłać. Zwykle ceny są negocjowane w 
styczniu, lutym, a faktyczna wysyłka to-
waru trwa od lipca do listopada. W lip-
cu wysyłamy towar do Stanów Zjedno-
czonych, potem w sierpniu i wrześniu 
jadą bombki na rynek zachodnioeuro-
pejski, a październik i listopad to wy-
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☛ syłki do sieci krajowych. Ale pracujemy 
cały rok i udało nam się wydłużyć okres 
sprzedażowy. Zdecydowaliśmy się także, 
na zakup ziemi pod centrum dystrybu-
cyjne, jako że wysyłamy zamówienia in-
dywidualnie do każdego sklepu, nawet 
w obrębie jednej sieci. Na przykład nie-
miecka Obi ma 500 sklepów. Trzeba to 
wszystko skompletować i przygotować 
do wysyłki. Mamy bardzo duże zapo-
trzebowanie na pracowników o specjal-
ności logistycznej.

Na rynku pracy jest ogólny problem 
z pracownikami i my go też odczuwa-
my. Ale ludzie, którzy do nas przyjdą, 
przeważnie już tu zostają do emerytu-
ry. Mamy stały trzon pracowników, któ-
rzy pracują u nas od lat i nie myślą zmie-
niać pracy. Mamy opinię najlepszego i 
najpewniejszego pracodawcy w Złoto-
ryi, ponieważ jesteśmy tu od 70 lat. W 
Hiszpanii i Włoszech na przykład, pra-

cownicy szukali pracy w dużych zakła-
dach, które po pewnym czasie przeno-
siły się w inne lokalizacje, co wymusza-
ło zmianę miejsca zamieszkania albo 
wiązało się z utratą pracy. „Vitbis” pod 
tym względem jest pewny, zawsze dzia-
łał i będzie działał w Złotoryi. My nie je-
steśmy bezduszną korporacją, jesteśmy 
firmą rodzinną, ponieważ u nas pracu-
je już trzecie pokolenie zdobników czy 
dmuchaczy szkła. Stąd mamy też spe-
cyficzne relacje pomiędzy pracownika-

mi, bardziej rodzinne i przy-
jacielskie. To zapewnia, że za-
równo ludzie między sobą, jak 
i zarząd mogą na siebie liczyć w 
nagłych i trudnych sytuacjach. 
W latach 90. ta firma powsta-
wała głównie po to, żeby dać 
ludziom pracę, którą utracili w 
wyniku transformacji ustrojo-
wej i reformom gospodarczych. 
I ta filozofia firmy się nie zmie-
niła. Dlatego jej siłą są ciągle lu-
dzie. Oczywiście potrzeba cza-
su, żeby nowi pracownicy na-
byli odpowiednich kwalifika-
cji. Inwestujemy więc w szko-
lenia, a starsi uczą młodszych i 
to się opłaca. Naszą marką jest 
trzecie pokolenie świetnie wy-
kwalifikowanych artystów. Szu-
kamy ich tak naprawdę pocz-
tą pantoflową, ale ludzie sami 
się zgłaszają, gdy czują, że mają 
dryg do malowania. Oprócz 
tego zatrudniamy w okresie 
letnim młodzież. Mamy kilka 
osób, które ucząc się w szkole 
średniej, przychodziły do nas i 
z czasem zatrudniały się na sta-
łe. Na dekoratorni nastąpiła już 
kolejna zmiana pokoleniowa i 
mamy prawie same młode oso-
by, ale cały czas szukamy zdol-
nych pracowników, bo przecież 
rozszerzamy produkcję. 
Bardzo dużo też zyskujemy, je-
żeli kupcy przyjeżdżają tu do 
nas. Gdy wejdą na produkcję, 
to my już ich mamy. Kiedy oni 
widzą, jaka to jest ciężka praca, 
a każdy produkt robiony jest 

ręcznie, to to ich przekonuje. Jesteśmy 
właśnie świeżo po wizycie szefa biura 
zakupowego dużej amerykańskiej sie-
ci Lowe’s, która jest trzecią pod wzglę-
dem wielkości w Stanach Zjednoczo-
nych. Robił sobie wycieczkę po Europie 
i przy okazji zawitał do nas. Mówił, że 
w życiu takiej fabryki nie widział i że z 
całej wycieczki po Europie będzie wspo-
minał tylko wizytę w naszym „Vitbisie”, 

nas, przed Nadleśnictwem, przy ul. Sta-
nisława Staszica 18 już od 16 grudnia od 
godziny ósmej rano. Szczegóły można 
znaleźć na fejsbuku.
Czy leśnicy niszczą lasy, gdy wycinają 
choinki przeznaczone do sprzedaży, czy 
jest wręcz przeciwnie?
Jest wręcz przeciwnie. Jest kilka źródeł 
pozyskiwania drzewek. Jedno z nich to 
miejsca pod liniami wysokiego napięcia. 
Tam z przyczyn technicznych nie może-
my pozwolić, aby drzewa nadmiernie 
wyrosły i uszkadzały linie energetycz-
ne, więc sadzimy plantacje choinkowe. 
Wykorzystujemy te obszary w kierun-
ku leśnym, w krótszym cyklu produkcji. 
Drzewka wycina się po kilku latach i tak 
właśnie produkuje się choinki. Można 
powiedzieć, że to takie fabryki choinek.
Produkcja? Trochę to dziwnie brzmi.
Świadomie używam tego słowa, bo-
wiem jest to przyrodnicza alternaty-
wa dla terenów leśnych, na których nie 
możemy hodować pełnowartościowego 
lasu. Rosnące tam drzewa i tak zostały-
by wycięte. Z drugiej strony, nawet ni-
skie drzewa zrealizują zadania, jakich od 
nich oczekujemy. To między innymi aku-
mulacja węgla w ramach fotosyntezy, 
ochrona dla zwierzyny, zabezpieczenie 
przed erozją gleby… Taki młodnik z po-
wodzeniem może służyć za schronienie 
dla dzików, saren i innych zwierząt.  
Innym źródłem pozyskiwania drzew jest 
planowa gospodarka leśna. W nowo 
posadzonym lesie jest dużo sadzonek 
drzew, one są słabsze lub mocniejsze. To 
naturalne procesy wydzielania i doboru. 
W efekcie zostają najsilniejsze, a pozo-
stałe obumierają. Praca leśnika jest wy-
przedzaniem tego procesu. Wykorzystu-
je on – ten leśnik – w inny sposób drze-
wa, które i tak umrą. Są one wycinane 
na przykład na opał, do produkcji drew-
na czy właśnie na choinki bożonarodze-

Kiedy zaczyna się wycinanie drzewek?
Zaczynamy tydzień przed świętami, im 
później tym lepiej. One są świeże, do-
wożone na bieżąco. Czasami zgłaszają 
się do nas chętni na kupno choinki już 
na 6 grudnia lub do dekoracji gdzieś w 
handlu, o wiele wcześniej. Wtedy doraź-
nie wycinamy potrzebne egzemplarze. 
Jakie drzewka najczęściej wybierają 
kupujący?
Najczęściej sprzedajemy świerki, oferu-
jemy też sosnę i jodłę. Nasze choinki są 
tanie, można je kupić już za 25  złotych.  
Czy można wyciąć choinkę w lesie sa-
memu?  
To jest nielegalne i grozi grzywną. Zda-
rzają się takie przypadki, ale to jest 
obecnie rzadkie. Lecz wybrać ładną cho-
inkę, to nie jest takie proste, proszę mi 
wierzyć! 
Niektóre nadleśnictwa w Polsce oferu-
ją usługę samodzielnej wycinki choin-
ki pod nadzorem leśnika. Czy w naszym 
nadleśnictwie jest to możliwe? 
Jeszcze nie, ale na pewno o tym pomy-
ślimy. Mówię to z pełną odpowiedzial-
nością. Póki co można spróbować umó-
wić się z leśniczym, który - jeżeli bę-
dzie miał na tyle czasu, że wybierze się 
z nami do lasu - pomoże wybrać i wy-
ciąć choinkę.  
Gdzie powinna stać choinka w domu i 
jak należy ją pielęgnować?
Zimą wegetacja roślin spada do nie-
zbędnego minimum. Gdy zatem jest cie-
pło, to drzewo odbiera sygnał, że trze-
ba zacząć wegetację. Zaczyna się proces 
odparowywania wody, jednak nie ma 
korzeni, bo je odcięliśmy i roślina nie 
ma jak jej pobierać. Sam pień może za-
czerpnąć troszeczkę wody, więc dobrze 
jest podlewać choinkę w domu. 
Ostatnia, najważniejsza kwestia: co 
zrobić z choinką po świętach? Kiedyś 
palono je w piecach, teraz nie wszy-
scy mają piece, a na śmietniku wyglą-
da okropnie. 
Z punktu widzenia segregacji odpadów 
to jest materiał biodegradowalny. 
Najpierw jest piękna, otoczona uwiel-
bieniem, a potem – śmietnik? Może 
chociaż poobcinać gałązki i wrzucić do 
pojemnika, wtedy już nie jest choinką. 
Jak pan sądzi, panie nadleśniczy?
Myślę, że to jest jakiś sposób. 
Dziękuję za rozmowę i życzę zdrowych, 
wesołych świąt Bożego Narodzenia.
Dziękuję i nawzajem. 

◙ ✎ Agnieszka Młyńczak

niowe.         
Jak długo rośnie choinka, którą się 
przeznacza na wycinkę?
Do dziesięciu lat, często krócej, lecz 
najczęściej wycinane są siedmiolet-
nie drzewka. Na taką śródleśną planta-
cję wchodzi się co roku. Patrzymy, któ-
re drzewka szybciej wyrosły i je wyci-
namy, a te wolniej rosnące zostawiamy 
do następnego razu. Jeszcze trzeba do-

dać, że drzewko przeznaczone na choin-
kę musi spełniać walory estetyczne, co 
jest najważniejszym kryterium plantacji 
choinek. One muszą być ładne. I tu mu-
szę powiedzieć, że lata sprzedaży cho-
inek nauczyły mnie, że  ł a d n a  choin-
ka dla każdego znaczy co innego. Czasa-
mi odrzucona przez wszystkich przycią-
ga uwagę nabywcy, który mówi: „O, jaka 
piękna choinka, ona na mnie czekała!”, 
bo na przykład w mieszkaniu ma tylko 
narożnik do ustawienia drzewka. Zatem 
drzewo, które nierówno rosło, okazuje 
się choinką n a r o ż n ą .☺
Jaka wielkość choinek jest preferowa-
na przez kupujących?
Od 1,5 metra do 2,5 metra. 
Zauważyłam, że z roku na rok kupuję 
coraz mniejszą choinkę, bo jakoś mi to 
pasuje.
No tak, mieszkanie się doposaża w 
sprzęty, więc może już czas na n a r o ż -
n ą  choinkę?  ☺

Moje kochane dzieci, 
był taki czas na świecie,
że wcale nie było choinek.
Ciężkie to były czasy, niepospolicie, 
bo cóż to, proszę was, za życie 
na święta bez choinki, czyste kpinki.

       [Konstanty Ildefons Gałczyński  
Kto wymyślił choinki? – fragment]

Z Nadleśniczym Nadleśnictwa Złotoryja Jackiem Kra-
marzem rozmawia Agnieszka Młyńczak.
Mamy czas przedświąteczny, więc można się już ro-
zejrzeć za choinką na Boże Narodzenie. Co prawda są 
już liczne plantacje, które oferują choinki, ale moim 

zdaniem, najlepsza choinka to taka, która rosła 
w lesie.  

Nie zamykam tematu tylko do leśnych choinek. 
Najważniejsze, żeby była żywa, a nie syntetycz-
na.
Czy Nadleśnictwo będzie w tym roku prowa-
dzić sprzedaż choinek? 
Tak, oczywiście. Sprzedajemy zawsze na te-
renach piętnastu leśnictw dla lokalnych na-
bywców. A w Złotoryi to będzie sprzedaż u 

bo tu byli „nice, smailing people” (faj-
ni uśmiechnięci ludzie), którzy pracując, 
byli zadowoleni. I to go urzekło. Odwie-
dzając wcześniej inne fabryki, widział 
tylko paru ludzi krzątających się na wiel-
kich powierzchniach hal produkcyjnych, 
które sprawiały wrażenie bezdusznych. 
Mamy też nagrany film promocyjny, któ-
ry zawsze robi duże wrażenie, bo u nas 
produkcja jest ciekawa, a ten film jest 
dodatkowo dobrze zrobiony. Film wy-
produkowała Polska Fundacja Narodo-
wa, która miała promować 10 najlep-
szych produktów polskich. Wśród nich 
znalazła się też nasza fabryka i nasz pro-
dukt. Film jest dostępny w mediach za-
granicznych. Emitowany jest przez wy-
działy handlu zagranicznego przy am-
basadach. Jest ciekawy i nietypowy, bo 
wszyscy się chwalą maszynami czy opra-
cowanymi technologicznie liniami pro-
dukcyjnymi, a u nas widzą fajnie zorga-
nizowaną pracę i wyrób, do którego każ-
dy ma jeszcze sentyment. 
Chętnie też wspieramy lokalne inicjaty-
wy i przekazujemy na akcje społeczne i 
charytatywne to, z czego słyniemy, czy-
li bombki. Bombki są symbolem Złotoryi, 
więc moim marzeniem jest stworzenie 
muzeum tradycji bombkarskiej z praw-
dziwego zdarzenia. Wyobrażam sobie, 
że działałoby przez cały rok i byłoby do-
datkowym impulsem turystycznym dla 
Złotoryi. Z jednej strony pokazywałoby 
tradycje tego produktu, z drugiej stro-
ny, prowadzilibyśmy tam warsztaty na 
wysokim poziomie. Chciałbym, żeby 
muzeum miało nowoczesny charakter i 
żeby miało bazę noclegową, gdzie mo-
głyby przyjeżdżać wycieczki szkolne na 
trochę dłużej. Można by tam było spę-
dzić nawet kilka godzin. Byłby to nie tyl-
ko cel wycieczek szkolnych dla dzieci i 
młodzieży z całej Polski, ale też mogliby 
je odwiedzać turyści z najbliższych nam 
rejonów. Pomysł na to mamy, miejsce, 
powiedzmy znajdziemy, bo mamy tere-
ny inwestycyjne przy zakładzie produk-
cyjnym. To wszystko oczywiście będzie 
wymagało dużego nakładu finansowe-
go, więc będziemy się rozglądać za środ-
kami unijnymi, które mogłyby wspomóc 
tę inwestycję. Tu będę liczył także na 
Urząd Marszałkowski oraz bardzo waż-
na będzie współpraca z miastem i po-
wiatem.
Prezes Błażej Prus opowiedział mi znacz-
nie więcej, ale to będzie już inna histo-
ria. Dziękuję za poświęcony mi czas.

◙ ✎  Beata Jańta

Narożna choinka? Czemu nie!
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„13-tego grudnia roku pamiętnego…” 
– od lat w grudniu celebrujemy kolej-
ną narodową rocznicę, w tym roku 40. 
Jak zwykle, w naszym polskim przypad-
ku, rocznicę smutną, mroczną i krwa-
wą. Tak już mamy, że wolimy się pławić 
w narodowej krwi, niż myśleć, jak tego 
nie powtórzyć. Ja na szczęście, z racji 
młodego wówczas wieku, pamiętam 
stan wojenny jak przez mgłę. Zostało 
mi w świadomości kilka obrazów, parę 
historii i jakieś powidoki czy wrażenia. 
Była niedziela. I, jak wszyscy wiedzą, nie 
było Teleranka. Nie wiem, jak wytłuma-
czyć młodym ludziom, czym była trau-
ma braku Teleranka? Może niech spró-
bują sobie wyobrazić, że budzą się rano 
i nie działają komórki, nie działa Inter-
net. Nie ma fejsa, instagrama, messen-
ger też milczy. Jesteśmy wszyscy w czar-
nej…dziurze. Ba, wyłączyli TVN i Polsat. 
Została TVP. A tam umundurowany To-
masz Kammel z równie służbowo odzia-
ną Danutą Holecką. I co chwilę puszcza-
ją przemawiającego Błaszczaka w ciem-
nych okularach. Tak to mniej więcej mo-
głoby wyglądać, gdyby zdarzyło się dziś.
Miałam wtedy 11 lat i nie docierało do 
mnie, że wydarzyło się coś dramatycz-
nego. Jak co niedziela szłam z rodzica-
mi do kościoła. Było mroźno. To wiem 
na pewno. I skrzypiał pod butami śnieg. 
Tak, kiedyś w grudniu był śnieg. I nie 
było opon zimowych. Co więcej, mało 
kto miał samochód, bo one były na spe-
cjalne talony, a benzyna na kartki. Mało 
co nie było na kartki. A papier był bardzo 
ważny. Nawet toaletowy – towar defi-
cytowy i reglamentowany. Ale ważniej-
szy niż papier toaletowy był dokument. 
Bez dokumentów w stanie wojennym 
nie wolno było wychodzić z domu, bo 
można było szybko do niego nie wrócić. 

Żeby przekroczyć granicę województwa, 
trzeba było mieć wydaną przez ważny 
urząd przepustkę. Miałam taką. Rodzi-
ce mi ją załatwili, żeby wysłać mnie do 
babci, która mieszkała koło Świerzawy, 
w województwie jeleniogórskim (a Zło-
toryja była w legnickim). Granica mię-
dzy województwami przechodziła tuż 
za Nową Zie-
mią i była pil-
nie strzeżona.
U babci spę-
dzałam nad-
programowe 
ferie, które 
stan wojen-
ny nam zafun-
dował przez 
z a m k n i ę c i e 
szkół.
Dla mnie, je-
denastolatki 
nieświadomej 
wielkiej poli-
tyki, ten czas 
był po prostu 
czasem wiel-
kiej laby. Siedziałam sobie na wsi, jak u 
Pana Boga za piecem. Tylko dwudziesty 
stopień zasilania, czyli częsty brak prą-
du, tęsknota za rodzicami i miny doro-
słych słuchających doniesień z większe-
go świata mąciły mi trochę radość grud-
nia 1981 roku.
Dziś, mając pół wieku na karku, nie 
umiem wyobrazić sobie, co by było, 
gdyby teraz nagle na kilka dni odcię-
to nam prąd, odebrano łączność, a co 
dopiero - wolność. I obym nie musiała 
tego doświadczać.

✎ Iwona Pawłowska
◙ Przemysław Markiewicz

Pani Justyna to samotna matka dwóch 
córek - Magdy i Natalii, i syna Micha-
ła. Życie kobiety nigdy nie rozpieszcza-
ło. Kiedy była dzieckiem, straciła mat-
kę. Opiekę nad osieroconym dzieckiem 
przejęła państwowa placówka, w któ-
rej nigdy nie zaznała ciepła, może dla-
tego – tęskniąc za prawdziwą rodziną 
– szybko założyła własną. Niestety, ma-
rzenie o miłości, spokoju, szacunku oka-
zało się nie do spełnienia. Jej mąż wolał 
alkohol od żony i dzieci. Kiedy zaczął się 
znęcać nad rodziną, pani Justyna zdecy-
dowała się odejść od niego, mimo że nie 
miała dokąd pójść. Jedynym rozwiąza-
niem było tułanie się po ośrodkach dla 
samotnych matek. Niedawno wreszcie 
uśmiechnęło się do niej szczęście – do-
stała od gminy mieszkanie i pierwszy raz 
od niepamiętnych czasów może czuć 
się bezpiecznie, jednocześnie to bez-
pieczeństwo zapewnić całej swojej trój-
ce pociech. Teraz szuka pracy, dzięki któ-
rej mogłaby swoje M2 urządzić, utrzy-
mać i zapewnić byt dzieciom. Jej marze-
nia nie są wygórowane, pragnie stabili-
zacji i spokoju. Nie oczekuje nazbyt wie-
le, bo jak można snuć dalekosiężne pla-
ny, gdy na miesiąc na osobę przypada 
91 złotych.
Taka oto historia przykuła moją uwa-
gę, gdy jako specjalistka do spraw opi-
sów Szlachetnej Paczki przeglądałam 
bazę rodzin zgłoszonych do tegorocz-
nej edycji projektu. Byłam ciekawa, czy 
pani Justyna i jej dzieci znajdą swojego 
darczyńcę, czy darczyńca spełni wszyst-
kie materialne potrzeby rodziny i wresz-
cie, jak to będzie, gdy kobieta zostanie 

obdarowana upominkami. Dlatego też, 
gdy już dostałam sygnał od lidera rejo-
nu, że wybiera się z wolontariuszami do 
pani Justyny, a wiezie 50 paczek, ruszy-
łam z nimi.
Było już ciemno na dworze, gdy podje-
chaliśmy pod dom pani Justyny. Z daleka 
widzieliśmy jej sylwetkę w oknie. Uprze-
dzona o naszym przyjeździe czekała ra-
zem z dziećmi w napięciu. I choć spo-
dziewała się wizyty, to nie była przygo-
towana na to, że do jej dwupokojowe-
go, ciasnego mieszkania wtłoczy się aż 
ośmioro wolontariuszy z tyloma pakun-
kami. Kilkakrotnie przemierzaliśmy tra-
sę po schodach: auto-piętro i z powro-
tem, bo ciężar pakunków był tak wielki, 
że nosiliśmy każdą paczkę pojedynczo. 
Tym bardziej, że wśród prezentów były 
meble. Specjalnie wybraliśmy na wizytę 
u pani Justyny piątek, dzień przed fina-
łem, bo wiedzieliśmy, że przyjdzie nam 
nie tylko wręczyć prezenty, ale też po-
skręcać meble i ustawić je tak, aby zmie-
ściły się w tej ciasnej przestrzeni. Wie-
dzieliśmy też, że przyjdzie nam wynieść 
stare łóżka do piwnicy.
Zanim jednak zabraliśmy się za skrę-
canie śrubek, czytanie instrukcji, osta-
tecznie ustawienie łóżek, biurka, stoli-
ka, krzeseł, pomogliśmy pani Justynie i 
jej dzieciom rozpakować pozostałe kar-
tony. Oczywiście najwięcej radości było 
widać po dzieciach. Dziewczyny cieszy-
ły się z mikrofonu do karaoke i z zesta-
wu do robienia bransoletek. Syn pani 
Justyny nie mógł złapać tchu, kiedy roz-
pakowywał paczkę ze strojem do pił-
ki nożnej, korkami do gry i piłką. Gdyby 
nie śnieg za oknem, poszedłby od razu 
na plac zabaw, wypróbować nowe kor-
ki. Wprawił nawet mamę w zakłopota-
nie, kiedy oświadczył, że w tych butach 
teraz będzie chodził do szkoły. Na szczę-
ście znalazł też wśród pakunków zimo-
we obuwie, które bardzo mu przypa-
dło do gustu, więc jest nadzieja, że kor-
ki będą jedynie służyć do gry w piłkę.😊
Magda od razu otworzyła swój zestaw 
do dziergania bransoletek i w czasie, 
kiedy skręcaliśmy meble, przygotowała 
dla każdej wolontariuszki indywidualną 
biżuterię. Tylko Natalia nie chciała wy-
próbować mikrofonu, bo stwierdziła, że 
zaśpiewa, jak już wszyscy sobie pójdą.
Pani Justyna przyglądała się całemu 
temu zamieszaniu z zakłopotaniem, bo 
jak stwierdziła – nie wierzyła, że coś tak 
miłego w życiu jej się przytrafi. „Nigdy 
nie dostałam niczego, jeśli na to nie za-
pracowałam” – powtarzała. 
W ciągu trzech godzin mieszkanie pani 

Justyny było nie do poznania. Tylko 
kuchnia przypominała prawdziwy labi-
rynt, gdyż trudno było się poruszać mię-
dzy licznymi kartonami z zapasami je-
dzenia i kosmetyków. Ale te pani Justy-
na już spokojnie sobie sama poukłada, 
kiedy ochłonie po naszej wizycie.
Gdy opuszczaliśmy mieszkanie pani Ju-

styny, gospodyni odprowadziła nas na 
podwórko i z ogromnym wzruszeniem 
powtarzała, jak bardzo jest wdzięczna 
za pomoc, a towarzyszący jej syn jeszcze 
raz rzucił nam się na szyję, by podzięko-
wać za to, co przywieźliśmy, a szczegól-
nie za „strój Lewandowskiego”. Opusz-
czaliśmy ten dom ze świadomością, że 
naprawdę warto było sprawić radość 
tak ciepłym i dzielnym ludziom.
Szlachetna Paczka ma sens!

◙ ✎ Iwona Pawłowska

24.11. w złotoryjskiej hali „Tęcza” Złotoryj-
skie Towarzystwo Tenisowe zorganizowało 
Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny skrzatów 
(do 12 lat).
25.11. burmistrz Robert Pawłowski odebrał 
nominację na członka Rady Rozwoju Obsza-
ru Gospodarczego przy Legnickiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej.
27 - 28.11. odbyła się zbiórka żywności „Mi-
kołajkowy Animus” zorganizowana przez 
Fundację „Animus”.
29.11. z okazji Międzynarodowego Dnia 
Praw Dziecka maluchy z Przedszkola Miej-
skiego nr 2 w Złotoryi wzięły udział w pro-
jekcie edukacyjnym przygotowanym przez 
UNICEF Polska.
3.12. z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Złotoryi ruszył weeken-
dowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.
5.12. w złotoryjskiej hali „Tęcza” rozegrano 
2. kolejkę Złotoryjskiej Ligi Halowej w piłce 
nożnej.
5.12. w złotoryjskim Rynku odbył się muze-
alny jarmark „Mikołajkowy worek prezento-
wy”.
7.12. Przedstawiciele złotoryjskich szkół 
średnich wzięli udział w II Forum Wolonta-
riatu w Legnicy.
11.12. w Klubie Seniora przy ul. Marii Ko-
nopnickiej powstała kawiarenka obywatel-
ska dla starszego pokolenia złotoryjan.
11 -12.12 VIII Finał Szlachetnej Paczki w po-
wiecie złotoryjskim. 15 rodzin obdarowa-
nych prezentami  przez darczyńców.
12.12. w klasztorze św. Jadwigi w Złotoryi 
odbyła się trzecia edycja Franciszkańskiego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego.
15.12. w Zagrodnie odbyła się uroczysta 
premiera kalendarza gminy Zagrodno na 
przyszły rok.
15.12. W Urzędzie Miejskim Burmistrz Mia-
sta wręczył dowody osobiste przybyłym z 
Kazachstanu repatriantom.
16.12. Odbyło się drugie spotkanie przed-
stawicieli samorządów uczniowskich z kie-
rownictwem Urzędu Miejskiego. Tym razem 
tematem przewodnim była gospoarka od-
padami na terenie miasta.
16.12. Miejska Biblioteka Publiczna oraz 
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji zor-
ganizowały spotkanie autorskie online z 
Mariuszem Czubajem, połączone z promo-
cją książki „Cios kończący”.
17.12. na zamkowym dziedzińcu w Zamku 
Grodziec odbyła się Parada Mikołajkowo-
Świąteczna zorganizowana przez Wójt gmi-
ny Zagrodno.

✎ opracował Jarosław Jańta

13 grudnia

Kronika To ma sens
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Zbigniew Maćków urodził się w Wojcie-
szowie. Dzieciństwo spędził w jednej z 
podzłotoryjskich wsi. Jest jedną z tych 
osób, które upór w realizacji marzeń za-
prowadził do gwiazd. Nie, nie tych na 
firmamencie, ale nazwiska gwiazd fil-
mowych z jakimi dane mu było praco-
wać robią wrażenie. Bogata jest też lista 
filmów, przy których pracował. Najważ-
niejsze to seriale „Lalka”, „Ballada o Ja-
nuszku” i „Strachy”. 
Jest absolwentem złotoryjskiego Li-
ceum Ogólnokształcącego, które wspo-
mina z sentymentem. Jak mówi: – Byli 
tu nauczyciele, którzy wykierowali mnie 
na człowieka. Niewątpliwie duży wpływ 
na moją drogę życiową miała nauczy-
cielka języka polskiego, Pani Polańska. 
Była opiekunką kabaretu „Uśmiech”, 
w którym występowałem. Duży wpływ 
miał również Pan Bednarski, nauczyciel 
geografii. Pierwszą moją podróż nad 
morze, w szóstej klasie szkoły podsta-
wowej zawdzięczam właśnie jemu. To 
profesor, który uczył mnie zarówno w 
szkole podstawowej, jak i w liceum. Hi-
storia zatoczyła koło, bo byliśmy między 
innymi w Sopocie. Po latach Konwic-
ki wysłał mnie tam do pracy przy moim 
pierwszym filmie, który powstawał w 
sopockim Grand Hotelu. Nosił on ty-
tuł „Z tamtej strony tęczy”. Główne role 
grali w nim Jan Machulski i Aleksandra 
Zawieruszanka. Szkoła podstawowa to 
również ciekawa historia, bo nie chcia-
łem chodzić do tzw. starej szkoły (SP 1). 
Abym mógł sprostać wymogom rejoni-

tytułowany 😊„Pamiętajcie o ogrodach” 
- o wykonawcach piosenki aktorskiej. 
Pisaliśmy pisma do Urzędu Marszałkow-
skiego. Kiedy już mieliśmy pełną zgo-
dę urzędników do spraw kultury na fi-
nansowanie, zmieniła się władza. Nowi 
urzędnicy zaczynają wysłuchiwanie na-
szych propozycji od początku, a lata pły-
ną. Aktualnie od pięciu lat usiłuję zorga-
nizować środki na film o Marku Hłasce. 
Mam, jako jedyny, zgodę jego spadko-
bierców na nakręcenie filmu biograficz-
nego z wykorzystaniem jego utworów. 
Cóż z tego, kiedy w Urzędzie Marszał-
kowskim pani odpowiedzialna za kultu-
rę pyta mnie: – A kto to taki Hłasko? Ja 
jednak nie odpuszczam i jestem zdeter-
minowany, by ten dokument powstał. 
– W dzieciństwie, na strychu domu 
w którym mieszkałem, znalazłem nie-
miecką książkę o Duchu Gór. To kolejna 
z inspiracji, by już w dorosłym życiu na-
kręcić na jej podstawie film. Odbyły się 
rozmowy pomiędzy amerykańskim pro-
ducentem i niemieckim partnerem, w 
czasie których uzgodniono, że główną 
role zagra 😊amerykańska gwiazda wre-
stlingu Hulk Hogan. Niestety, niemiecki 
producent zmarł, a wraz z nim moja na-
dzieja na ten film. Podobnie było z fil-
mem biograficznym o Leopoldzie Tyr-
mandzie. Napisałem scenariusz i prze-
tłumaczyłem go na angielski. Poznałem 
nawet jego syna mieszkającego w USA. 
Był bardzo zainteresowany filmem, ale 
chyba bardziej karierą polityczną w Pol-
sce, bo ktoś przedstawił mu taką wizję, 
ale niestety, jak wiemy, z tej mąki chleb 
również nie powstał. 
– W Złotoryi miałem premierę filmu 
dla dzieci i młodzieży „Odlotowe waka-
cje”, do którego napisałem scenariusz. 
Aby ten film mógł powstać trzeba było 
5 lat zabiegów. Ciężka jest dola artysty. 
Trzeba się nauczyć przekuwać porażki w 
sukcesy. W tym obrazie miałem większy 
udział niż wynika to z napisów, ale cza-
sem jest tak, że aby film poszedł, trze-
ba się podzielić zasługami. Moja ro-
dzina do dziś nie chce mi tego wyba-
czyć. W tym wypadku zadziałała zasada 
„cel uświęca środki”. Miałem do wybo-
ru - albo zgodzić się na taki układ, albo 
się obrazić i schować. Ta historia zaczę-
ła się w latach siedemdziesiątych, gdy 
pracowałem w zespole Pryzmat, które-
go literackim kierownikiem był Tadeusz 
Konwicki, a kierownikiem artystycznym 
Aleksander Ścibor-Rylski. W 1976 roku, 
Konwicki był sygnatariuszem społeczne-
go protestu i zespół rozwiązano. Lenar-
towicz poradził mi, bym zaczął współ-
pracę z Petelskim, z którym już wcze-

zacji, musiałem być fikcyjnie zameldo-
wany u cioci w Złotoryi. Dzięki temu za-
biegowi uczęszczałem do nowej szkoły 
(SP 2).
O tym, jak to się stało, że został filmow-
cem, mówi tak: – O mojej drodze za-
wodowej zadecydował przypadek. Moi 
rodzice chcieli, żebym został inżynie-
rem górnictwa. Na szczęście nie przy-
jęto mnie do AGH. Wobec tego zapy-
tano mnie, gdzie miałbym największe 
szanse - odpowiedziałem, że chcę stu-
diować filologię polską na Uniwersyte-
cie Wrocławskim. Byłem chyba dziec-
kiem szczęścia, bo kiedy zacząłem stu-
diować zreformowano program i wyco-
fano język staro-cerkiewno-słowiański, 
a w to miejsce wprowadzono zajęcia z 
teatru i filmu. Miałem chytry plan ukoń-
czenia filologii i pójścia na reżyserię do 
Łódzkiej Szkoły Filmowej. Z premedyta-
cją wybrałem temat pracy magisterskiej 
„Kultura literacka filmów Tadeusza Kon-
wickiego”. Byłem na planie filmu Kon-
wickiego „Salto” (1965). Konwicki prze-
konał mnie, że szkoła filmowa nie daje 
umiejętności potrzebnych w zawo-
dzie filmowca, a prawdziwą szkołą ży-
cia jest asystowanie reżyserom. Pierw-
szym, z którym dane mi było pracować, 
był Stanisław Lenartowicz, który wkrót-
ce stał się moim mentorem. Pod koniec 
jego życia, gdy go spotykałem, zawsze 
klękałem. Był najmądrzejszym, najbar-
dziej oczytanym wśród reżyserów. Ge-
neralnie twórcy klną, z tego też powo-
du nigdy nie chciałem pracować z Kut-

śniej współpracowałem przy filmie „Ka-
zimierz Wielki”. Po jakimś czasie, gdy już 
u niego pracowałem, powiedziałem mu, 
że chciałbym już zrobić swój film. Złoży-
łem scenariusz filmu o roboczym tytu-
le „Pojechać na Mauritius”, opowiada-
jący o AK-owcu, który siedzi w więzie-
niu i oglądając znaczek pocztowy wy-
obraża sobie podróż. Było w tym trochę 
próżności, gdyż w tamtych czasach mó-
wiono, że jeśli twój film trafi na półki to 
jesteś wielki. Niestety Telewizja Polska 
odmówiła mi realizacji, gdyż uznano, że 
film nie może powstać, ponieważ pod-
waża pryn-
cypia ustroju 
PRL. Petelski 
powiedział 
mi wówczas: 
– Zbyszek, 
nie zrobisz 
tego. Zajmij 
się produk-
cją dla dzie-
ci. Miałem 
córkę któ-
rej przeczy-
tałem chyba 
100 książek 
o czarownicach i tym podobnych. Stąd 
napisanie scenariusza w podobnym kli-
macie przyszło mi łatwo. Początkowo 
nazywał się „Wakacje z czarownicą”. 
Wykorzystałem muzykę zespołu LO 27. 
Film był robiony za pieniądze wytwór-
ni warszawskiej, bo wrocławska w tym 
czasie wydawała ostatnie tchnienie. 
– Chciałbym w tym miejscu opowie-
dzieć o Zbigniewie Cybulskim. Tajem-
nicą poliszynela było, skąd on się wziął 
wówczas na dworcu i tak niefortun-
nie wskakiwał do pociągu, że zginął. 
Jego rodzina utrzymywała, że pił alko-
hol w lokalu Związków Twórczych, tam 
gdzie teraz znajduje się Ośrodek Kultu-
ry i Sztuki. Znam relację wiarygodnego 
świadka, który przekazał mi inną wersję 
tamtego wieczoru. Cybulski był u jego 
siostry, z którą łączyła go intymna rela-
cja. Sama zainteresowana ujawniła tę 
prawdę krótko przed własną śmiercią. 
Film „Popiół i diament” odniósł sukces 
także poza Polską. Jedną z osób, któ-
ra była nim zachwycona była 😊Marlena 
Dietrich. Kiedy przyjechała na występy 
do Polski, bardzo chciała poznać Zbysz-
ka Cybulskiego. Do takiego spotkania 
doszło. Tajemnicą pozostanie, czy po-
między nimi doszło do zbliżenia rela-
cji, czy skończyło się na rozmowie. W 
każdym razie spotkali się w hotelu Mo-
nopol we Wrocławiu. To w ogóle bar-
dzo ważne miejsce dla filmu. Kręcono 

zem. Lenartowicz sły-
nął z tego, że nigdy 
nie przeklinał. Cudow-
nie z nim się pracowa-
ło. Miał dwa fakultety: 
filologię polską i reży-
serię. Był posiadaczem 
największej biblioteki, 
jaką dane mi było w ży-
ciu widzieć. To najwięk-
szy twórca z jakim dane 
mi było pracować. Dru-
gim w kolejności jest 
Tadeusz Konwicki, bo 
gdyby nie Konwicki nie 
byłoby mnie i mojej ka-
riery. 
Na spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Filmowe-
go Zbigniew Maćków 
przyjechał, by zapre-
zentować dokument 
„Szlak snów”, który po-
kazuje ważne dla fil-
mu miejsca na Dolnym 
Śląsku. Jednakże histo-

ria Wrocławskiej Wytwórni Filmów Fa-
bularnych i zrealizowanych w niej fil-
mów, oraz piękne plenery Dolnego Ślą-
ska są tylko pretekstem, by spróbować 
odpowiedzieć pytanie czym w istocie 
jest film. Nasz gość wspomina, że pra-
cę z powodu pandemii przerywano pięć 
razy. A sama idea zrodziła się dość daw-
no, w czasach, gdy upadał PRL. Wów-
czas świat filmowców przeżył małe trzę-
sienie ziemi. Dotąd dobrze wydeptane 
ścieżki się zatarły. Aby zrobić cokolwiek, 
trzeba było na nowo budować kontak-
ty i zdobywać zaufanie. Zaproponowa-
no mu wówczas, by zajął się promocją 
Wrocławia i Dolnego Śląska. Zapalił się 
do tego pomysłu i stworzył listę dzie-
sięciu propozycji. Między innymi doku-
ment o Ryszardzie Szurkowskim. Ale jak 
mówi: – Wówczas spełniła się przepo-
wiednia Tadeusza Konwickiego, że aby 
zrealizować jeden film należy przygo-
tować dziesięć scenariuszy. Są też plusy 
tego, że realizacja filmu trwała tak dłu-
go. Kiedy zaczynaliśmy zdjęcia, w Polsce 
dostępny był jeden dron sprowadzony z 
USA. Godzina lotu kosztowała 10 tysię-
cy złotych, a możliwości miał mniej niż 
skromne. Po kilku latach drony stały się 
popularne i dzięki temu mogliśmy wy-
korzystać je do zdjęć. Poza tym należa-
ło kupić prawa do fragmentów filmów. 
Większość z nich została w czasach li-
kwidacji zespołów filmowych wykupio-
na przez Jerzego Kawalerowicza. Nie-
mniej kolejne odsłony tego cyklu dotąd 
nie powstały. Napisałem scenariusz za-

tu wiele znaczących scen w znanych fil-
mach, i mieszkały w nim gwiazdy pol-
skiego i światowego kina. Kiedy ktoś, 
dla kogo sztuka filmowa jest ważna, so-
bie to uświadomi, nie może być przejść 
tamtędy obojętnie. 
– Dziś nie tworzy się już takich filmów 
jak się w tzw. „Szkole polskiej”. Z przy-
krością stwierdzam, że najlepsze fil-
my powstały w czasach reżimu komu-
nistycznego. Dziś najbardziej cenię 
Agnieszkę Holland i Wojciecha Sma-
rzowskiego, ale generalnie współcze-
sne filmy oceniam krytycznie, a zwłasz-

cza seriale. Kiedy byłem II reżyserem 
serialu „Lalka”, produkcja 9 odcinków 
trwała 4 lata. Niemniej opłacało się, bo 
mamy świetne kreacje i doskonałą mu-
zykę. Przy produkcji tego serialu odpo-
wiadałem za tekst. Reżyser Ryszard Ber 
stwierdził, że skoro mam wykształcenie 
literackie, moje zadanie będzie polega-
ło na sprawdzaniu scenariusza pod ką-
tem zgodności z oryginałem powieści. 
Aktorzy na planie mówili tekstem Pru-
sa, a nie autora scenariusza Ścibora-Ryl-
skiego. Współcześnie zaproponowano 
mi udział w produkcji serialu „Świat we-
dług Kiepskich”. Nie przyjąłem tej ofer-
ty między innymi dlatego, że nie wy-
obrażam sobie produkcji odcinka w jed-
nym pokoju w ciągu jednej godziny. Kil-
ku reżyserom odmówiłem, między in-
nymi Kazimierzowi Kutzowi, gdyż jak 
już wspominałem, jego zamiłowanie do 
przekleństw mnie odpychało. Miałem 
też propozycję pracy przy serialu „Dro-
ga”, ale z niej nie skorzystałem, gdyż re-
żyser słynął z braku szacunku do współ-
pracowników. 
Korzystając z okazji chciałbym zapro-
sić czytelników na seanse w Dyskusyj-
nym Klubie Filmowym, odbywające się 
w każdy pierwszy poniedziałek miesią-
ca w Małej sali Kina Aurum, o godzinie 
18:00.

✎  Andrzej Wojciechowski
◙ Gazeta Złotoryjska
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Zanim przejdę do meritum, muszę się 
Wam do czegoś przyznać. Jako uczenni-
ca gimnazjum, a potem liceum wprost 
nie znosiłam sportu ani żadnej aktyw-
ności fizycznej, której mogłabym się 
podjąć dla... czystej przyjemności. Wie-
cie, jak wówczas brzmiały dla mnie sło-
wa sport i przyjemność? 
Jak najtrafniej dobrany przykład oksy-
moronu. Jeśli chodzi o częstotliwość 
wymyślania ściem na rzecz grzania ławy 
podczas lekcji wychowania fizycznego 
w gimnazjum lub przedkładania zwol-
nień lekarskich w liceum - byłam mi-
strzem, gdyż z całej tej aktywności fi-
zycznej najbardziej na całym świecie 
nienawidziłam biegać! Byłam chora na 
samą myśl o kolejnych okrążeniach w 
hali sportowej lub zaliczeniu biegu na 
chociażby 100 m. 
Oczami wyobraźni widziałam siebie le-
żącą na ziemi i potrzebującą natychmia-
stowej intubacji. To, co wydarzyło się 
tuż po zakończeniu liceum, dowodzi, 
że na wszystko przychodzi odpowied-
ni moment. Trzy lata zajęło mi uzmy-
słowienie, że to nie w samym bieganiu 
tkwił problem, lecz w mojej psychice i 
niskiej wówczas samoocenie. 
O posiadaniu dodatkowych kilogra-
mów i związanym z nimi wstydzie już 
nie wspomnę. Przełom nastąpił, gdy 

nie padła. Tak naprawdę dzięki Niemu 
i wsparciu, jakie mi okazał i niesamowi-
tej dozie motywacji, którą mi dał - do-
biegłam o własnych nogach. 
Ten medal, przeżycia i emocje, jakie to-
warzyszyły mi podczas udziału w tym 
pierwszym maratonie, już na zawsze po-
zostaną dla mnie niesamowitą pamiąt-
ką, niczym tatuaż z emocji wydziarany 
na źrenicach. A z kolegą, który biegł ra-
zem ze mną przyjaźnimy się do dziś! I 
mimo, że po tym starcie obiecałam so-
bie: „To był mój pierwszy i ostatni raz!”, 
okazało się, że nic bardziej mylnego. 
Gdy rok później odwołano bieg w moim 
rodzinnym mieście, zaczęłam szukać 
czegoś innego. Chciałam podnieść so-
bie poprzeczkę, przeżyć coś więcej i po-
znać jeszcze więcej nowych ludzi! Tym 
oto sposobem pokochałam „Runma-
geddon” - ekstremalny bieg z przeszko-
dami, który obecnie jest organizowany 
na terenie całej Polski, ale także za gra-
nicą. Mam za sobą kilka takich biegów 
w różnych miastach i jestem pewna, że 
będzie tego więcej. 
Odkryłam, że tego typu aktywność 
sprawia mi mega dużo radości, uczy 
dyscypliny i pokory. Odciąża z nadmia-
ru myśli, poprawia samopoczucie, a co 
najważniejsze - wzmacnia zdrowie i od-
porność. I wcale nie jest ten diabeł taki 
straszny, jak go malują. Atmosfera pod-
czas takich biegów jest niesamowicie 
przyjacielska. Ludzie chętnie pomaga-
ją sobie, a samo wydarzenie owocuje 
nawiązywaniem nowych znajomości i 
kolekcjonowaniem nie tylko kolejnych 
medali, ale bezcennych chwil, które zo-
staną z nami już na zawsze. 
Dla tych, którzy jednak na początek wo-
leliby coś mniej ekstremalnego mam 

coś, co (w dobie pan-
demii, która nie usta-
je) pozwala  na utrzy-
manie kondycji i 
sprawdzenie się na 
różnych szczeblach, 
a co najważniejsze 
- służy także szczyt-
nym celom. Są to bie-
gi wirtualne lub biegi 
charytatywne...moje 
ostatnie odkrycie. 
Oprócz satysfakcji 
można również, po-
dobnie jak podczas 
biegów stacjonar-
nych zdobyć medale, 
pamiątkowe koszul-
ki itp, a zasady są na-
prawdę banalnie pro-

tuż po maturze wyjechałam na rok do 
Niemiec. Zmiana otoczenia, brak ro-
dziny i przyjaciół zmusiły mnie do zna-
lezienia sobie jakiejś odskoczni. Nagle, 
pewnego wieczoru uznałam, że muszę 
przewietrzyć umysł od nadmiaru myśli. 
Wyszłam z domu i zaczęłam po prostu 
szybko iść. Po kilku minutach zoriento-
wałam się, że biegnę i że pomimo bra-
ku tchu i nieustannej zadyszki, czuję się 
lepiej. 
Od tamtego czasu wychodziłam już re-
gularnie, a z czasem oprócz utraty zbęd-
nych kilogramów zyskałam także na lep-
szym samopoczuciu. Po powrocie do 
Polski zrezygnowałam z biegania i ak-
tywności fizycznej na ładnych parę lat. 
W tym czasie, co roku w naszym mie-
ście odbywał się Bieg Szlakiem Wyga-
słych Wulkanów, czemu przyglądałam 
się od początku z ogromnym zacieka-
wieniem i błędnym przekonaniem, że w 
tego typu zawodach nie dałabym rady 
wziąć udziału nigdy w życiu. Bo kondy-
cja, bo tyle kilometrów, bo ci wszyscy 
ludzie pewnie tyle biegają... 
Tkwiłam w takim rozchwianiu do 7. edy-
cji tego biegu, aż spotkałam na swojej 
drodze kogoś, kto świetnie sobie w tego 
typu aktywności radził dla własnej sa-
tysfakcji. Bez konieczności zdobywa-
nia miejsca w pierwszej trójce, lecz dla 

ste. Wystarczy wybrać interesujący nas 
bieg na dystansie, jaki nam pasuje, zare-
jestrować się na stronie danego wyda-
rzenia, pakiet przyślą pocztą, a naszym 
jedynym zadaniem jest w jakiś sposób 
zanotować nasz bieg w dowolnym miej-
scu poprzez wybrane przez siebie urzą-
dzenie do pomiaru czasu i dystansu. 
Wzięłam całkiem nie-
dawno udział w tego 
typu biegach. „Bieg 
kobiet” został prze-
ze mnie zrealizowa-
ny w naszym uroczym 
mieście na dystansie 6 
km. Swoje osiągnięcie 
zmierzyłam za pomocą 
aplikacji, której na co 
dzień używam w swo-
im telefonie podczas 
treningów, pamiątko-
we foto wysłałam do 
zarządu, a w zamian 
za to otrzymałam pięk-
ny medal w kształcie 
ust! Warunkiem wzię-
cia udziału była cegieł-
ka na rzecz fundacji 
wspierającej kobiety, 
ale nic tak przecież nie 
cieszy, jak możliwość 
niesienia pomocy po-
trzebującym. 
Biegiem charytatyw-
nym, w którym wzię-
łam ostatnio udział był 
„Bieg Niepodległości” 
na dystansie 10 km, w 
którym wystartowa-
łam całkiem sama, bez 
większego przygoto-
wania, ale bieg ukoń-
czyłam, a samo wzię-
cie udziału i upamięt-
nienie ważnej dla Pol-
ski daty w taki, a nie 
inny sposób, sprawiły 
mi olbrzymią radość. 
Prawda, że proste?  
Piszę to nie tylko dlate-
go, żeby zachęcić Was 
do przeżycia czegoś 
podobnego, gdyż jest 
to bez wątpienia nie-
samowita przygoda, 
którą polecam każdemu z całego serca. 
Piszę to również dlatego, żeby uświado-
mić Wam, że tak naprawdę nie ma rze-
czy niemożliwych. Nigdy nie dajcie so-
bie wmówić, że macie nierealne marze-
nia.  Spełniłam je z dziką satysfakcją w 
oczach i z ogromną radością w serdu-

udowodnienia czegoś samemu 
sobie, dla odskoczni od proble-
mów, dla przezwyciężenia wła-
snej psychiki. Gdy nieśmiało za-
sugerowałam, że moim marze-
niem jest wystartować w czymś 
takim, powiedział krótko, że 
granice stawiamy sobie sami. 
Wzięłam to sobie mocno do 
serca i po kilku tygodniach zapi-
saliśmy się wspólnie na pierw-
szy mój start w Biegu Szlakiem 
Wygasłych Wulkanów i to na 
dystans 14 km, co było dla mnie 
wówczas jak porwanie się z mo-
tyką na słońce! 
Chociaż od razu zabrałam się 
za treningi, to z każdym dniem 
bałam się tego coraz bardziej. 
Na domiar złego dwa tygodnie 
przed samym startem dozna-
łam kontuzji, a na nogi stanę-
łam ponownie dosłownie trzy 
dni przed wydarzeniem. Byłam 
w panice. 
Bałam się, że wydolnościowo 
nie dam rady, że na pewno się 
po drodze utopię w tym bło-
cie, a człowiek, którego wów-
czas ledwo znałam, zostawi 
mnie gdzieś w tyle i tak się za-

kończą moje biegowe zachcianki. A jed-
nak, stało się! To przyjemne napięcie i 
mrowienie w przeponie, gdy odliczali-
śmy wspólnie „3,2,1...start!” już zawsze 
pozostanie radosnym wspomnieniem. 
Z uśmiechem na ustach wdychałam w 
płuca duszę mojego miasta, biegnąc 
wśród tych wszystkich ludzi i czując się 
jak wilk kroczący za swoją watahą. 
Choć początek był dla mnie trudny fi-
zycznie, to po kilku kilometrach złapa-
łam własny rytm i powie-
działam sobie w duchu, 
że nie odpuszczę za nic w 
świecie, choćbym miała 
paść twarzą w to błoto. To 
był mój test na wytrzyma-
łość i na charakter. Nigdy 
nie sądziłam, że jestem tak 
silną osobą! Że mimo bólu, 
siniaków, zmęczenia i wy-
cieńczenia - dam radę do-
biegnąć do tej mety, że po-
konam własne słabości oraz 
lęki. Zdaję sobie sprawę, że 
sama wówczas nie dała-
bym rady. Jestem wdzięcz-
na mojemu ówczesnemu 
znajomemu, że przez 14 
km biegł tuż obok, niekiedy 
podtrzymując mnie, bym 

chu. Z czystym sumieniem mogę stwier-
dzić, że oficjalnie dołączyłam do grona 
osób, które na teksty z cyklu: „nie dasz 
rady...”, odwracają głowę i odpowiada-
ją z satysfakcją: „no to patrz...”. Udo-
wodniłam nie tylko innym, ale przede 
wszystkim sobie, że czasem wystar-
czy chcieć. I pamiętajcie: „Tylko strach 

przed działaniem wyklucza Cię z gry”.
P.S. Moim noworocznym marzeniem 
jest to, aby Bieg Szlakiem Wygasłych 
Wulkanów ponownie wrócił do miasta. 
Spokojnych świąt!

✎  Joanna Siembida

Biegam, bo lubię!
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Milena maluje portrety na zamówie-
nie, Gosia udziela korepetycji, Dobrusia i 
Oliwka są animatorkami podczas imprez 
dla dzieci. Eryk pracuje na budowie. Klau-
dia, Natalia, Amelka, Zuźka i Nina kelne-
rują w lokalach, obsługują recepcję ho-
teli. Podczas wakacji Konrad pracował 
w magazynie, Hania malowała bombki 
w fabryce, Majka próbowała sił w bran-
ży modowej, Wiktor w handlu, Juliusz w 
warsztacie samochodowym.
Wszyscy mają po 17-18 lat i chodzą do 
złotoryjskiego ogólniaka. Wszyscy uczą 
się do matury, ale i poznają smak nieza-
leżności. Na początku tej finansowej. Ko-
rzystają z tego, że znowu mamy rynek 
pracownika, nie ma bezrobocia, firmy 
szukają rak do pracy, a oni chcą mieć nie 
tylko własne, zapracowane pieniądze, ale 
również doświadczenie, bo czasami przy-
daje się taki punkt w CV.
Nie ukrywają, że zarobione pieniądze 
dają im swobodę. Nie muszą prosić rodzi-
ców o kieszonkowe i tłumaczyć, na co im 
to potrzebne. Niektórzy odkładają na wa-
kacyjne podróże, na mniejsze lub więk-
sze przyjemności. Wszyscy zgodnie twier-

rzeczy. Nauczyłem się, jak nie tracić cierpli-
wości do niezdecydowanych klientów, czy 
jak doradzić, co kto może kupić idealne-
go dla siebie. Miałem też rożne przygody, 
np. raz zdarzyło mi się, że dziecko wywró-
ciło farbę i musiałem posprzątać to, było 
to strasznie irytujące, ponieważ wszystko 
było białe i się lepiło. Miałem też sytuację, 
kiedy jeden klient kłócił się przez telefon z 
żoną, jaki ma kolor zasłon, żeby dobrać od-
powiednie ozdoby. Byłoby to dosyć zabaw-
ne, ale on tak siedział w sklepie 2 godziny. 
To wakacyjne doświadczenie pokazało mi, 
jak ciężko trzeba pracować, nawet w skle-
pie, żeby móc dobrze zarobić oraz żeby ko-
muś doradzić. Pokazało mi również, że jak 
dostawałem pieniądze od rodziców, to ła-
two było mi je wydawać, a teraz, kiedy 
musiałem sam je zarobić, mocno rozważa-
łem zakup nowych ubrań lub częstotliwość 
jedzenia poza domem.
Dobrusia Podwika
Pracuje już ponad rok jako animatorka dla 
dzieci, głównie w weekendy i w wakacje. 
Zaczęło się niewinnie, bo od zobaczonego 
ogłoszenia na facebooku, w którym poszu-
kiwano chętnych. Tak się złożyło, że aku-
rat były to wakacje i chciałam sobie trosz-
kę dorobić, żeby nie musieć o wszystkie za-
chcianki prosić rodziców i mieć dozę nie-
zależności. Spróbowałam i, jak się póź-
niej okazało, był to „strzał w dziesiątkę”.  
W pracy poznałam wspaniałych ludzi, na-
uczyłam się, jak współpracować z innymi, 
jak być bardziej asertywną i nawiązywać 
nowe znajomości i jak szybko i kreatywnie 
znajdować wyjście z wielu niecodziennych 
sytuacji. Muszę przyznać, że odkąd zaczę-
łam sobie dorabiać, dużo bardziej zaczę-
łam zwracać uwagę na to, na co wydaję 
pieniądze i jakie ceny mają różne produk-
ty. Chociaż świadomość w miarę regular-
nego przypływu gotówki skłania do tego, 
by oszczędzać na droższe rzeczy, ale rów-
nież daje przyzwolenie na drobne przy-
jemności. Bardzo się cieszę, że podjęłam 
się tego zajęcia i choć wiadomo, że zabiera 
to trochę czasu, to i tak uważam, że była to 
dobra decyzja i polecam każdemu w moim 
wieku, żeby się nie obawiać i próbować 
swoich sił w różnych zajęciach.
Juliusz
Ostatniego lata po raz pierwszy podjąłem 
się pracy wakacyjnej, żeby zarobić na wy-
jazd nad morze ze znajomymi. Nie chcia-
łem obciążać moich rodziców, którzy i tak 
mieli już dużo wydatków, dlatego zdecydo-
wałem, że w końcu sam opłacę ten wyjazd. 
Pracowałem u mechanika - kolegi moje-
go taty. Nie robiłem tam nic nadzwyczaj-
nego, raczej proste rzeczy, takie jak sprzą-
tanie, przeniesienie czegoś, poświecenie 
na coś lub pójście po coś do sklepu. Jed-
nakże po takim całym dniu wracałem bar-
dzo zmęczony, na szczęście pocieszał mnie 
fakt, ile zdobędę pieniędzy na wyjazd i że 

dzą, że praca zmienia ich stosunek do pie-
niędzy. Kilkoro z nich zdecydowało się po-
dzielić swoimi opowieściami.
Eryk
Podejmuję się pracy zarobkowej po to, by 
pomału wkraczać w dorosłe życie poprzez 
zdobywanie coraz to więcej nowych do-
świadczeń oraz po to, by na ten moment 
być mniej zależnym finansowo od rodzi-
ców. Czasami bycie w pracy może być miło 
spędzonym czasem. Tak jest w moim przy-
padku. Co weekend jeżdżę z moim tatą po-
pracować na świeżym powietrzu - poma-
gam mu podczas budowy czy remontu do-
mów. Lubię to robić, bo mogę spędzić z 
nim czas, mogę pomóc całej rodzinie i so-
bie dzięki zarobionym pieniądzom. Nieste-
ty, jak w każdej innej pracy pojawiają się 
schody, gdy trzeba wnieść na dach bardzo 
ciężkie przedmioty albo gdy temperatura 
jest bardzo niska i na dodatek pada. Wte-
dy marzy się tylko, aby wrócić do domu, 
ale mimo tych przeciwności nie można się 
poddawać, bo nic się za nas samo nie zro-
bi. Dlatego kiedy sobie o tym na spokojnie 
myślę, to jeszcze bardziej szanuję tatę za 
jego wysiłek i te pieniądze, które zarobię 

będę mógł zaszaleć. Praca nie była taka zła, 
wszyscy byli dla mnie mili i nie czułem tak 
wielkiej presji, ale to zapewne przez fakt, 
że znają mojego ojca. Był tam też chłopak, 
tylko dwa lata starszy ode mnie i mieliśmy 
nawet podobne zainteresowania, dlatego 
jak z nim rozmawiałem, szybciej leciał czas. 
Jednak nie było też zawsze kolorowo. Co-
dzienne pobudki o 6:00 w wakacje nie były 
zbyt zachęcające, dodatkowo w warsztacie 
nie było zbyt czysto, dlatego za każdym ra-
zem do domu wracałem brudny. Praca na-
uczyła mnie na pewno dyscypliny i pokaza-
ło, że zarabianie pieniędzy nie jest takie ła-
twe i przyjemne, a to był tylko miesiąc. Po-
myśleć, że niektórzy muszą tak pracować 
przez cały rok. Gdy skończyłem już pracę 
i dostałem swoją wypłatę, ucieszyłem się, 

że teraz pora na zabawę i odpoczynek. Nie 
było jednak tak, jak to sobie wyobrażałem. 
Na wyjeździe o wiele bardziej szanowałem 
pieniądze i nie wydawałem ich na głupo-
ty, bo przypominałem sobie, ile musiałem 
na nie zapracować. Gdy to rodzice dawa-
li mi pieniądze, nie myślałem o tym w ten 
sposób. Po powrocie z wyjazdu została mi 
jeszcze część pieniędzy i moi rodzice byli 
w szoku, bo zazwyczaj wracałem bez gro-
sza w portfelu. Ta wakacyjna praca i wyjazd 
zmieniły moje postrzeganie pieniędzy i te-
raz o wiele bardziej je szanuję i staram się 
oszczędzać. Planuję nawet poszukać kolej-
nej pracy wakacyjnej na następny rok.
Milena Zakaszewska
Zaczęłam zarabiać dość wcześnie. W wieku 
około 10 lat dostałam pierwsze zlecenie na 
portret małżeński, a potem posypały się 
następne zamówienia, za które otrzymy-
wałam zapłatę, choć nie ustalałam żadne-
go cennika. Maluję farbami, szkicuje ołów-
kiem. Lubię to, bo sprawiam radość oso-
bom, które złożyły u mnie zamówienie. Lu-
bię też z innych powodów - otrzymuję za 

ja czy moi rodzice. Był taka chwila w moim 
życiu, że pieniądze które dostałem, od razu 
wydawałem. Na szczęście dorosłem i zro-
zumiałem, że pieniądze nie rosną na drze-
wie i trzeba na nie ciężko zapracować. Za-
cząłem także oszczędzać na przyszłe wy-
datki i uzbierałem już całkiem dużą sumę.  
Gosia Sałamaj
Impulsem, przez który postanowiłam 
podjąć się pracy zarobkowej, była moja 
mama, która podczas jednej z naszych roz-
mów wspomniała, że była niewiele star-
sza ode mnie, kiedy sama próbowała coś 
sobie zarobić. Wizja samodzielności i od-
powiedzialności urzekła mnie na tyle, że 
w trakcie wakacji spróbowałam swoich 
sił w sprzedaży. Daje mi to poczucie obo-
wiązku i powód, dla którego warto rano 
wstać wcześniej niż o 14., ale wartością są  
przede wszystkim pieniądze, które zarobię 
sama i mogę z nimi zrobić tak naprawdę 
wszystko. W trakcie roku szkolnego udzie-
lam korepetycji, ale sytuacja tutaj się dia-
metralnie zmienia. W tym przypadku, pie-
niądze schodzą na drugi plan, a na pierw-
szym pojawia się sama satysfakcja z nauki. 
Naprawdę, niesamowicie jest widzieć roz-
wój innych osób, które nagle zamiast 1 i 2 
zaczynają przynosić do domu 4 albo kie-
dy przyznają, że jako jedni z nielicznych w 
klasie rozumieją temat. Podjęcie pracy w 
tym wieku pokazało mi namiastkę tego, co 
może mnie czekać w dorosłości; to, że do 
pracy naprawdę można wstawać z uśmie-
chem oraz uświadomiło mi wartość pie-
niądza. Choć od małego rozumiałam, że 
pieniądze nie rosną na drzewach, to teraz 
zdarza mi się włączać przelicznik "ta kwota 
brzmi jak 3 godziny korków, czy na pewno 
warto?". Z drugiej strony cały czas z tyłu 
głowy mam zanotowane, że nie po to pra-
cuję, żeby nie móc z tego korzystać. Jest 
czas zarabiania i jest czas wydawania.
Wiktor
W te wakacje potrzebowałem pieniędzy na 
różne własne wydatki, więc postanowiłem 
podjąć pracę. Przed wakacjami szukałem 
ofert, które by mnie zainteresowały i któ-
rym bym podołał. Na początku rozważa-
łem pracę w magazynie, nawet podjąłem 
się jej, ale po pierwszym dniu zrezygnowa-
łem, ponieważ zobaczyłem, że nie jest to 
praca stworzona dla mnie. Przez następny 
tydzień szukałem innych ofert, nawet po-
prosiłem tatę, żeby mi pomógł. Okazało 
się, że mój wujek poszukuje sprzedawcy w 
swoim sklepie, więc postanowiłem spró-
bować, szczególnie że zaoferował mi więk-
szą kwotę z racji tego, że się znamy. Pierw-
szego dnia wujek pokazywał mi, co nale-
ży do moich obowiązków i jak mam obsłu-
giwać kasę fiskalną. Na początku było tro-
chę ciężko, stresowałem się że nie podo-
łam, ale z dnia na dzień było coraz lepiej. 
Do końca wakacji zostałem w tej pracy, po-
nieważ zaczęła mnie uczyć dużo nowych 

nią pieniądze.
Praca nauczyła mnie systematyczności, 
zorganizowania i umiejętności planowa-
nia. Poszerzyłam swoją wiedzę i umiejęt-
ności o 3-letni kurs malowania i wciąż za-
mierzam kształcić się w tym kierunku, aby 
każde moje dzieło było coraz doskonalsze.
Pieniądze, które sama zarabiam, jest mi 
ciężej wydać niż te, które otrzymuję od ro-
dziców, bo wiem, ile czasu wolnego na to 
poświęciłam (zwykle od 3 do 5 godzin) i z 
ilu rzeczy muszę zrezygnować.
Hanna Lipińska
Jednym z elementów decydujących o pod-
jęciu pracy w firmie Vitbis na stanowisku 
dekorator ozdób choinkowych była chęć 
zdobycia i rozwijania umiejętności arty-

stycznych, ponieważ od zawsze mnie 
to interesowało i wiedziałam, że to 
moja mocna strona. 
Musiałam pokonać wiele niedogod-
ności, aby sprostać stawianym mi wy-
maganiom. Codzienna pobudka o go-
dzinie 5.00, była wręcz męczarnią dla 
normalnego nastolatka. Podczas gdy 
ja pracowałam osiem godzin dziennie, 
wiedziałam, że moi rówieśnicy świet-
nie razem spędzają czas i bawią się 
w najlepsze. Jednak chęć zarobienia 
własnych pieniędzy, jak również moż-
liwość decydowania, na jakie cele je 
przeznaczyć, była dla mnie ważniejsza. 
Początki mojej pracy były bardzo trud-
ne. Zadania, które stawiali przede mną 
przełożeni początkowo wydawały mi 
się wręcz nierealne.  Jednakże z każ-
dym kolejnym dniem było coraz ła-
twiej i praca zaczęła sprawiać mi przy-
jemność.
Ostatecznie nauczyłam się trudnej 
sztuki malowania na szkle różnymi me-
todami, pracy z ludźmi, cierpliwości, 
zaangażowania i doceniłam, jak cięż-

ko trzeba pracować, aby zarobić na własne 
utrzymanie. Praca nauczyła mnie tego, że 
pieniądze nie przychodzą łatwo. Wiedząc, 
ile kosztowało mnie to wyrzeczeń i wysił-
ku, trudno było mi wydać to, co zarobiłam 
i przepuścić na głupoty. Zaczęłam racjonal-
nie gospodarować funduszami i nie wyda-
wać wszystkiego co do jednego grosza.
Natalia
W tym roku na wakacjach podjęłam się kil-
ku różnych prac. Zdecydowałam się na pra-
cę, ponieważ chciałam zrealizować jedno 
z moich marzeń sama, bez pomocy finan-
sowych rodziców. Jedną z prac było kel-
nerowanie w czasie imprez okolicznościo-
wych. Pracowałam również jako animator-
ka na placu zabaw czy na urodzinach oraz 
jako recepcjonistka w parku trampolin. W 
jednym miejscu pracowałam około 3 tygo-
dni. Praca ta różniła się od siebie, ale jed-
no miała wspólne - przede wszystkim kon-
takty i współpraca z ludźmi. Czas spędzony 
w tych miejscach dużo mnie nauczył, np. 
jak pracować w grupie, jak zrozumieć za-

Czas zarabiania,
czas wydawania
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☛ chowanie oraz postępowanie dzieci i 
jak dobrze obsłużyć gości w restauracji. 
Wiadomo, że jak w każdej pracy było 
kolorowo, zdarzyło mi się, że wylałam 
sok na świadkową czy dziecko na pla-
cu zabaw zgubiło swojego ulubionego 
misia. Przede wszystkim nauczyłam się 
zachować spokój w każdej sytuacji oraz 
jak poradzić sobie w sytuacjach kryzy-
sowych. Na szczęście świadkowa była 
tak samo drobna jak ja i dałam jej swo-
ją zapasową sukienkę, która podoba-
ła jej się bardziej niż jej wcześniejsza. 
Dzieci natomiast przeważnie swoje mi-
sie zostawiają w bezpiecznych dla nich 
miejscach, ponieważ, tak samo jak 
starsze osoby, mają instynkt opiekuń-
czy, a więc dziewczynka, która zgubi-
ła misia, tak naprawdę zostawiła go w 
plastikowym zabawkowym domku, na 
krzesełku pod kocykiem. 
Przez długi czas zastanawiałam się nad 
pojęciem wartości pieniądza, lecz ni-
gdy nie znałam odpowiedzi na to py-
tanie, ponieważ moi rodzice dawali 

mi prawie na każde zachcianki, czy to 
nowy telefon, nowe ciuchy czy ozdoby 
do pokoju. Zawsze miałam wszystko, 
czego chciałam, dlatego miałam pro-
blem z oszczędzaniem i w szczególno-
ści zarządzaniem pieniędzmi, lecz po-
stanowiłam to zmienić. Ustawiłam so-
bie cel, jakim było spełnienie moje-
go i mojej siostry marzenia - wyjazd z 
nią do spa. Bardzo dobrze wiedziałam, 
że jeżeli poproszę tatę o pieniądze na 
taki wyjazd, to się zgodzi, lecz chcia-
łam na to sama zapracować. Po zakoń-
czeniu wakacji uzbierałam bardzo do-
bra kwotę oraz uznałam, że nie będę 

wszystkiego wydawać na raz tylko za-
cznę uczyć się, jak oszczędzać i zaczęło 
mi to wychodzić. Zabrałam siostrę na 
weekend do spa, chodziłyśmy na ba-
sen, masaże i byłam dumna z siebie, że 
sama uzbierałam na ten wyjazd, szcze-
gólnie, że nigdy wcześniej nie byłam z 
siostrą nigdzie sama. 
Klaudia
Podjęłam pracę zarobkową, ponieważ, 
chciałam mieć własne pieniądze, któ-
re przeznaczę na wymarzoną podróż. 
Byłam kelnerką w hotelowej restaura-
cji oraz obsługiwałam wesela oraz inne 
tego typu przyjęcia. Była to bardzo 
ciężka praca, czasami miałam ocho-
tę rzucić to wszystko i poprosić szefo-
wą, żeby wypuściła mnie wcześniej do 
domu, bo po prostu nie byłam w sta-
nie dłużej tam przebywać, ale w gło-
wie miałam cel, który nie pozwalał mi 
odpuścić. Wiadomo - były też te bar-
dziej przyjemne momenty, np. kiedy 
Państwo Młodzi poprosili mnie o po-
krojenie tortu mieczem. Niestety, gor-
szych momentów i załamań było wię-
cej niż tych szczęśliwych, ale żeby mieć 
coś, na co ma się ochotę, trzeba na to 
zapracować. Już teraz wiem, że w przy-
szłości, chciałabym być kimś więcej niż 
kelnerką, jest to praca bardzo ciężka i 
często klienci nie mają do osób z ob-
sługi szacunku. Zapominają, że my też 
jesteśmy tylko ludźmi, którzy po 12 go-
dzinach pracy mają prawo nie być tak 
samo żwawi i uśmiechnięci jak na po-
czątku zmiany. Zawsze wiedziałam, że 
moi rodzice bardzo ciężko pracują na 
to wszystko, co mamy. Teraz sama do-
świadczyłam, jak to jest czuć zmęcze-
nie po 12 godzinach pracy z myślą, że 
następny dzień nie będzie wcale lep-
szy. Poczułam, czym pachnie pieniądz 
i jak ciężko na niego zasłużyć. Nie ukry-
wam, że napiwki, które klienci nam 
przyznawali, były dla nas często moty-
wacją do działania i satysfakcją, że ob-
sługiwani goście byli z nas zadowoleni.
Tak często z łatwością przychodzi 
nam, dorosłym narzekać na młodzież, 
że leniwa, roszczeniowa, bezmyślna, 
że nikogo ani niczego nie szanuje. Być 
może jest taka młodzież, tak samo, jak 
są i tacy dorośli. Ale z rozmów z mło-
dymi ludźmi wyłania się dość budują-
cy obraz kolejnego pokolenia. Może 
teraz, kiedy młodzież nie chce wycią-
gać ręki z prośbą o pieniądze, tak – 
jest nadzieja - i w przyszłości jako do-
rośli nie będą mieli potrzeby ani na-
wet odruchu, aby korzystać z zasiłków 
społecznych. 

✎  Iwona Pawłowska

Do napisania tego tekstu skłoniła mnie 
głoszona przez grupę radnych miejskich 
teza, że w Złotoryi nie potrzebujemy już 
więcej miejsc pracy i nie powinniśmy 
zabiegać  tak bardzo o każdego inwesto-
ra. Przecie nie ma już bezrobocia. Trud-
no jest o pracowników...
Czarę goryczy przechylił jednak jeden 
z przedsiębiorców, który bez ogródek 
stwierdził, że gdyby miał znowu podjąć 
decyzję o inwestycji, to na pewno nie 
robiłby tego w naszym mieście - właśnie 
ze względu na problemy z pozyskaniem 
rąk do pracy.
Na drugim biegunie jest jednak ostatnia 
rekrutacja do nowo utworzonego zakła-
du pracy, gdzie po paru godzinach od 
ogłoszenia zamknięto listę, bo tak dużo 
było chętnych.
Więc jak jest naprawdę?
Jeżeli sięgniemy po ogólnodostępne 
dane statystyczne, nie patrzmy jednak 
na wskaźnik bezrobocia, bo on tak na-
prawdę nic nam nie powie. Spójrzmy na 
dane dotyczące liczby osób podejmują-
cych pracę na 1000 osób w wieku pro-
dukcyjnym.
Wynika z nich, że w 2020 r. w Złotoryi 
pracowały 393 osoby na 1000 miesz-
kańców w wieku produkcyjnym. Pod-
czas, gdy w Bolesłąwcu 547, w Jawo-
rze 477, w Chojnowie 438, a w Lubaniu 
449.
A jak na tym tle wygląda cały powiat 
złotoryjski? Tu zatrudnionych było 231 
osób na 1000 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym. Natomiast w powiecie 
jaworskim było to odpowiednio 294, w 
kamiennogórskim 291, lubańskim 268, 
bolesławieckim 374, legnickim 400, a 
polkowickim 776. Wskaźnik ten dla Dol-
nego Śląska wynosi zaś 468. 
O czym to nam mówi? Przede wszyst-
kim o tym, że w złotoryjskim rynku pra-
cy tkwią rezerwy, a już na pewno rezer-
wy są na terenie powiatu złotoryjskie-
go. 
Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że 
wiele miejscowości na terenie powia-
tu złotoryjskiego jest po prostu wyklu-
czonych komunikacyjnie. Mitem jest, 
że każdy dzisiaj ma samochód. Nie-
stety wiele osób nie może podjąć pra-
cy, ponieważ nie ma jak się do niej do-
stać, zwłaszcza, gdy trzeba pracowąć na 
zmiany, czy w takie dni, jak sobota, czy 
niedziela. Coś musi być na rzeczy, po-
nieważ w 2020 r., gdy nastała pande-

mia i wystąpiły trudności w komunika-
cji, spadła liczba osób dojeżdżających 
do pracy w Złotoryi.
Niektóre firmy jednak znalazły na to pa-
tent. Wiele osób mogło się zdziwić, że 
potężna firma buduje swoje centrum lo-
gistyczne w rejonie, w którym wydawa-

łoby się, nie ma bezrobocia. A jednak, 
wystarczyło uruchomić dowóz pracow-
ników i problem choć nadal istnieje, to 
nie słychać, żeby firma z tego tytułu nie 
pracowała.
Jak czytać obecną sytuację na złotoryj-
skim rynku pracy? 
Na pewno należy uwzględnić długo-
trwałe strukturalne i pokoleniowe już 
bezrobocie, które występowało w Zło-
toryi i w jej okolicach. Niektórych lu-
dzi po prostu nie da się już zachęcić do 
pracy. Jednak na rynek pracy wchodzą 
co rok nowe pokolenia i nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby wskoczyć na poziom 
np. Chojnowa, co daje 450 osób, któ-
re potencjalnie można by zatrudnić. Pa-
trząc zaś na powiat złotoryjski i porów-
nując go z powiatem jaworskim mówi-
my już o około 1500 potencjalnych pra-
cownikach. Duże firmy, inwestorzy z 
pewnością robią takie analizy.
Jeżeli jednak te dane nie przekonu-
ją, to możemy posłużyć się innymi. Co 
roku Urząd Miejski występuje do Urzę-
du Skarbowego o dane dotyczące licz-
by osób zatrudnionych w Złotoryi i poza 
Złotoryją. W rozmowach z potencjalny-

mi inwestorami zawsze pokazujemy licz-
bę mieszkańców Złotoryi  pracujących 
poza miastem. Liczba ta oscylowała za-
wsze wokół trzech tysięcy. Zdecydowa-
na większość z nich dzień w dzień dojeż-
dżała do pracy do Legnicy, Legnickiego 
Pola, Lubina, Polkowic, Bolesławca, ale 
również do podwrocławskich stref prze-
mysłowych. W 2020 roku liczba ta jed-
nak podskoczyła do 4747. Być może jest 

to efekt ekspansji pracy zdalnej, a by 
może to firmy spod Bolesławca i Jawo-
ra poszerzyły krąg swoich wpływów na 
rynku pracy. W każdym razie zestawia-
jąc to z liczbą złotoryjan pracujących w 
Złotoryi - 2784, wychodzi na to, że na-
sze miasto jest sypialnią dla ośrodków 
przemysłowych. I nie jest to wcale ko-
rzystne. 
Jeżeli do tego dodać informację, że 

przeciętny dochód mieszkańców nasze-
go miasta zatrudnionych w Złotoryi w 
2020 r. to 37 999,78 zł, a poza Złotory-
ją 40 784,76 zł (w 2019 r. było to odpo-
wiednio 38 382,28 zł i 42 442,86 zł) wy-
chodzi na to, że nasz rynek pracy nie tyl-
ko jest ubogi jeśli chodzi o liczbę miejsc 
pracy, ale również pod względem osią-
ganych wynagrodzeń.
Okazuje się również, że w 2020 r. 5559 
mieszkańców naszego miasta osiągnę-
ło roczny dochód poniżej 31 200 zł, czy-
li poniżej kwoty wynikającej z rocznej 
płacy minimalnej. Świadczy to o tym, że 
duża część tych osób pracowała za naj-
niższą krajową, nie przepracowała peł-
nego roku, chwytała się prac doryw-
czych lub pracowała w szarej strefie.
Dochód powyżej 85 528 zł (czyli powy-
żej pierwszego progu podatkowego) 
osiągnęło jedynie 1100 osób.
Każde nowe miejsce pracy w Złotoryi 
jest cenne: mieszkańcy nie muszą tracić 
czasu i pieniędzy na dojazdy, rośnie pre-
sja płacowa na lokalnych pracodawców, 
więcej pieniędzy jest wydawanych w 
Złotoryi, a to napędza lokalną koniunk-
turę. 
Tym bardziej jest mi szkoda, że tak bez-
trosko, a nawet przy uciesze niektórych 
osób pozbyliśmy się poważnego kore-
ańskiego inwestora, który, jak dzisiaj się 

dowiaduję, już nie będzie zatrudniał 50 
osób, ale 150. 
Oczywiście, jak ktoś wiedzie dostatnie 
życie, nie musi tracić wiele godzin na 
dojazdy, nie zrozumie kogoś, kto musi 
pracować ciężko pracować daleko poza 
domem i za nie zbyt duże pieniądze.

✎  Robert Pawłowski

Złotoryjski  rynek pracy
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Frieda Eberlein z Lisbeth i psem Hasso przed pałacem w Pielgrzymce. 1925 r.

Frieda Eberlein, z domu Ländner, 
ur. 12.06.1900 r.

Każdy z nas cieszy się, gdy jego praca jest 
doceniana i „idzie w świat”. Podobnie 
jest ze mną i Marcinem Makuchem – 
współautorem albumu „Pielgrzymka 
dawniej i dziś na pocztówce i fotografii”. 
Album jest dwujęzyczny: polsko-
niemiecki i dzięki zaprzyjaźnionemu 
pastorowi Andreasowi Laengnerowi 
został pokazany w czasopiśmie 
„Goldberg – Haynauer - Nachrichten”.  
Album spotkał się z odzewem ze 
strony przedwojennych mieszkańców 
wsi i gminy, i do mnie, a właściwie do 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 
Pielgrzymka, płyną podziękowania za 
zajęcie się dokumentowaniem historii. 
Oto jeden z takich listów:

Erwitte – Bad Westernkotten, 
03.11.2021
Droga Pani Michalczyk i Pani  koledzy, 
dziękuję za piękny album ze 
zdjęciami, który Państwo zrobili dzięki 
dużemu wkładowi pracy. Powstała 
z tego prawdziwa kronika. Wasze 
Stowarzyszenie może być dumne 
z Państwa, ponieważ jest niewiele 
osób, które są gotowe na taką pracę. 
W latach 80. miałam kontakt z panią 
Orłowską, którą raz odwiedziłam. 
Ona pokazała mi dom mojego dziadka 
Oskara Ländnera, w którym mieszkał 
przed wojną. Moja babcia - jego żona, 
zmarła bardzo wcześnie, niestety nie 
poznałam jej. Mieli oni pięcioro dzieci, 
z których najstarsza córka - Frieda 

zamieszkała po ślubie w Grodźcu. Jej 
brat Hugo odebrał sobie życie, jeszcze w 
ojczyźnie. Fritz wyuczył się na piekarza, a 
ożenił się w Turyngii. Gertrud wyjechała 
do pracy do Berlina. Podobnie jak 
Elisabeth - moja mama, która uczyła 
się tam prowadzenia gospodarstwa 
domowego. Potem wróciła, wyszła za 
mąż w Grodźcu. Zmarła w 1942 roku, 
gdy ja miałam 15 miesięcy.
Zaopiekowali się mną krewni z Mittlau 
(ob. Iwiny). Potem mój ojciec, który 
pracował w majątku jako kierowca 
ciągnika, został ściągnięty do 
Volkssturmu. W 1944 roku przyjechał 
na urlop i znowu wyjechał. Został 
śmiertelnie ranny w Czechosłowacji, 

podczas nalotu samolotu szturmowego. 
Mnie przygarnęła Frieda Eberlein, która 
wyszła za mieszkańca Grodźca. Ona 
była dla mnie mamą. Przekazuję Pani 
jej zdjęcie, które w Waszym   archiwum 
przechowa się lepiej, niż w moim 
albumie, podobnie jak zdjęcie pałacu 
w Pielgrzymce, które już macie. Oba są 
prezentem ode mnie. 

Serdeczne pozdrowienia,
Edeltraut Stenner, z domu Möschner

Dziadek pani Stenner był właścicielem 
sklepu i wydawcą widokówek z 
Pielgrzymki, zaś pani Hildegarda 
Orłowska wyszła za Polaka i została po 
wojnie w tej wsi. Dodam jeszcze, że 
album cieszy się popularnością także 
wśród obecnych mieszkańców. 

✎ Wioleta Michalczyk

Czym żyli nasi przodkowie we Lwowie - 
równo sto lat temu? 
W Sylwestra 1921 r. lwowianie mogli 
przeczytać na pierwszej stronie:
GŁOS LWOWA.
Wczoraj odbyło się w ratuszu posiedze-
nie przewodniczących klubów, na któ-
rem postanowiono następującą rezo-
lucjęwysłać na ręce przewodniczące-
go Tymczasowej Komisji rządzącej*, p. 
Meysztowicza:
"Reprezentacja miasta Lwowa przesy-
ła bratniemu grodowi, stojącemu wier-
nie i niezachwianie na straży Rzeczypo-
spolitej na północnych jej kresach wyra-
zy serdecznej radości, że zbliża się dzień 
uoragniony, w Którym Wilno i Ziemia 
Wileńska w obliczu całego świata gło-
sami swej ludności stwierdzą w sposób 
niewątpliwy przynależność do wspólnej 
Ojczyzny.
Z wiarą w ostateczne zwycięstwo ideji 
zjednoczenia wszystkich ziem polskich, 
oczekujemy niecierpliwie chwili, w któ-
rej przedstawiciele Wilna i Ziemi Wi-
leńskiej wspólnie z naszymi zaświadczą 
jednozgodnie w Sejmie warszawskim, 
iż żadna moc nie potrafi nas rozłączyć z 
Ojczyzną zmartwychwstałą."
*Po pozorowanym buncie generała Lu-
cjana Żeligowskiego i zajęciu obszaru Li-
twy Środkowej w dniu 12 października 
1920 roku została powołana Tymczaso-
wa Komisja Rządząca, która była orga-
nem wykonawczym nowo powstałego 
państwa.
Dalej na pierwszej stronie czytamy:
Sejm gdański ratyfikował układ z 
Polską.
Gdańsk. Sejm gdański na posiedzeniu 
wczorajszem 62 głosami przeciw 22 ra-
tyfikował układ gospodarczy zawarty  
między Polską i Gdańskiem.
Maszyna drukująca banknoty zwol-
niła tempo.
"Goniec Krakowski" podaje: MInister 
skarbu p. Michalski podczas wczoraj-
szego pobytu w Krakowiena posiedze-
niu Izby handlowej stwierdził, że ma-
szyna drukująca nasze banknoty w ostat-
nim miesiącu wydatnie zwolniła tem-
po. Podczas gdy jeszcze w październiku 
br. wydrukowano marek polskich ca 20 

miljardó. W grudniu br. nie osiągnięto 
nawet 1/3 części tej sumy. Do 15. grud-
nia br. wydrukowano banknotó tylko za  
3 miliardy, do końca zaś grudnia br. bę-
dzie wydrukowanych banknotów za 5-6 
miljardów max. Jest to jeden z widocz-
nych dowodów poprawienia się naszej 
gospodarki finansowej wogóle i stanu 
naszegoskarbu w szczególności.**
** W latach 1918 - 1923 Polska bory-
kała się z nadmiernym deficytem bu-
dżetowym. Na początku 1923 r. inflacja 
obowiązującej wówczas w Polsce walu-
ty – marki polskiej – przybrałą na tem-
pie i  kurs jej spadł z 9 mkp za 1 dolara 
amerykańskiego w 1918 r. do 6 375 000 
mkp za dolara.
Nowa linja kolejowa. 
Skrócenie drogi Warszawa-Poznań.
Z Warszawy donoszą: Pociągi na kole-
ji nowozbudowanej a skracającej odle-
głości pomiędzy Poznaniem i Warsza-
wą z Kutna do Strzałkowa są już uru-
chomione.
Na poćztek uruchomiono tylko dwa po-
ciągi jeden z Kutna do Strzałkowa*** 
drugi zaś ze Strzałkowa do kutna. Poci-
gi te zsotały właściwie uruchomione na 
próbę przez administrację budowy, al-
bowiem kolej nie została  jeszcze odda-
na dyrekcji okręgowej dla wypracowa-
nia planów systematycznej eksploatacji.
***Strzałkowo - miejscowość kilkana-
ście kilometrów na wschód od Wrześni.
A co jeszcze wabiło czytelników na 
pierwszej stronie?
Noworoczne przyjęcie u Naczelnika 
Państwa.
O wolnych jeszcze wejściówkach na spo-
tkanie 1 stycznia w Belwederze.
Przygotowania do konferencji w Can-
nes. 
Włosi chcą rewizji odszkodowań wojen-
nych. Anglicy przewidują, że konferen-
cja potrwa 10 dni. A Francuzi twierdzą, 
że w Cannes spotkają się finansiści oraz 
bankierzy angielsy i francuscy "w celu 
przywrócenia równowagi gospodarczej i 
finansowej w Europie środkowej".
Czy Briand i L. George będą konfero-
wali z Cziczerinem i Litwinowem.
Koła dyplomatyczne twierdzą, że do 
bezpośrednich rozmów pomiędzy pana-

mi wymienionymi w tytule nie dojdzie. 
Ewentualnie może dojść do rokowań 
"natury ogólnej" dotyczących odbudo-
wy życia gospodarczego w Rosji.
Utworzenie polskiej Y.M.C.A.
W 1921 r. amerykańska YMCA zamknęła 
działalność w Polsce. W to miejsce roz-
poczęto organizację Związku Młodzie-
ży Chrześcijańskiej Polska, której celem 
było prowadzenie działalności opiekuń-
czej , charytatywnej, edukacyjnej i wy-
chowawczej w duchu chrześcijańskim. 
Minister Olszewski o zwrocie mienia 
wywiezionego do Rosji.
Polska dochodziła między innymi zwro-
tu mienia wywiezionego z Zamku Kró-
lewskiego oraz Łazienek w 1794 r., a 
także po powstaniu listopadowym. Nie-
stety władze bolszewickie nie paliły się 
do współpracy. Komisja oceniaa prace 
w Moskwie jako nader trudne. Dlate-
go jako sukces jawiła się obietnica de-
montażu pomnika ks. Józefa Poniatow-
skiego, który został ustawiony obok zdo-
bycznych armat w Homlu. Ostatecznie 
pomnik wrócił do Polski w marcu 1922 r.
Na dalszych stronach donoszono mię-
dzy innymi o:
Możliwości wojny fińsko-rosyjskiej;
Przywróceniu ruchu kolejowego pomię-
dzy Łupkowem (koło Komańczy), a Ła-
wocznym (koło Lwowa);
Obradach izby handlowej i przemysło-
wej we Lwowie;
Wyborach wileńskich;
Tępieniu nieuczciwości związanej ze 
spekulacją wojenną i powojenną;
Prasie polskiej w Azji;
Rozterkach w Kownie w związku z przy-
łączeniem Wileńsczyzny do Polski.
A tymczasem: 
Przymarzło w nocy i żadne szkło chyba 
nie gładsze od tych tafli, któremi pokry-
ły się wszystkie bajury w mieście. Dla 
przechodniów mniej szczęśliwa okolicz-
ność. Dopieroż na peryferiach miasta, 
gdzie cała droga jednem stała się lodo-
wiskiem! Tam z duszą na ramieniu każdy 
krok się robi i jakby człowiek miljonów-
kę wygrał, gdy dobije wreszcie do domu. 
A wciągu dnia powróci odwilż.

✎ Robert Pawłowski

List z Niemiec
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Na narty do Karpacza

Złote piwo

18 19Grudzień 2021

UZDROWISKA UZDROWISKA

Międzywojenna Polska miała three lo-
ves: narty, dancingi i brydż. Z ich połą-
czenia powstał unikatowy pomysł: zi-
mowy pociąg wożący narciarzy od ku-
rortu do kurortu, od uzdrowiska do 
uzdrowiska. I choć w kraju nie było ani 
jednego wyciągu – to na stokach za-
wzięcie szusowano od rana do wieczo-
ra. A nocą, gdy kolej pędziła do kolejne-
go miejsca, w wagonach zabawa kwi-
tła w najlepsze. Ów pociąg został wpro-
wadzony w latach 30. XX w.  przez PKP 
i Krakowskie Towarzystwo Krzewienia 
Narciarstwa i zyskał tak dużą popular-
ność, że aż do wybuchu II wojny świa-
towej były stałym punktem zimowego 
rozkładu jazdy PKP. 
Oficjalnie nazwano je Pociągami Raj-
dowymi, do obiegu w II Rzeczpospoli-
tej szybko trafiła ich swobodna nazwa 

działalności tzw. laborantów, których 
leki i kuracje były znane daleko poza 
granicami Śląska. Kres ich działalności 
przypadł na XIX w., gdy wydane zostały 
zakazy administracyjne i pojawiła się 
konkurencja farmakologii chemicznej. 

Po wybudowaniu kaplicy św. Wawrzyń-
ca na Śnieżce (poświęconej 10 sierpnia 
1681 roku przez cysterskiego opata Ber-
narda Rosę) Karpacz znalazł się na szla-
ku pielgrzymkowym. Od XVII w. rozwi-
jały się tkactwo i hodowla owiec. Po-
wstały liczne szałasy i budy pasterskie, 
m.in. Wilcza Poręba i Karpacz Górny, w 
następnym stuleciu hodowla upadła ze 
względu na niedobór paszy i trudne wa-
runki egzystencji. W 1772 roku założo-
no szkołę o charakterze ewangelickim. 
Poświęcony 28 lipca 1844 r. drewnia-
ny kościółek ewangelicki, sprowadzony 
z norweskiego miasteczka Vang przez 
władcę Prus Fryderyka Wilhelma, stał 
się wielką atrakcją turystyczną Karpacza 
– znaną współcześnie jako Świątynia 
Wang. W związku z napływem turystów 
w II połowie XIX wieku nastąpił rozwój 
miejscowości: powstały hotele, zajazdy 
i gospody. W górnej części miasta (wte-
dy Brückenberg) w 1914 r. znajdowało 
się 12 hoteli i 54 pensjonaty, dysponu-
jące łącznie około tysiącem miejsc noc-
legowych!!!
Po II wojnie światowej miejscowość zo-
stała przyłączona do Polski. Przez kil-
ka pierwszych tygodni używano nazwy 

"Narty-Dancing-Brydż". W ciągu 10 dni 
kolej przemierzała trasę liczącą 1,2 tys. 
km., zatrzymując się w najbardziej zna-
nych kurortach i uzdrowiskach, takich 
jak: Wisła, Zakopane, Krynica, Rabka, 
Truskawiec czy kresowa Worochta – w 
omawianym okresie, miejscowość ta 
niemal na równi z Zakopanem preten-
dowała do miana zimowej stolicy Polski.
Pociągi te były wręcz obowiązkowe dla 
artystów, elit oraz całej śmietanki towa-
rzyskiej polskiego okresu międzywojen-
nego. Historie o  przygodach narciar-
skich i innych rozrywkach można było 
śledzić w licznych, artykułach i kronikach 
towarzyskich, jakie pojawiały się w pra-
sie. Trasa wiodła przez modne i malow-
nicze miejsca. Ze Lwowa kolej jechała do 
perły Karpat Wschodnich – Worochty, a 
kolejnego dnia narciarze budzili się w 

Sławsku – w sielanko-
wej ukraińskiej miejsco-
wości polecanej szczegól-
nie osobom cierpiącym 
na wyczerpanie nerwo-
we. Trzecim punktem po-
dróży było słynne uzdro-
wisko Truskawiec, gdzie 
lubiły odpocząć wszystkie 
ważne osobistości  znane 
ze świata polityki i kultu-
ry naszego kraju. Podczas 
kolejnej nocy pociąg wiózł 
rozbawionych narcia-
rzy do miejscowości Sian-
ki, a potem jechał wprost 
do Krynicy, by z nowym 
dniem zatrzymać się w  
Rabce, a następnie – w 
Zakopanem. Listę narciar-
skich kurortów kończyły 
Zwartoń i Wisła. Wagony 
rozłączano w Dziedzicach 
i turyści wracali do swoich 
domów.
Miłośnicy sportów zimo-

wych zastanawiają się czy w dobie ko-
ronawirusa w sezonie zimowym będzie 
możliwe uprawianie sportów na sto-
kach. Niestety, sytuacja jest dynamicz-
na i trudno przewidzieć, co wydarzy się 
za jakiś czas... Chociaż tutaj przenie-
śmy się do jednej z najpopularniejszych 
miejscowości sportów zimowych poło-
żonej niedaleko nas - Karpacza. 
Osada kopaczy złota powstała już  
w XII wieku. Pierwsze wzmianki o 
Karpaczu pojawiły się w tzw. „Księgach 
Walońskich" pod koniec XIV wieku. 
Podczas wojny trzydziestoletniej 
(1618-1648) na terenie Karpacza 
osiedlili się uciekinierzy religijni, którzy 
pochodzili z Czech i zapoczątkowali 
trwający prawie 200 lat okres 
ludowego zielarstwa i ziołolecznictwa. 
Miejscowość stała się ośrodkiem 

Zimowy czas, to dobry moment na 
przegląd kolekcji tzw. „fantów". Jak 
widać na fotografii, zabrałem się 

za inspekcję 
p r z e d m i o -
tów związa-
nych z trady-
cjami piwny-
mi w naszym 
złotym mie-
ście. Na zdję-
ciu jest wie-
le przedwo-
jennych uni-
katów. Prak-
tycznie każ-
dy przed-
miot jest wy-
jątkowy i nie-
p o w ta r za l -
ny. Oryginal-
na drewnia-
na skrzynka, 
mała drew-
niana becz-
ka oraz szyld 
z browa-
ru Oswalda 

Neumanna robią wrażenie. Do tego 
kufle, korki, etykiety oraz mnóstwo 

butelek o różnych wzorach sprawia-
ją, że całość to unikat na skalę świa-
tową. Wisienką na tym piwnym tor-
cie jest zdjęcie właścicieli browa-
ru, rodziny Neumannów stojących 
przy restauracji, na której zawieszo-
ny jest szyld ze zdjęcia. Oczywiście 
to nie wszystkie przedmioty zwią-
zane z browarnictwem, które po-
siadam, ale o tym napiszę innym ra-
zem. Z pewnością jest to największa 
i najciekawsza kolekcja związana ze 
złotoryjskimi piwnymi tradycjami. 
Jest jeszcze wiele przedmiotów, któ-
re bym chętnie widział w swojej ko-
lekcji, ale na to trzeba czasu... Proszę 
życzyć mi powodzenia!
P.S.
Jeśli ktoś z Was posiada przedmio-
ty związane z naszym miastem, pa-
miątki np. wieszaki, zdjęcia, wido-
kówki, dokumenty, porcelanę, bu-
telki, to proszę o kontakt z redakcją.
Nie możemy pozwolić, żeby nasza 
historia została zapomniana☺

✎ Przemysław Markiewicz

Szterlingowo, dla upamiętnienia do-
wódcy patrolu wojskowego, który jako 
pierwszy zdobył szczyt Śnieżki. Używa-
no również nazwy Krzywa Góra. Z po-
czątkiem  1946 r. Komisja Ustalania 
Nazw Miejscowości przyjęła nazwę Dro-
gosławice. Ostatecznie Komisja zmieni-
ła zdanie i w maju 
1946 r. przyjęto obo-
wiązującą do dziś na-
zwę Karpacz Pozo-
stałą niemiecką lud-
ność wysiedlono do 
Niemiec. 
W Karpaczu i jego 
pobliżu znajduje się 
obecnie kilkanaście 
ośrodków narciar-
skich. Jestem dobrej 
myśli, że w styczniu 
i lutym podczas ferii 
zimowych będziemy 
mogli poszusować na 
ośnieżonych stokach 
w blasku słońca, cze-
go życzę wszystkim 
miłośnikom sportów 
zimowych. 

✎ Tomasz Szymaniak
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W 2021 r. zobaczyć można było w Złoto-
ryi ponad trzydzieści pamiątkowych ta-
blic, odsłoniętych po 1945 r. Można je 
podzielić na stricte pamiątkowe, jubile-

uszowe oraz upamiętniające osoby. W 
pierwszej części przypomnimy teksty 
tablic znajdujących się w Rynku, na pl. 
Niepodległości, przy ul. Basztowej oraz 
ul. Marii Konopnickiej. Napisy podaje-

my w oryginalnym brzmieniu (jednak 
ze względu na szczupłość miejsca minu-
skułą), poszczególne wiersze inskrypcji 
rozdzielamy ukośnikiem.

W Rynku znajdują się dwie 
tablice, odsłonięte w 

2014 i 2017 r. Na 
fasadzie kamie-
nicy nr 5 czyta-
my: 200. roczni-

ca/bitwy o Złoto-
ryję i bitwy nad Ka-
czawą/23.08.1813  
2 6 . 0 8 . 1 8 1 3 / W 
tym miejscu sta-

ła karczma Pod Pe-
likanem,/ w któ-
rej mieścił się sztab 
Armii Bobru./ Tu-
taj marszałek Mac-
Donald 25 sierpnia 
1813 R./ wydał roz-

kaz do rozpoczęcia 
wielkiej bitwy nad 
Kaczawą./ An die-
ser Stelle befand 
sich das Wirtshaus 
"Zum Pelikan"/ in 
dem sich der Stab 
der Boberarmee 
aufhielt./ Hier gab 
Marschall Macdo-

nald am 25. August 1813/ den Befehl 
zum Aufbruch in die große Schlacht an 
der Katzbach./ Złotoryja 23.08.2013. 
(tablica została odsłonięta w 2014 r.). 
Na północno-zachodniej elewacji ra-
tusza spotykamy tablicę z następują-

cą inskrypcją: Złotoryjscy 
akrobaci/ Leszek Anto-
nowicz/ Wojciech Świe-
cik/ Bogdan Zając/ Sła-
womir Hałada/ Trener 
Zygmunt Biegaj/ Trzy-
krotni mistrzowie świata 
w czwórkach męskich/ 
1976 - Saarbrücken/ 
1978 – Sofia/ 1980 – Po-
znań/ Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Złotoryj-
skiej/ Złotoryja 2017 R.
Przy ul. Basztowej 9 upa-
miętnieni zostali pol-
scy osadnicy: W 70-le-
cie przybycia na Ziemie 
Zachodnie/ pierwszych 
polskich osadników, któ-
rzy/ po 1945 roku za-
mieszkali na Dolnym Ślą-
sku./ Pamiętamy o bole-

snej historii przesiedleń,/ dziękujemy 
za dokonania pionierskich lat./ Samo-
rząd Województwa Dolnośląskiego/ 
oraz mieszkańcy ziemi złotoryjskiej/ 
Złotoryja, 1945-2015.
Do podobnych wydarzeń nawiązuje ta-
blica w przedsionku Kościoła Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny: Pro memoria/ Kombatan-
tom, którzy/ z honorem, wier-
ni/ Bogu i Ojczyźnie/ walczyli 
na wszystkich/ frontach II wojny 
światowej/ w latach 1939-1945/ 
a później zasiedlali ziemie/ po-
wiatu złotoryjskiego/ Rada Po-
wiatu Złotoryjskiego/ Złotory-
ja, 11 listopada 2011 r. W tej sa-
mej części kościoła znajduje się 
także płyta, dotycząca drugiego 
powojennego proboszcza złoto-
ryjskiej parafii: Ku pamięci/ ko-
chanego księdza/ Kanonika I-go 
Dziekana/ Dekanatu Złotoryja/ 
oraz długoletniego Proboszcza/ 
ks. Kanonika/ Onufrego Stan-
kiewicza/ Tę tablicę ufundowa-
li/ księża Dekanatu/ Złotory-
ja/ rodzina i wdzięczni/ para-
fianie/ Złotoryja 9.IX. 1970. W 
południowej nawie bocznej ko-
ścioła Mariackiego odsłonię-
to w 2020 r. jeszcze jedną tabli-
cę: Bóg-Honor-Ojczyzna/ "Więc 
naprzód niech broń rozdziera/ 
Niech kula szyje jak nić/ Trzeba nam 
teraz umierać/ By Polska umiała znów 
żyć"/ K. K. Baczyński/ Pamięci żołnie-
rzy wyklętych/ wiernych niepodległej/ 
Polsce/ 1944/ 1963/ Członkowie Zespo-
łu "Rota" ze Złotoryi/ 1 marca 2020 r.
Fasadę Szkoły Podstawowej 
nr 1 zdobią trzy tablice pa-
miątkowe: a) 1945  1965/ W 
XX rocznicę/ powrotu Dolne-
go/ Śląska do Polski/ oraz 
rozpoczęcia/ zajęć w Szko-
le/ Podstawowej Nr 1/ im. 
Marii Konopnickiej/ w Zło-
toryi/ Nauczyciele rodzice 
uczniowie/ 1 września 1965, 
b) Rozbudowano/ ze SFB-
SiI/ 1968-1972/ Złotoryja/ 1 
IX 1972\, c) Nie rzucim zie-
mi/ skąd nasz ród!/ W hoł-
dzie/ twórcom oświaty/ zie-
mi złotoryjskiej/ w 40-lecie/ 
Szkoły Podstawowej/ Nr 1/ 
im. M. Konopnickiej./ Na-
uczyciele/ uczniowie/ rodzice/ Złotory-
ja 1985 IX 22.
Z pierwszymi latami Szkoły Podstawo-
wej nr 1 związany jest jednak budynek 

W archiwum Szkoły Podstawowej nr 3 
zachowała się wspaniała kronika obo-
zu wędrownego, który wyruszył ze sta-
cji kolejowej w Złotoryi 17 lipca 1968 r. 
Trasa biegła m.in. przez Zieloną Górę, 
Babimost, Międzyrzecz, Łagów aż do 
Świebodzina, gdzie zawitano 30 lip-
ca. Zdjęcia robił Mieczysław Pluta, "na-
dworny fotograf", jak określił go kro-
nikarz Bogumił Koguciak. Kronikarza 
wspomagała pani Stefania Mojszczak.

Pierwsze dwa obozowe dni spędzono 
w Zielonej Górze: w kronice widzimy 
fotografie tamtejszych zabytków oraz 
dokładny przebieg spaceru po mie-
ście.  
Zaciekawi-
ły nas jed-
nak tuż obok 
wklejone ety-
kiety kilku po-
pularnych w 
tamtych cza-
sach napojów, 
produkowa-
nych w Lubu-
skiej Wytwór-
ni Win. Nie 
mamy żad-
nych przesła-
nek, by twier-
dzić, że obozowicze tam byli. Nie wie-
my też, skąd dostali takie pamiątki. 
Przypuszczamy jedynie, że panujący 
wtedy upał nasunął im myśl, aby umie-
ścić je w kronice.

✎ Roman Gorzkowski

przy ul. M. Konopnickiej 13. Dlatego 
znajdujemy tam następującą inskrypcję: 
W tym budynku 22. IX. 1945 r./ rozpo-
częła działalność Szkoła/ Podstawowa 
Nr 1 w Złotoryi./ Złotoryja 1975 r.  Na 
sąsiedniej tablicy czytamy: W tym bu-

dynku w latach/ 1947-1955/ mieściła 
się/ Publiczna/ Średnia Szkoła/ Zawo-
dowa/ Absolwenci czerwiec 1999.
W ostatnim odcinku chcielibyśmy wy-
mienić tablice odsłonięte po 1945 r., 

lecz potem usunięte – prosimy o pomoc 
czytelników.

✎ Roman Gorzkowski
 ◙ ✎ Sylwia Dudek-Kokot

Pamiątkowe tablice - cz. I

Obozowiczom na zdrowie!
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W kronice Szkoły Podstawowej nr 3 
pod fotografią widnieje podpis: "1966. 
Harcerze – członkowie SKKT." Nic dziw-
nego, przez długie lata prężnie działał 
tutaj Szkolny Klub Krajoznawczo-Tury-
styczny, prowadzony przez Jadwigę Ku-
biak, T. Prończuk, Z. Urbanek, Romual-
da Majcherka, Kazimierę Janiak i Mał-

W zadymionym lokalu III kategorii PSS 
w Złotoryi, przy stołach o poplamio-
nym obrusie, każdego 1-go i 15-go sie-
dzą ludzie, którzy nadmierną konsump-
cją alkoholu zabijają czas. - Lej, Antoś, 
lej, cyk... - Jak pragnę zdrowia – wyznaje 
schrypniętym głosem ktoś, komu mocno 
szumi już w czuprynie. - Jak ja go zoba-
czę, to mu przysunę... Pijackie okrzyki 
słychać do późnej nocy. W oparach alko-
holu, w kłębach dymu tytoniowego mi-
jają długie godziny konsumentom lokalu 
III kategorii, którzy w ten sposób czczą 
dni wypłaty. Apelujemy do rad zakłado-
wych złotoryjskich zakładów pracy i ko-
palni, ażeby pomyślały o atrakcyjnych 
rozrywkach świetlicowych w dniach wy-
płat i odciągnęli od lokalu III kategorii 
młodych ludzi, którzy mogliby przecież 
pożyteczniej spędzić czas, gdyby im się 
dostarczyło godziwej rozrywki.
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 

podjęło niedawno uchwałę w 
sprawie zwalczania alkoholi-
zmu w naszym powiecie. […] 
Uchwała postanawia między 
innymi: a/zabronić sprzedaży 
alkoholu małoletnim do lat 18 
zawierającego ponad 4,5 proc. 
alkoholu, na zabawach na wol-
nym powietrzu, w bufetach i 
innych miejscach, b/ograniczyć 
sprzedaż wódki w bufetach ko-
lejowych w Złotoryi, Chojnowie 
oraz Rokitkach od godz. 20 do 
8 rano, c/w Złotoryi i w Chojno-
wie czynne będą tylko 2 sklepy 
sprzedające wyłącznie alkohol, 
w innych sklepach sprzeda-
wać alkoholu nie będzie wol-
no. Uchwała wejdzie w życie z 
dniem 30 kwietnia 1956 r.

15 września 1954, 5 maja 
1956 r.

Widokówka opuściła nasze miasto w lip-
cu 1892 r., czyli w czasach, gdy na pierw-
szej stronie kartki znajdowało się miej-
sce na korespondencję. W tym przypad-
ku nadawca, oprócz pozdrowień, żywił 
nadzieję na spotkanie z adresatem.
Prosimy czytelników o odpowiedzi na 
nastepujące pytania: jakie zmiany za-

szły w sylwetce kościoła Mariackiego w 
porównaniu do 1892 r., gdzie znajduje 
się wzniesienie, na którym znajdowała 
się popularna wówczas restauracja, ja-
kie trzy ważne obiekty widzimy "na ho-
ryzoncie" panoramy miasta?

✎ Piotr Klimaszewski
Roman Gorzkowski

gorzatę Szcześniak. Jak widać, wielu 
jego członków było jednocześnie harce-
rzami oraz werblistami i trębaczami ze-
społu muzycznego. Liczymy na wspo-
mnienia bohaterów tej fotografii, tym 
bardziej, że niektóre twarze wydają się 
nam znajome... 

✎ Roman Gorzkowski

Bardzo nas cieszą reakcje naszych czy-
telników. Pan Stanisław Apostoluk, 
obecnie szczecinianin, do którego regu-
larnie dociera "Echo Złotoryi", nadesłał 
list, w którym nawiązuje do  rubryki "Hi-
storia jednej fotografii" z lipca-sierpnia 
tego roku: Jest to oczywiście zdjęcie z 
procesji Bożego Ciała. Procesja stoi przy 
rogu kościoła św. Jadwigi (byłem mini-
strantem z moim bratem). Procesja zbli-
ża się do czwartego ołtarza, który był już 
na terenie kościoła. Na zdjęciu rozpo-
znaję moją Babcię, Marię Bojczuk (stoi 
w chustce koło księdza). [Był to ks. Onu-

W artykule o "Tajwanie" w "Echu" z lip-
ca-sierpnia b.r. Andrzej Wojciechowski 
wspomniał o  pamiątkowej tablicy, któ-
ra zachowała się nad wejściem do bu-
dynku nr 17. Jak wynika z  tłumaczenia, 
inskrypcja pochodzi z XVIII w. i dotyczy 
kolejnych faz budowy oraz rozbudowy 
samego budynku oraz jego otoczenia:

A  Ω
Fürchte Gott

Thue recht, Ehre den Kaÿser.

Anno 1709.
Erbauete dieses Wohnhauses Dritten 

Theil
Tit:plen: Herr Johann Christian Här-

tel Ict  .
Anno 1725.

führete
Herr Christian Grätz ... das lange Ge-

bäude
nebst Stallung auff.

Anno 1732
Die übrigen zweÿ Theile dieses Wohn-

hauses hat dessen
Sohn

Herr Gottlieb Grätz Königl: Hoff - Ge-
richt Adsessor,

völlig auffgerichtet.
Geschirme höchster GOTT dis Hauß 

und die Personen
Die durch Dich und den Schutz des  

Kaÿsers drinnen wohnen.

Bój się Boga
postępuj prawo, oddawaj cześć cesa-

rzowi.
W 1709 r.

szlachetny pan Johann Christian Härtel, 
biegły w prawie

zbudował trzecią część tego domu.
W 1725 r.

pan  Christian Grätz wzniósł długi bu-
dynek oraz stajnię.

W 1732 r.
jego syn, pan Gottlieb Grätz, asesor są-

dowy królewskiego dworu,
ukończył budowę pozostałych dwóch 

części tego budynku.
Ochroń Najwyższy Boże ten dom i oso-

by,
które dzięki Tobie i opiece cesarza w 

nim mieszkają.
✎ Roman Gorzkowski

fry Stankiewicz - RG]. Po prawej stronie, 
trzymająca szarfę, to p. Skrzypecka, ko-
leżanka mojej Babci. Obie panie należa-
ły do Trzeciego Zakonu Franciszkańskie-
go i zwracały się do siebie – siostro. Je-
den z czterech ołtarzy budowała swo-
imi siłami moja Babcia – pożyczała od 
moich Rodziców dywan, obraz, wazo-
ny. Nieskromnie przyznam, że dla mnie 
"Babci ołtarz" był najładniejszy. Bardzo 
dziękujemy p. Stanisławowi!

✎ Roman Gorzkowski

Harcerze - turyści

Jedna z najstarszych
Procesja Bożego Ciała Tablica przy

ul. Łąkowej

 walczy z pijaństwem

Kącik starej widokówki

Historia jednej fotografii
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Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok
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XXII Rajd Jadwiżański, Spotkania poświęcone Powstaniom Śląskim i 
Wielkopolskiemu, Wydanie biblioteczki TMZZ t. XIII pt. „Inskrypcje złotoryjskie 
od XV- do połowy XX w.”.
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