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Magdalena Rypan - „ Złota cegła” (Fabryka Cegieł Szamotowych)  

– Babciu, babciu! Zawołała moja wnuczka Blanka, chodź szybko tutaj coś jest.  
Spod ziemi wystawał mały kawałek cegły.   
– Nic w tym dziwnego, znajdowałyśmy się na terenie dawnej fabryki cegieł szamotowych, 
która w roku 2040 została przekształcona w skansen. Było to teraz najfajniejsze miejsce na 
mapie turystycznej powiatu świdnickiego. Dawna fabryka, którą wybudowano w XIX wieku, 
kiedy to w rejonie Żarowa odkryto złoża glin ogniotrwałych, została otwarta w 1850 roku i 
przyjęła nazwę "Żarowska Fabryka Szamotowa C. Kulmiz". W produkcji wykorzystywano 
miejscowe surowce, a dobra jakość wyrobów przyciągała odbiorców zarówno z kraju, jak i 
zagranicy.  

Ale wracając do znaleziska ,było coś interesującego w tym małym wystającym 
kawałku cegły. Miała inny kolor niż te wystawione w gablotach skansenu.   
Moja wnuczka jest bardzo ciekawska i dociekliwa. Zaczęła odgarniać piach i ziemię, żeby 
odsłonić całą cegłę i jakież było nasze zdziwienie, cegła była pokryta czymś co przypominało 
złoto. Blanka popatrzyła na mnie wymownie i schowała znalezisko do plecaka, który jak 
zwykle zarzucony miała na jedno ramię. Nie chodziło nam o kradzież, ale o to żeby nikt inny 
ze zwiedzających nie widział naszego „skarbu”.  

Po skończonym zwiedzaniu skansenu  podeszłyśmy do przewodnika i Blanka pokazała 
dziwną cegłę. On aż krzyknął z radości, klasnął w ręce i już chciał nam ją zabrać.  
– O nie tak szybko - powiedziałam,   
– najpierw musimy dowiedzieć się co to dokładnie jest, z czego zrobione i dlaczego było 
ukryte w ziemi.    
– Dobrze - powiedział, zabierzemy cegłę do Wrocławia do laboratorium, niech przeprowadzą 
badania nad znaleziskiem, a ja tym czasem pokażę paniom dokumenty dotyczące fabryki. 

Wyczytałyśmy z nich, że surowcem mineralnym, który miał decydujący wpływ na 
powstanie tej fabryki był bez wątpienia kaolin, którego złoża występują pomiędzy Żarowem, 
Mrowinami i Kalnem oraz w pobliżu Gołaszyc i Pożarzyska.   
Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo otrzymało państwowy złoty medal zasługi dla 
rozwoju przemysłu w 1861 roku, a także medal na, światowej wystawie w Wiedniu w 1873 
roku.  
Wkrótce potem zbudowane zostały dwie fabryki filialne.   
Jedna w czeskim Halbstadt, druga w bawarskim Marktredwitz.   
Obie zaopatrywane były w surowiec wydobywany w Żarowie. W 1896 roku przedsiębiorstwo 
przekształcono w spółkę  z o.o. Vereinigte Chamottenfabrik vormals C. Kulmiz G. m. b. H. 
Saarau.  
Pod ta nazwą zakłady funkcjonowały do 1932 roku. Niestety w skutek trudności finansowych 
przejęta została przez berlińskie konsorcjum, Didier Werke A.G. Po poprawie koniunktury na 
wyroby szamotowe żarowskie zakłady były najnowocześniejsze w branży na terenie Niemiec. 
Wyroby ognio- i kwasoodporne sprzedawane były do różnych zakątków Europy.   
Do najbardziej niesamowitych geograficznie miejsc gdzie dotarły żarowskie cegły jest 
„Forcella  Bragarolo we włoskich Dolomitach”. 
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Po kilku dniach laboratorium z Wrocławia zawiadomiło nas o wynikach dotyczących 
cegły. Okazało się ,że pochodzi najprawdopodobniej z XIX wieku i należała do rodziny 
właściciela fabryki.  
W środku był szamot, a na zewnątrz była pokryta złotem o bardzo wysokiej próbie, była 
bardzo cenna.   
Po oczyszczeniu z ziemi i błota odkryto wygrawerowany napis „Wdzięczni pracownicy”.  

Przewodnik skansenu opowiedział nam następującą historię.  
– w czasach kryzysu właściciel fabryki nie chciał zwalniać pracowników, obniżył im jednak 
pensje o połowę i tyle wypłacał z kasy zakładu, drugą połowę płacił z pieniędzy, które uzyskał 
ze sprzedaży pięknego domu w Niemczech oraz domku wypoczynkowego na Mazurach. 
  
Nie chciał pozbywać się dobrych i sprawdzonych pracowników, a jednocześnie nie mógł 
patrzeć na biedę w okresie kryzysu. On z rodziną też żyli skromnie i tak przetrwali najgorsze 
czasy. Pracownicy wiedzieli o tym i jak tylko nastały naprawdę dobre czasy złożyli się na 
złoto, którym została pokryta cegła.  

Tak podziękowali pracodawcy za okazane serce i dobro.    
Przechowywano ją najprawdopodobniej w kasie pancernej w podziemiach zakładu. Po II 
Wojnie Światowej nikt już o tym nie pamiętał.   
Zaczął się czas odbudowy fabryki i wznowienie produkcji. „Zakłady Szamotowe” przejęte 
przez władze polskie w lipcu 1945 roku otrzymały nazwę „Żarowskie Zakłady Materiałów 
Ogniotrwałych”.  
Produkcję rozpoczęto na początku 1946 roku. W samej fabryce przeprowadzono remonty 
urządzeń i uzupełnianie maszyn. Fabryka zatrudniała około 100 pracowników, w tym niestety 
tylko 1/3 część Polaków. Prowadzono też zakrojoną na szeroką skalę działalność socjalną. 
Fabryka posiadała stołówkę przyzakładową, przedszkole i ambulatorium, a nawet własną 
drużynę piłkarską. W kolejnych latach powstały też mieszkania dla pracowników.  

W 2003 roku sprywatyzowana firma zmieniła nazwę na Polska Ceramika Ogniotrwała 
"Żarów" S.A. Współczesność firmy wyznaczały cele ciągłego doskonalenia jakości wyrobów 
poprzez konsekwentnie realizowany, niezwykle szybki proces modernizacyjny, który objął 
wszystkie wydziały produkcyjne od automatyzacji wydziału przygotowania mas do zakupu 
nowych pieców tunelowych z pełną kontrolą procesu wypalania. 

W 2035 nastąpił wybuch pieca do wypalania cegieł, zniszczona została duża część fabryki. 
Właściciele nie mieli już serca, ani ochoty na jej odbudowę i przekazali ją Gminie Żarów, 
która na terenie zakładów utworzyła skansen. Być może podczas tego wybuchu zniszczeniu 
uległ podziemny sejf i tak złota cegła leżała przez kilka lat przykryta cienką warstwą ziemi i 
czekała na nas, na mnie i na moją wnuczkę. 


