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Od redakcji

Prezentowany 35. (jubileuszowy) tom „Szkiców Legnickich” zachowuje 
utrwalony w tradycji wydawniczej tego pisma profi l edytorski i specyfi cz-
ny wyraz merytoryczny. Łączy wymogi stawiane wydawnictwom nauko-
wym z zadaniami potrzeb popularyzatorskich i uwarunkowań środowisk 
społecznych, do których jest adresowany.

 Na zawartość tomu składają się teksty (artykuły, studia, recenzje, rela-
cje, wspomnienia) dotyczące różnych dziedzin i aspektów życia Legnicy, 
odtwarzające cząstkowy obraz dziejów miasta i regionu od czasów naj-
dawniejszych do współczesnych, a tym samym przywracające, podtrzy-
mujące i konstruujące pamięć zbiorową legniczan o ważnych momentach 
w rozwoju ich dzisiejszej „małej ojczyzny”. To połączenie w jednym tomie 
różnych tematycznie materiałów i podejść do analizowanych zagadnień 
jest pochodną złożoności i skali zainteresowań naukowych i publicystycz-
nych oraz poglądów środowiska inteligenckiego, formalnie i nieformalnie 
związanego z Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Odzwierciedla też zakres 
i specyfi kę problemów charakteryzujących życie społeczne, polityczne, 
kulturalne głównie mieszkańców Legnicy w niedawnej przeszłości i do-
bie współczesnej.

Zasadniczą część tomu tworzą dwa działy: „Studia i materiały” oraz 
dział zatytułowany „Kultura artystyczna Legnicy”. Spośród artykułów 
pierwszego działu na uwagę zasługuje monografi czny tekst Czesława 
Kowalaka, stanowiący podsumowanie jego wieloletnich badań nad lo-
sami powstańców wielkopolskich związanych po wojnie z naszym mia-
stem i o formach upamiętnienia samego powstania w Legnicy. Godnym 
polecenia Czytelnikom jest artykuł Arkadiusza Malinowskiego o roz-
woju przetwórstwa warzyw, ważnego, ale wciąż mało znanego sektora 
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gospodarki przedwojennej Legnicy. Przyniósł on miastu duży rozgłos 
(zwłaszcza przetwórstwo ogórków i kapusty) i dziś do jego tradycji chęt-
nie w Legnicy się nawiązuje. Interesujący, nie tylko dla legniczan, będzie 
tekst Piotra Wołoszyna o zgrupowaniu wojsk radzieckich w Niemczech, 
dla których zaplecze stanowiły jednostki drugiego rzutu Północnej Gru-
py Wojsk Armii Radzieckiej ze sztabem w Legnicy. 

W dziale drugim pomieszczone zostały dwa ważne teksty. Autorem 
pierwszego jest Zbigniew Kraska. Jego artykuł ma charakter pionierski. 
Wskazuje na potrzebę i wytycza zakres badań o dziejach legnickiego śro-
dowiska plastycznego: jego genezie, sposobach funkcjonowania, poten-
cjale artystycznym i społecznym znaczeniu. Proponuje wątki problemo-
we i zaprasza do dyskusji na temat sanacji życia plastycznego w Legnicy 
w kontekście istniejących realiów społeczno-gospodarczych.

 Drugi artykuł autorstwa Rogera Piaskowskiego traktuje o uniwersa-
lizmie sztuki na Śląsku w epoce schyłkowego baroku, widzianego przez 
pryzmat jednego dzieła sztuki o charakterze monumentalnym, jakim jest 
ołtarz główny w legnickiej katedrze. Wartością pracy jest ukazanie trwa-
łej i od wieków niezmiennej obecności tego wyjątkowego dzieła sztuki 
w przestrzeni kulturowej Legnicy jako przykładu wspólnego dziedzictwa 
katolików i protestantów.

Prezentowany tom zamykają tradycyjnie wspomnienia, relacje, recen-
zje i kronika. Mamy nadzieję, że wzbogaci on wiedzę o mieście, a także 
przyczyni się do rozbudzenia zainteresowania omawianymi kwestiami 
w różnych kręgach odbiorców.

Krótkie przedstawienie zawartości „Szkiców Legnickich” pragniemy 
uzupełnić słowami podziękowania dla Prezydenta Miasta Legnicy Tade-
usza Krzakowskiego za wsparcie fi nansowe, dzięki któremu publikacja 
była możliwa.

 Wojciech Kondusza
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Witold Łaszewski
Legnica

Place rynkowe miast dorzecza Kaczawy. 
Legnica, badania archeologiczne 

w latach 1998–2001

Dekada już upłynęła od ukazania się książki Rafała Czernera Zabudowy 
rynków. Średniowieczne bloki śródrynkowe wybranych dużych miast Śląska1. 
Autor przedstawił w niej swoje badania nad średniowiecznymi budowlami 
miejskimi w obrębie placu rynkowego. Jeszcze więcej lat minęło od publi-
kacji Janusza Pudełki Zagadnienie wielkości i proporcji rynków w badaniach 
nad rozplanowaniem niektórych miast średniowiecznych2, gdzie pokazano 
mechanizm projektowania takiej przestrzeni. W ostatnim dwudziestole-
ciu zrewitalizowano wiele głównych placów miejskich na Śląsku. Badania 
archeologiczne prowadzone podczas tych prac zweryfi kowały źródła histo-
ryczne i odsłoniły nowe, dotąd nieznane obiekty architektury.

Osadnictwo w miejscu, gdzie wzniesiono kościół pw. św. Piotra3, 
sięgało kilku stuleci przed lokacją miasta. Badania archeologiczne 

1 R. Czerner, Zabudowy rynków. Średniowieczne bloki śródrynkowe wybranych dużych 
miast Śląska, Wrocław 2002.

2 J. Pudełko, Zagadnienie wielkości i proporcji rynków w badaniach nad rozplanowa-
niem niektórych miast średniowiecznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocław-
skiej” 1960, nr 36, Architektura 4.

3 „Z 1208 r. pochodzi wiadomość o istnieniu w Legnicy kościoła św. Piotra, którego 
wcześniejsze źródła nie wymieniają. Otóż kościół ten usytuowany jest przy ryn-
ku miasta lokacyjnego. Kościół musiał zatem powstać równocześnie z miastem”. 
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przeprowadzone wewnątrz obecnego kościoła pw. św. św. Piotra i Pa-
wła, w warstwie pierwotnego humusu (najstarsza warstwa), ujawniły 
namacalny tego dowód – „cztery fragmenty ceramiki […] pochodzące 
z naczyń wykonanych techniką wałeczkową, w dolnej części starannie 
wygładzonych. Ceramika ta być może jest świadectwem istnienia tutaj 
wczesnośredniowiecznego osadnictwa przed połową X w.”4. W śred-
niowieczu w tym miejscu znajdowało się niewielkie wzniesienie zago-
spodarowane osadniczo5. Według źródeł w pobliżu, również przez plac 
rynkowy, miał płynąć strumień6. Prace archeologiczne prowadzone 
w innym miejscu, w kwartale zabudowy pomiędzy ulicami Środkową, 
Paderewskiego, NMP a Rynkiem, odsłoniły interesujący układ przed-
miejskich nawarstwień. Grzegorz Domański najstarszą warstwę „D” 
datował na podstawie ceramiki na XII w.7 Oprócz materiału rucho-
mego wystąpiły tu również dwunastowieczne relikty zabudowy drew-
nianej „Faza III”. Gdyby poprowadzono oś wzdłuż odsłoniętych ścian, 
okazałoby się, że odchylenie przedlokacyjnych budowli od północy 
wskazywałoby na godzinę dziesiątą8, natomiast lokacyjny plac rynko-
wy orientowano (dłuższe boki) na godzinę jedenastą9. Przedmiejski plac 
rynkowy w części stanowił teren sepulkralny. Podczas prac w 1966 r. 
odkryto szkielety10.

Najstarszym odniesieniem architektonicznym w tej części miasta, 
rzutującym na rozplanowanie przestrzenne (przedmiejskie i miejskie) 
był kościół św. Piotra11. Badania archeologiczne prowadzone wewnątrz 

T. Kozaczewski, Przejście od miasta wczesnośredniowiecznego do miasta średnio-
wiecznego, „Sobótka” 1989, z. 4, s. 514.

4 C. Lasota, J. Rozpędowski, Badania archeologiczne w kościele św. Piotra i Pawła 
w 1989 r., „Szkice Legnickie” [dalej: „SL”] 1992, t. 14, s. 102.

5 „Pod współczesnym poziomem Starego Miasta kryją się dawne wzniesienia, wyso-
kość względna do 2 m, na nich wzniesiono zamek oraz kościoły NMP i św. Piotra”. 
M. Goliński, R. Żerelik, Kontrowersje wokół lokacji Legnicy, „SL” 1981, t. 15, s. 21.

6 R. Eysymontt, Miasto w XIV w., [w:] Legnica. Zarys monografi i miasta, red. S. Dą-
browski, Legnica 1998, s. 93.

7 G. Domański, Z badań archeologicznych Legnicy-miasta, „SL” 1965, t. 2, s. 126.
8 Ibidem, il. 22.
9 W. Łaszewski, T. Rollauer, Legnica. Dzieje miasta, Wrocław 2004, s. 22–23.
10 P. Kubów, Legnica, „Silesia Antiqua” 1968, t. 10, s. 292.
11 Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Araszyński, cz. 2: Katalog zabyt-

ków, red. A. Włodarek, Warszawa 1995, s. 136–137 i 318 (tu wcześniejsza literatura).
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świątyni odsłoniły jego najstarszą fazę – romańską, korpus jednonawowy 
z półokrągłą absydą wykonaną z cegły12. W literaturze spotykamy tezę, 
że początkowo była tu „niekoniecznie parafi alna kaplica”13. Pomijając za-
sięg sieci parafi alnej na terenie miasta na przełomie XII/XIII w., należy 
zastanowić się, w jakim celu, przy bardzo dużym nakładzie środków, wy-
budowano pierwszy poza grodem obiekt ceglany14. Odpowiedź mogłaby 
należeć do oczywistych. „Wszystkim miastom [o obszarze] powyżej 5 ha 
zaplanowano kościoły”15. W tym miejscu następuje sprzeczność z dotych-
czasową wiedzą, która odrzuca tak wczesne lokowanie Legnicy na prawie 
niemieckim.

Po likwidacji osadnictwa z XII w. wytyczono Rynek i przylegające 
do niego kwartały zabudowy. Kwartał zamykający Rynek od północ-
ny nie uległ przesunięciu, przekręceniu ani pomniejszeniu aż po czasy 
współczesne. Być może gwarantem jego pierwotnych granic był zakon 
lubiąskich cystersów, który otrzymał tu nadania, a następnie wzniósł 
kamienny dom opata16. Omawiany kwartał narysowany na planie ka-
tastralnym z 1863 r.17 miał wymiary zbliżone do działek opisanych 
przez Ambrożego Bitschena18. Badania Janusza Pudełki potwierdziły, że 
ów blok zabudowy przyrynkowej (240 × 240 stóp) został rozmierzony 

12 C. Lasota, J. Rozpędowski, op. cit., s. 101–102.
13 S. Jujeczka, Duchowni średniowiecznej Legnicy. Studium prozopografi czne nad klerem 

diecezjalnym, Legnica–Chojnów 2006, s. 43.
14 Kościół św. Piotra, zwany później „górnym”, po raz pierwszy został wzmiankowany 

w dokumencie z 1208 r. „molendinum iuxta sanctum Petrum in Legnic”. Badania 
archeologiczne prowadzone pod posadzką odsłoniły negatyw ceglanej absydy koś-
cioła romańskiego. C. Lasota, J. Rozpędowski, op. cit., s. 99–102.

15 H. Kozaczewska-Golasz, Wrocław w latach 1204–1264, [w:] Architektura Wrocławia, 
t. 2: Urbanistyka [do roku 1945], red. J. Rozpędowski, Wrocław 1995, s. 56.

16 „W 1337 r. (przed 1 VIII) rada Legnicy stwierdza, że opat Jan i konwent klasztoru 
w Lubiążu kupili od miasta część gruntów, które należały do Franczka z Przybyło-
wic, o długości 46 i szerokości 16 łokci, położonych obok kamiennego domu cyster-
sów lubiąskich”. A. Tarnas-Tomczyk, Uposażenie klasztorów legnickich do połowy 
XIV wieku, „SL” 2008, t. 29, s. 23.

17 Badania pomiarowe przeprowadzono na planach katastralnych z 1863 r. Maßstab 
1:1000: Kartenblatt 1, 8, 9, Archiwum Państwowe w Legnicy.

18 J. Pudełko, Zagadnienia urbanistyki średniowiecznej Legnicy w świetle spisu czynszo-
wego z roku 1451. Próba rekonstrukcji parcelacji, „Kwartalnik Architektury i Urba-
nistyki” 1971, t. 16, z. 4.



12 WITOLD ŁASZEWSKI

przy użyciu stopy paryskiej19. W stosunku do północnego kwartału, 
wschodnie i zachodnie bloki zabudowy wyraźnie przemieściły się wzglę-
dem pierwotnej siatki, natomiast południowy kwartał kościoła pw. św. 
Piotra zmniejszono. Oczywiście zaistniałe zmiany spowodowały wy-
darzenia20 inne niż najazd mongolski w 1241 r.21 Północny kwartał za-
budowy z planu katastralnego (1863 r.) stanowił stałą, która umożliwi-
ła zrozumienie zasad wytyczenia placu rynkowego i pierwotnej siatki 
zabudowy.

Kwartał południowy, z kościołem św. Piotra, wytyczono pod działkę 
kościelną o wymiarach 240 × 240 stóp. Jednak po jakimś czasie wykro-
jono z niego część terenu pod parcelę mieszczańską (według księgi czyn-
szowej z XV i XIX w. planów katastralnych). Przy tyczeniu nowej działki 
pomniejszono kwartał kościelny o 30 stóp i zlikwidowano ulicę o szero-
kości 30 stóp. Ambroży Bitschen, opisując należności podatkowe w po-
łudniowym kwartale rynkowym, wymienia tylko jedną pełną działkę: 

19 Miary stosowane w Legnicy w XIII w. wg J. Pudełko. Por. Ibidem. 
1 stopa paryska – 31,3 cm, używana do końca XIII w. (miara długości), 1 pręt – 
15 stóp (4,7 m) (miara długości), 1 sznur – 10 prętów (miara długości), „Sznur nie 
oznaczał jednostki miary, lecz narzędzie miernicze. W źródłach brak jest danych 
o wartościach tych miar”. B. Bobowski, Rozgraniczenie dóbr jednostek osadniczych 
i innych przestrzeni ziemskich w średniowieczu (na przykładzie Śląska, Wielkopolski, 
Pomorza i Rugii), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2008, nr 2, s. 227–228. 
1 wężysko – 10 × 10 prętów (miara powierzchni), 1 morga – 3 wężyska, 1 niwa – 
5 wężysk (miara powierzchni), pole – 10 mórg, 1 łan fl amandzki – 30 mórg, „fl a-
mandzkich łanów używano do wytyczania powierzchni pól zagospodarowanych”. 
J. Pudełko, Zagadnienia wielkości powierzchni średniowiecznych miast Śląska, Roz-
prawy Komisji Historii Sztuki, t. 5, Wrocław 1967, s. 33–34. Działka mieszkalna 
(kuria – wg Bitschena) – 60 × 120 stóp – 4 × 8 prętów (18,76 × 37,52 m), typowy 
kwartał zabudowy – 8 kurii – 240 × 240 stóp – 16 × 16 prętów (75,12 × 75,12 m), 
nietypowy kwartał zabudowy – 9 kurii (4,5 kurii) 270 × 240 stóp – 18 × 16 prętów 
(84,51 × 75,12 m), szerokość uliczki (wikus) – 1 pręt, szerokość ulicy (gasse) – 2 pręty.

20 Na przykład pożar w 1338 r. czy regulacja rynku w 1372 r.
21 „W czasie nawały mongolskiej mieszczanie palą osadę z kościołem św. Piotra i za-

mykają się wraz z załogą na zamku w oczekiwaniu na wynik bitwy”. R. Eysymontt, 
Rozwój przestrzenny i architektura, [w:] Legnica…, s. 85. W wypadku Legnicy jest to 
nadinterpretacja, ponieważ nie zdołano dotąd uchwycić warstwy pożarowej związa-
nej z najazdem mongolskim. O warstwie pożarowej w kościele NMP z 1338 r. wspo-
minał Jerzy Rozpędowski. J. Rozpędowski, Kościół Mariacki w Legnicy, „SL” 1974, 
t. 8, s. 230.
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„In Circulo. Petrus de Heide, hec est tota curia”22. Następne dwie parcele, 
przylegające do niej od zachodu, należały już do południowego kwartału 
zabudowy ul. Złotoryjskiej, pomimo faktycznego położenia w obrębie 
placu rynkowego „Platea Aurimontis. […] Pawl Bantsch ½ hoff , […] //
Niclas von der Heide ½ hof;”23.

Plan katastralny z 1861 r. pokazywał, że południowy kwartał zabudo-
wy ul. Złotoryjskiej łączył się z częścią przyrynkowego kwartału południo-
wego, sięgającego po kościół św. Piotra. Pozostawiono tylko bardzo wą-
skie przejście. Przynależność parceli do określonego miejsca była ważna, 
wpływało to na obciążenia podatkowe24. Można przyjąć, że plan z 1863 r. 
odpowiada późnośredniowiecznej zabudowie Rynku i ulic. W południo-
wej części Rynek rozszerza się, wypychając zabudowę w kierunku zachod-

22 Bitschens Geschossbuch der Stadt Liegnitz vom Jahre 1451, [ hrsg.] von Arnold Zum-
winkel „Mitteilungen des Geschichts-und Altertums-Vereins zu Liegnitz” 1918–
1919, H. 7, s. 207.

23 Ibidem, s. 207.
24 Ibidem, s. 204–235.

Il. 1. Siatka, według której rozmierzono Legnicę. Rys. W. Łaszewski.



14 WITOLD ŁASZEWSKI

nim25. W wyniku tego zostały odsłonięte dwie parcele wielkości ½ kurii, 
przypisane ul. Złotoryjskiej. Według spisu podatkowego z 1451 r. płacono 
z nich tylko połowę podatku, pobieranego od podobnych w Rynku26. Zajęcie 
części kwartału kościelnego i całej szerokości ulicy pod nową działkę odbyło 
się w czasie, kiedy nie było już wolnych parcel w Rynku, a osoba, dla której ją 
wydzielono, była na tyle znaczna, że nie wypadało jej osiedlić poza Rynkiem. 
Według źródeł parcela przy kościele należała do dziedzicznego wójta Legnicy.

Rynek stanowiący centrum osady przy kościele św. Piotra, został zało-
żony na planie prostokąta: 300 × 570 stóp (w proporcji 1:1,9) – powierzch-
nia placu 7,8 wężyska ~ 1,5 niwy. Od Rynku rozpoczynało bieg 10 ulic 
rozdzielających kwartały zabudowy o wymiarach 240 × 240 stóp.

Przy takim rozplanowaniu miasta ul. Środkowa prowadzi w kierunku 
uliczki o nawierzchni drewnianej, odkrytej podczas badań archeologicz-
nych27 w tzw. Dolnym Mieście.

W pierwszej fazie protomiejskiej (pocz. XIII w.–1256 r.) istotny wpływ 
na kształt miasta wywarli książęta lub ludzie z ich otoczenia. Dopiero 
z czasem wzorcowo wytyczony układ przestrzenny ulegał modyfi kacji. 
Nie bez przyczyny Tadeusz Kozaczewski wskazał podobieństwa pomię-
dzy układem w Legnicy a rozplanowaniem Krakowa28. Nowe rozplano-
wanie z dużym Rynkiem, które przykryło dawne osadnictwo, być może 
początkowo było „miastem” rzemieślników wznoszących monumentalne 
budowle na wzgórzu zamkowym w pierwszych dekadach XIII w.

Początkowo pusty plac rynkowy zaczęły wypełniać obiekty handlowe 
i samorządowe. Do najstarszych należały ławy, kramy i legnickie sukien-
nice liczące 28 komór29. Przyjęło się, że te ostatnie wzniesiono razem z ra-
tuszem30 (ratusz budowano w latach 1318–132431). Dokument, na który się 
powoływano, nie dotyczył pozwolenia na budowę sukiennic, tylko wy-

25 J. Pudełko, Zagadnienia urbanistyki…, ryc. 3.
26 Ibidem, s. 252–253.
27 Legnica, Atlas Historyczny Miast Polskich, t. 4: Śląsk, z. 9, red. R. Eysymontt i M. Go-

liński, Wrocław 2009, il. 3, 4.
28 T. Kozaczewski, O Krakowie lokacyjnym inaczej (Studium urbanizacyjne), „Prace 

Naukowe Instytutu Historii, Architektury, Sztuki i Techniki” 1972, nr 4, Monografi e 
3, s. 70–72.

29 R. Czerner, Zabudowy…, s. 21.
30 R. Eysymontt, Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Ślą-

ska na tle urbanistyki europejskiej, Wrocław 2009, s. 367.
31 F.W. Schirmacher, Urkundenbuch der Stadt Liegnitz und ihres Weichbildes bis zum 

Jahre 1455, Liegnitz 1866, s. 47
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mieniał przyszłe korzyści mieszczan z chwilą postawienia postrzygalni 
sukna32. Komory postrzygaczy sukna wznoszono przy sukiennicach, co 
by znaczyło, że wybudowano je wcześniej33. Być może o czynszu z kra-
mów (sukiennic?) informują dwa dokumenty wystawione przez Bolesła-
wa ks. Śląska i pana Legnicy34 w 1312 r. i 1317 r. Jednak wzmiankowane 
wtedy budowle Arnold Zumwinkel zaliczył do kramów35. Bogate kramy 
posiadały taką samą jak sukiennice liczbę 28 komór36. Oprócz wymienio-
nych budowli na placu rynkowym stały: kramy śledziowe37, ubogie kra-
my38, słoneczne kramy39, ławy chlebowe40, ławy szewskie41, dom chmie-
lu42, topnia kruszców43, nowy dom kupiecki (1529 r.)44 studnie-fontanny45, 
pręgierz i słup hańby46, szubienica47 i ogrodzenie kościoła pw. św. św. Pio-
tra i Pawła48. Plac rynkowy wybrukowano najpóźniej do poł. XVI w.49

32 Ibidem, s. 42.
33 Wzniesione około 1280 r. Por. R. Eysymontt, M. Siechankiewicz, Funkcje najważ-

niejszych obiektów historycznego centrum, [w:] Legnica, Atlas…, il. 9.
34 F.W. Schirmacher, Urkundenbuch…, s. 23–24, 39–40.
35 Izby śledziowe 1481 r. A. Zumwinkel, Die Stadt Liegnitz im Mittelalter, „Mitteilungen 

des Geschichts- und Altertums-Vereins zu Liegnitz” 1906–1908, H. 2, s. 20, 23.
36 Ibidem, s. 21.
37 R. Czerner, Zabudowy…, s. 127; A. Zumwinkel, Die Stadt…, s. 23.
38 R. Czerner, Zabudowy…, s. 105, ryc. 32.
39 Ibidem, s. 112. Kramy usunięto spomiędzy fi larów kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła 

w 1800 r.
40 Ibidem, s. 131.
41 Ibidem.
42 Ibidem, s. 161.
43 Ibidem, s. 161. Topnia mieściła się w bogatych kramach. R. Eysymontt, Rozwój prze-

strzenny i architektura, [w:] Legnica…, s. 109.
44 R. Eysymontt, Rozwój przestrzenny i architektura, [w:] Legnica…, s. 108.
45 J. Romanow, R. Piwko, Legnica, fontanna „Neptuna” w Rynku, AZP 77–20, „Infor-

mator Archeologiczny” 1992, s. 122; R. Czerner, Zabudowy…, s. 166.
46 Nie można wykluczyć, że legnicki pręgierz był wykonany w formie zbliżonej do 

wrocławskiego „słupa hańby”. D. Wojtucki, Urządzenia penitencjarne w krajobrazie 
nowożytnej Legnicy, „SL” 2011, t. 32, s. 111. W miejscu późniejszego odwachu od ok. 
1496 do 9.09.1747 r. Ibidem, s. 112; D. Wojtucki, Publiczne miejsca straceń na Dolnym 
Śląsku od XV do połowy XIX wieku, Katowice 2009, s. 337.

47 D. Wojtucki, Publiczne…, s. 337.
48 W. Łaszewski. Dwa plany Legnicy z XVIII wieku ze zbiorów Österreichische Natio-

nalbibliothek w Wiedniu, „SL” 2008, t. 29, s. 257.
49 Nie znamy daty brukowania Rynku. Zachowała się informacja o turnieju rycerskim 

w 1548 r., z przyczyny którego zdjęto bruk. R. Eysymontt. Rozwój przestrzenny i ar-
chitektura. [w:] Legnica…, s. 114.



16 WITOLD ŁASZEWSKI

Do budowli o charakterze pub-
licznym przy placu rynkowym na-
leży zaliczyć: kościół pw. św. Piotra50 
w południowym kwartale zabudo-
wy, dom wójta51, Piwnicę Świdni-
cką52 i winiarnię53 w południowo-
-zachodnim kwartale oraz siedzibę 
Reprezentacji Stanowej. Na zabu-
dowę Rynku wpłynęły również po-
żary. Najstarszy udokumentowany 
z 1338  r. spopielił całą zabudowę 
placu wraz z przyległościami i mia-
stem54. Pożar południowego bloku 
śródrynkowego w 1601 r. uszkodził 
m.in. ratusz55. Wielki pożar mia-
sta w 1672  r. zniszczył zabudowę 
przyrynkową56.

Rynek, dzielony na Duży i Mały, miał wyznaczone obszary, na któ-
rych handlowano wybranym towarem: Krautmarkt57 – targ kapustą, 
marchwią, grochem (1317 r.), targ śledziami58 (1380 r.), targ skórami 
wyprawionymi59 (XV w.), targ zbożem60. Układ opisanych wyżej obiek-
tów użyteczności publicznej funkcjonował z niewielkimi zmianami do 
początku XIX w. Od 1800 r. rozpoczęto likwidację ławek handlowych 

50 W. Łaszewski, Legnica miejska. Jubileusz kościoła pw. św. Piotra i Pawła (1208–2008), 
„Legnickie Spotkania Archeologiczne” 2010, z. 1, s. 23.

51 Ibidem, s. 25.
52 R. Eysymontt, Rozwój przestrzenny i architektura, [w:] Legnica…, s. 115.
53 Bitschens Geschossbuch der Stadt Liegnitz vom Jahre 1451, hrsg. v. Arnold zum Win-

kel, „Mitteilungen des Geschichts- und Altertums-Vereins zu Liegnitz” 1918–1919, 
H. 7, s. 209.

54 Ibidem, s. 204.
55 W. Brzezowski, Ratusz legnicki, „SL” 1981, t. 10, s. 55.
56 R. Eysymontt, Urbanistyka i architektura w okresie renesansu, [w:] Legnica…, s. 209.
57 A. Zumwinkel, Die Stadt…, s. 17.
58 Ibidem, s. 23.
59 Ibidem.
60 D. Wojtucki, Urządzenia…, s. 113. W 1602 r. rozebrano garkuchnię, by powiększyć 

targ.

Il. 2. Kram przy nowym domu kupie-
ckim w 1. poł. XIX  w. Fragment ilu-
stracji [w:] Liegnitz 700 Jahre eine Stadt 
deutschen Rechts, hrsg. Th . Schönborn, 
Breslau 1942, Abb. 14.
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w Rynku61 (pierwsze rozebrano między fi larami kościoła pw. św. św. 
Piotra i Pawła), w latach 40. zbudowano teatr (miejsce po sukiennicach) 
i nowy odwach62 (miejsce po domu kupieckim, ławach chlebowych i sta-
rym odwachu) oraz Nowy Pasaż w 1892–1894 r. (miejsce domu wójta 
dziedzicznego i pałacu Hochberga).

Prace archeologiczne prowadzone na terenie placu rynkowego w la-
tach 1998–2002 ograniczyły się do płytkich liniowych wykopów zwią-
zanych z wymianą sieci gazowej63 (głębokość od 1,2 m do 1,8 m poniżej 

61 R. Eysymontt, Architektura i rozwój przestrzenny w XIX i na początku XX wieku, [w:] 
Legnica…, s. 320.

62 Idem, Rozwój przestrzenny i architektura miasta w XIX–XX w., [w:] Legnica, Atlas…, 
il. 9.

63 W. Łaszewski, Sprawozdanie naukowe z ratowniczych badań archeologicznych 
przeprowadzonych na Rynku w Legnicy, przy budowie instalacji gazowej. Badania 
1998/1999  r. [maszynopis w archiwum] Dolnośląski Wojewódzki Konserwator 

Il. 3. Kram obok „Śledziówki” nr 31, ul. Mikołaja Kopernika, l. 20. XX w. Fragment 
rysunku Eifriede Springer [w:] G. Humeńczuk, Gerhard Kaske, Magdalena Szafk ow-
ska, Eifriede Springer (1886–1959). Życie i twórczość. Leben und Werk, Legnica 2007.
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nawierzchni) i telekomunikacyjnej dla operatora „Dialog”64 (głębokość 
1,1 m poniżej nawierzchni Rynku), przyłącza centralnego ogrzewania65 
i przyłącza kanalizacji sanitarnej66 (głębokość ok. 3 m poniżej nawierzch-

Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy [dalej: Łaszewski 1998/1999]; W. Ła-
szewski, Sprawozdanie naukowe z ratowniczych badań archeologicznych, przeprowa-
dzonych na placu Katedralnym w Legnicy, przy budowie instalacji gazowej. Badania 
1999 r. [maszynopis w archiwum] Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
we Wrocławiu Delegatura w Legnicy [dalej: Łaszewski 1999].

64 W. Łaszewski, Sprawozdanie z prac archeologicznych przy budowie sieci telekomu-
nikacyjnej w Legnicy. Etap I. Badania 1999/2000 r. [maszynopis w archiwum] Dol-
nośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy 
[dalej: Łaszewski 1999/2000].

65 W. Łaszewski, Sprawozdanie naukowe z prac archeologicznych przeprowadzonych 
w Legnicy na ulicy M. Kopernika. Budowa przyłącza cieplnego. Badania 2001 r. [ma-
szynopis w archiwum] Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wroc-
ławiu Delegatura w Legnicy [dalej: Łaszewski 2001].

66 W. Łaszewski, Sprawozdanie z prac archeologicznych przy budowie przyłącza kana-
lizacji sanitarnej do budynku Rynek nr 13 w Legnicy. Badania 1998 r. [maszynopis 

Il. 4. Plan inwestycji realizowanych w Rynku, z zaznaczonymi miejscami ważnych 
znalezisk.
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ni placu). Układ historycznych nawarstwień na placu rynkowym powi-
nien ulec zaburzeniom w czasach współczesnych w związku z budową 
instalacji: energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej, wodnej, telekomuni-
kacyjnej, oraz z budową nowych bloków mieszkalnych i remontem płyty 
Rynku w latach 60. (kostkę brukową wymieniono na płyty granitowe).

Przyłącze kanalizacji sanitarnej realizowano w północnej części Ryn-
ku w 1998 r.67 Badania archeologiczne ujawniły dwie fazy użytkowania 
tego miejsca w średniowieczu. Pierwsza, przedmiejska-sepulkralna, 
wiązała się ze znalezionym pochówkiem szkieletowym. Grób odsłonię-
to przy pogłębianiu wykopu pod nową rewizyjną studzienkę kanalizacji 
sanitarnej. W niewielkiej jamie, o regularnym prostokątnym kształcie 
(dno jamy grobowej 118,74 m n.p.m.), wykopanej na osi wschód–zachód, 
ułożono zmarłego w pozycji antropologicznej. Głowa znajdowała się po 
zachodniej stronie, kończyny dolne po wschodniej, ręce złożono na mied-
nicy. Jamę grobową wypełniał ił calcowy, próchnica oraz 2 fragmenty 

w archiwum] Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu De-
legatura w Legnicy [dalej: Łaszewski 1998].

67 Łaszewski 1998.

Il. 5. Grób szkieletowy odsłonięty w północnej części Rynku. Fot. W. Łaszewski.
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ceramiki68. Podobne pochówki znane były ze średniowiecznych cmenta-
rzysk datowanych na 2. poł. XII w.69 Nad grobem wytworzyła się warstwa 
wychodzonego iłu (błota), stanowiąca wynik długotrwałego użytkowania 
tego miejsca: trakt lub plac targowy – faza miejska70. Odsłonięte szczątki 
zostały zinwentaryzowane przez antropologa: „Uzębienie szczęki zacho-
wane w zębodołach; I2, C, P1, P2, M2, M3-I1 utracony post mortem, M2 
utracony przyżyciowo. Stopień starcia zębów (5+ wg skali Brothwella). 
Żuchwa masywna z wyraźnie zaznaczoną bródką i kolcem bródkowym 
spina mentalis, z nieznacznie wywiniętymi kątami. Łuk zębodołowy pa-
raboidalny. Uzębienie żuchwy prawie kompletne – bez prawego M2 utra-
conego przyżyciowo, stopień starcia koron zębowych (5+ wg Brothwella). 
Ściany kostne całej czaszki są średniej grubości, zaś cała czaszka jest dość 
masywna. Kości szkieletu postkranialnego wykazują dość masywną bu-
dowę. Poszczególne kręgi, a zwłaszcza kręgi lędźwiowe, posiadają wywi-
nięte brzegi trzonów kręgowych, co przemawia za znacznym obciążeniem 
pracą fi zyczną za życia. […] Na podstawie opisanych cech czaszki, stop-
nia obliteracji szwów oraz stopnia starcia powierzchni koron zębowych, 
a także po uwzględnieniu pomiarów, można z dużym prawdopodobień-
stwem określić, że opisywana czaszka należała do osobnika dorosłego 
w wieku Maturus ok. 45–50 lat, płci męskiej. […] Na podstawie pomiarów 
zachowanych kości długich kończyny górnej wyliczono przyżyciową wy-
sokość ciała przy zastosowaniu kilku powszechnie stosowanych metod. 
Użyte metody to formuły opracowane przez Manouvriera – 166,3 cm, 
Breitingera – 169,0 cm, Trotter i Glaeser – 167,7 cm, Nainys, Anuseviciene 
i Garmus – 164,7 cm. Wyliczając średnią arytmetyczną czterech zastoso-
wanych metod, można określić, że osobnik, którego szkielet jest przed-
miotem niniejszej analizy, miał za życia wysokość ciała około 167 cm”71. 

68 Fragmenty ceramiki z domieszką gruboziarnistą, przełom żółtoszary i ceglasty – 
średniowiecze, Łaszewski 1998, s. 5.

69 B. Miśkiewicz, Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy na płaskich cmentarzy-
skach szkieletowych w Polsce, Materiały Wczesnośredniowieczne, t. 6, Wrocław 1969, 
s. 263; K. Wachowski, Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku, Wrocław 
1975, s. 33.

70 Trzy fragmenty ceramiki z domieszką drobnoziarnistą, przełom jasnoszary, stalo-
woszary – 2. poł. XIII–XIV w., Łaszewski 1998, s. 5.

71 S. Gronkiewicz, Analiza antropologiczna szczątków kostnych ze stanowiska położo-
nego na Rynku w Legnicyi [w:] W. Łaszewski 1998, s. 7.
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Układ pochówku wskazuje na zastosowanie typowego wówczas obrządku 
pogrzebowego. Dlatego należy założyć, że w tym miejscu powinny wystą-
pić jeszcze inne groby. „Znane nam ze Śląska cmentarzyska z X–XIII w. 
położone są najczęściej na wzniesieniach w pobliżu osad”72. Posiadając 
dane o wysokości stropu calca w dwóch oddalonych punktach: Rynek 
(wysokość budynku nr 17) – 118,92 m n.p.m. i pl. Powstańców Wielko-
polskich (pomnik Jana Pawła II) – 117,31 m n.p.m., można stwierdzić, że 
w XIII w. na tym odcinku powierzchnia rynkowego placu podnosiła się 
w kierunku północno-północno-zachodnim, tworząc w okolicy zbiegu 
Rynku i ulic Rycerskiej/Grodzkiej niewielkie wzniesienie. 

Faza miejska. Dzięki pracom ziemnym sięgającym warstwy geologicz-
nej zarejestrowano pełny profi l nawarstwień historycznych na odcinku 
6 m. Według kronikarzy powierzchnia średniowiecznego placu rynko-
wego tylko nieznacznie wznosiła się ponad otaczające ją wody73, dlatego 
podsypano go piaskiem z piaskowni Tarninowa i Kartuz74. Obecnie lustro 
wody gruntowej na obszarze Starego Miasta waha się między 117,00 m 

72 J. Kaźmierczyk, Z. Trudzik, Z pradziejów ziemi legnickiej, „SL” 1962, t. 1, s. 30.
73 D. i R. Eysymontt, Studium historyczno-urbanistyczne centrum miasta Legnicy, t. 1, 

Wrocław 1990, s. 109. [maszynopis w archiwum] Dolnośląski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy.

74 A. Zumwinkel, Die Stadt…, s. 24.

Il. 6. Profi l ziemny wykonany w północnej części Rynku, przyłącze do budynku 
nr 17. Rys. W. Łaszewski.
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n.p.m. a 118,00 m n.p.m.75 Strop próchnicy pierwotnej w opisywanym wy-
kopie znajdował się na wysokości 119,40 m n.p.m., czyli około 2 m ponad 
średni stan wody gruntowej, który zapewne średniowieczna Młynówka 
i inne cieki płynące przez miasto obniżały o około 1 m. Wiemy, że poziom 
wód gruntowych podnosił się od poł. XII w., ślady tego procesu uchwyco-
no również w Legnicy, w trakcie badań archeologicznych naprzeciw koś-
cioła NMP76. Wody gruntowe osiągnęły maksymalny poziom w XIII w., 
a skutkowało to licznymi powodziami i podtopieniami na bezpiecznych 
dotąd terenach nadrzecznych77. Stan ten stał się jedną z wielu przyczyn 
przeniesienia placu targowego w obecne miejsce bezpieczne od powodzi78.

Obawa przed wodą i błotem na Rynku wymusiła działania zabezpie-
czające. Historyczny profi l ziemny zdominowały trzy nasypy: najstarszy, 
zalegający na humusie pierwotnym, wykonano z piasków średnioziarni-
stych barwy żółtej, przewarstwionych próchnicą (nr 3). Przy braku ma-
teriału zabytkowego trudno datować tę warstwę, jednak analiza układu 
stratygrafi i profi lu pozwala stwierdzić, że nasyp powstał przed wzniesie-
niem ściany fundamentu dawnej kamienicy Rynek 1779. Być może pierw-
szy nasyp przywieziono w trakcie kopania fos miejskich80 w latach 20. 
XIV w. Drugi poziom (nr 5) również wykonano w XIV w.81 Inwestycję 
należy łączyć z rozszerzeniem miasta w kierunku zachodnim, po pożarze 
w 1338 r. i pracach przy nowym pasie murów i fos w latach 1340–135082. 
Miąższość warstwy jest podobna do wcześniejszej, pozwala to przypusz-
czać, że ilość wybranego materiału była podobna. Szerokość fos w XIV w. 
raczej nie przekraczała 2–3 prętów. Trzeci nasyp (nr 8), o dwukrotnej 
miąższości w porównaniu z poprzednimi, mógł stanowić wynik prac 

75 Wyniki obserwacji poziomu wód gruntowych w trakcie badań archeologicznych 
prowadzonych w Legnicy.

76 W. Łaszewski, Legnica…, s. 13.
77 J. Piekalski, Od Kolonii do Krakowa. Przemiana topografi czna wczesnych miast, 

Wrocław 1999, s. 250.
78 W czasie powodzi w 1977 r. woda nie zalała Rynku i Górnego Miasta.
79 Wykop pod mur fundamentu przeciął najstarsze nawarstwienia. Ściany deskowania 

(negatyw drewna na profi lu) zabezpieczały pionowy wkop [drewno].
80 F.W. Schirmacher, Urkundenbuch…, s. 42.
81 W poziomie użytkowym pod warstwą nasypu zabezpieczono jeden fragment cera-

miki datowanej na XIV w.
82 W. Łaszewski, Legnickie miejskie fortyfi kacje w świetle badań archeologicznych z lat 

1998–2003, „SL” 2003, t. 24, s. 152.
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przy poszerzaniu fos na początku XV w.83 Próbki geologiczne i prace ar-
cheologiczne wykonane na terenie zasypanych fos wykazały, że dno ww. 
składało się z piasków i żwirów, frakcją zbliżonych do nasypów rynko-
wych. Późniejsi inżynierowie, kierujący budową legnickich fortyfi kacji, 
wydobyte przy kopaniu fos kruszywo i ił wykorzystali do usypania ze-
wnętrznego wału ziemnego i innych przeszkód ziemnych.

Informacja o legnickim bruku została zapisana przy okazji turnieju 
rycerskiego. Na profi lu bruk z otoczaków (0,04–0,1 m) został uchwycony 
na poziomie 120,52 m n.p.m. W innych miejscach Rynku uchwycono jego 
relikty na profi lach: VI (jeden poziom bruku), XIV (dwa poziomy bruku), 
XIX (jeden poziom bruku) i XXI (jeden poziom bruku). Na Dużym Ryn-
ku wystąpił on na wysokości 120,61–120,73 m n.p.m., a na Małym Rynku 
na głębokości około 119,95 m n.p.m.84 Można przyjąć, że odsłonięte re-
likty stanowiły poziom po renesansowym brukowaniu placu rynkowego. 
Bruk układano różnie, jedne poziomy na warstwie użytkowej, inne na 

83 Ibidem, s. 153.
84 Łaszewski 1998/1999.

Il. 7. Bruk odsłonięty we wschodniej części Rynku, profi l XIX. Fot. W. Łaszewski.
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podsypie z piasku. Do interesujących znalezisk należy ten, który przy-
krywała warstwa piasku. Brukowanie nie było inwestycją bezkosztową, 
należało kupić kamień od właścicieli pól lub wybrać otoczaki z łożyska 
Kaczawy lub Czarnej Wody oraz opłacić transport materiału. To samo 
dotyczyło piasku. Być może w niektórych przypadkach odstąpiono od 
układania kamieni, przykrywając wstępnie ułożone brukowce warstwą 
kruszywa. Bruk z ul. Mikołaja Kopernika (uliczka między kwartałami 
zabudowy śródrynkowej), zalegający na głębokości 121,51 m n.p.m., sta-
nowił pozostałość po pracach na początkach XIX w.85 

Powyżej poziomu renesansowego bruku wystąpiła próchnica prze-
mieszana z drobnymi kamieniami i fragmentami cegieł; warstwa ta za-
legała średnio na głębokości od około 0,4 do 1,0 m, poniżej płyty rynko-
wej. Ponad nią wystąpiła współczesna piaszczysta podbudowa stanowiąca 

85 Łaszewski 2001.

Il. 8. Profi l ziemny XXI z zaznaczonym poziomem bruku. Rys. W. Łaszewski.
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wynik prac na placu rynkowym w latach 60. XX w. Stropem historyczne-
go układu nawarstwień rynkowych była betonowa podbudowa (na całej 
powierzchni Rynku), z umocowanymi na niej szlifowanymi granitowy-
mi płytkami (nawierzchnia). Miąższość tej warstwy przeciętnie liczyła 
0,3 m, były takie miejsca na Dużym Rynku, gdzie grubość betonowej 
podbudowy (beton o parametrach B-20) wynosiła 0,6 m86.

W trakcie budowy przyłącza ciepłowniczego do „śledziówki” od stro-
ny ul. Mikołaja Kopernika uzyskano ciekawy profi l ziemny. Pod współ-
czesną nawierzchnią granitową i podbudową z betonu oraz podsypu 
wystąpił relikt nowożytnego bruku (patrz wyżej). Poniżej tego poziomu 
znajdował się nasyp, w którym odsłonięto ceramikę o cechach datujących 
ją na okres XV–XVIII w. Na dnie wykopu pojawiła się warstwa pożaro-
wa87, którą należy przyporządkować pożarowi z 1601 r.

Relikty budynków w kwartałach przyrynkowych

Rynek/ul. Środkowa (dawna kamienica nr 9). Koronę fundamentu odsło-
nięto na głębokości ok. 121,06 m n.p.m. Konstrukcję wzniesiono z cegły 
palcówki, połączonej zaprawą wapienną białą mocną88.

Duży Rynek. Na wysokości północnego bloku śródrynkowego (ka-
mienice Rynek nr 32 i 33) odsłonięto zasypisko gruzowe i dwa odcinki 
fundamentów wykonanych z płyt bazaltowych. Pierwszy odcinek na wy-
sokości Rynek nr 32, długość 2,8 m, korona muru 120,92 m n.p.m.; drugi 
na wysokości Rynek 33, o długość 4,7 m, korona muru 121,04 m n.p.m. 
Łączna długość ok. 8 m. Płyty bazaltowe połączono zaprawą wapienną 
żółtą słabą. W trakcie prac w zasypisku znaleziono kształtkę ceramiczną 
o wymiarach 20 × 9 cm – płytka posadzkowa (?) i cegły palcówki89. Ba-
dany relikt stanowił pozostałość po „domu chmielu”.

Rynek „Bogate Kramy”. Przyłącze telekomunikacyjne prowadzono 
w bardzo płytkim wykopie głębokości 0,4 m od poziomu terenu. W po-
łudniowej części dziedzińca odsłonięto fragmenty muru wykonanego 

86 Łaszewski 1998/1999.
87 Łaszewski 2001.
88 Łaszewski 1999/2000.
89 Ibidem.
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z piaskowca, wzmocnionego 
współczesną cegłą na zaprawie 
cementowej (naprawa XX w.). 
W północnej części dziedziń-
ca w wykopie pod studzienkę 
w północnym profi lu 0,5 m od 
poziomu terenu odsłonięto frag-
ment muru wykonanego z cio-
sów piaskowca90. Wąskie i zbyt 
płytkie wykopy nie pozwoliły 
rozpoznać stanu zachowania 
reliktów Bogatych Kramów.

Rynek nr 31 „Śledziówka”, 
ściana piwnicy została wznie-
siona w kilku etapach: najstar-
szy element wymurowano z ce-
gły palcówki „wysokiej” – 11 cm 
(2. poł. XV w.–1. poł. XVI w.), 
w wątku gotyckim na zapra-
wie wapiennej słabej. Powyżej 
ułożono warstwę cegieł w „rol-
kę”, tworzącą odsadzkę, która 

wysuwała na zewnątrz ścianę o 0,1 m. Na rolce ułożono warstwę płyt 
bazaltowych, na nich wymurowano ścianę z cegły 8,5 cm, w wątku mie-
szanym, datowaną na XVI i pocz. XVII w. Ostatnia przebudowa została 
wykonana z cegły późnorenesansowej/wczesnobarokowej o wysokości 
7,5–8 cm91.

Rynek/ul. Rycerska „Dom Bitschena”. W Rynku zachował się frag-
ment fundamentu nieistniejącej kamienicy, wykonany z płyt bazalto-
wych92. Natomiast fundament od strony ul. Rycerskiej wykonano z ka-
mienia i cegły o wymiarach 29 × 14,5 × 7–7,5 cm93.

90 Ibidem.
91 Łaszewski 2001.
92 Łaszewski 1999/2000.
93 W. Łaszewski, Sprawozdanie z prac archeologicznych. Budowa instalacji gazowej 

w Legnicy na ul. Rycerskiej. Legnica 1998 r. [maszynopis w archiwum] Dolnośląski 

Il. 9. Relikt fundamentu „domu chmielu” 
na Dużym Rynku. Fot. W. Łaszewski.
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Rynek/ul. Złotoryjska (wysokość Rynek nr 2) – niezidentyfi kowana 
konstrukcja przy „piwnicy wina”. Obiekt wysunięto przed linię zabudowy 
około 3,6–3,7 m94. Konstrukcję wzniesiono z kamienia i cegieł połączo-
nych zaprawą wapienną, odsłonięta na długości 16,38 m, korona muru na 
głębokości około 0,8 m poniżej powierzchni Rynku (~120,98 m n.p.m.). 
W murze zachował się łuk otworu. Wysunięcie budowli przed front 
kwartału zabudowy wskazywałoby na konstrukcje związane z handlem 
(dostawione kramy) lub wewnętrzną komunikacją w budynku (przed-
proże). Charakter budowli (piwnica winna) oraz materiał – wysoka cegła 
(XV w.) wskazują w badanym przypadku na przedproże.

Rynek/pl. Katedralny 2, „dom wójta”, w którego miejscu wzniesiono 
później (pocz. XVIII w.) barkowy pałac Hochbergów (rozebrany pod ko-
niec XIX w.). Następnie wybudowano „Nowy Pasaż” istniejący do dzisiaj. 
Dom wójta zajmował działkę przy kościele św. Piotra95. Prace ziemne wy-

Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura w Legnicy [dalej: Łaszewski 1998a].
94 Łaszewski 1998/1999.
95 Działkę wytyczono na ulicy i części kwartału kościoła pw. św. Piotra. W. Łaszewski, 

Legnica…, s. 24–26.

Il. 10. Relikt przedproża przed „piwnicą wina”, Rynek 2. Fot. W. Łaszewski.
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konane podczas układania sieci gazowej odsłoniły jego średniowieczną 
konstrukcję96. Ściany budowli postawiono z ciosów, płyt i zwietrzeliny 
bazaltowej, łączonych zaprawą wapienną. Mur wzniesiono techniką opus 
emplectum. W konstrukcji znajdowały się trzy otwory (dwa od strony 
kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła, jeden od strony Rynku), których 
funkcji (okno lub drzwi) nie udało się jednoznacznie ustalić ze względu 
na zbyt płytki wykop. Od strony kościoła mur zachował się na odcinku 
25 m, od strony Rynku na całej długości. Średniowieczna konstrukcja 
przetrwała do naszych czasów, ponieważ stanowiła fundament pod pałac 
Hochbergów. Stopę fundamentu pod jeden z pilastrów tego barokowego 
pałacu wzniesiono z materiału rozbiórkowego. Wśród średniowiecznych 
cegieł palcówek: 28,5 × 13 × 9,5; × 12 × 8,9 cm (zendrówka), ułożono 
również fragment piaskowcowego gotyckiego obramienia okiennego, być 
może z domu wójta. Budowa „Nowego Pasażu” nie zaszkodziła średnio-
wiecznym murom zewnętrznym, ponieważ w środku dawnego obiektu 
postawiono ściany nośne, na których ułożono strop odcinkowy na tyle 
mocny, aby wytrzymał ciężar przejeżdżającego po nim tramwaju. Bitu-
miczna izolacja wykonana nad stropem była na tyle solidna, że piwnica 

96 Łaszewski 1999.

Il. 11. Relikt muru „domu wójta”, po prawej zaznaczono sklepiony otwór. Widok 
od Rynku. Fot. W. Łaszewski.
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od stu lat nie zamaka. Technika 
i materiał użyty na wzniesienie 
konstrukcji, wskazują na XIV w.

Rynek/ul. Chojnowska – od-
słonięto relikt fundamentu bu-
dynku rozebranego po II wojnie 
światowej. Konstrukcję wznie-
siono z bardzo dużych grania-
ków uzupełnionych fragmenta-
mi cegieł97.

97 Łaszewski 1998/1999.

Il. 12. Relikt muru „domu wójta”, za-
znaczono sklepiony otwór. Widok od 
pl. Katedralnego. Fot. W. Łaszewski.

Il. 13. Relikt muru „domu wójta”. 
Widok od pl. Katedralnego. Fot. 
W. Łaszewski.
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W trakcie prac ziemnych 
odsłonięto również pew-
ną ilość materiału zabytko-
wego: cegły98 i fragmentów 
ceramiki99.

Podsumowanie

Prace ziemne prowadzone 
na rynkowej płycie w latach 
1998–2001 ujawniły wie-
le nieznanych szczegółów 
z historii Legnicy. Jednak 
ich niewielki zakres: płytkie 

liniowe wykopy pod instalację gazową, telekomunikacyjną i punktowo 
pod centralne ogrzewanie odsłoniły warstwy związane głównie z nowo-
żytnym miastem. Dzięki tym pracom ustalono poziom renesansowego 
bruku i kolejnych nasypów odkładających się do naszych czasów. Stwier-
dzono, że przywożony tu piasek nie pochodził z piaskowni Tarninowa 
i Kartuz. Oczywiście, w czasach nowożytnych przywożono stamtąd kru-
szywo, by reperować miejskie nawierzchnie. Remont placu rynkowego 
w latach 70. XX w. naruszył w zakresie ograniczonym wcześniejsze histo-
ryczne warstwy i relikty architektoniczne. Większość konstrukcji (fun-
damenty dawnych budowli przyrynkowych) pozostała niezniszczona tuż 
pod powierzchnią około 0,45–0,6 m. Przedproże przed „piwnicą wina” 
zostało rozebrane w czasach nowożytnych (XVII w.), ponieważ jego mur 
zniwelowano do ówczesnego poziomu (0,8 m poniżej współczesnej na-
wierzchni). Do wznoszenia odsłoniętych budowli użyto: ciosów, płyt 
i zwietrzeliny bazaltowej: „dom wójta” (pl. Katedralny 2) – XIV w., „dom 
chmielu” (Duży Rynek) – XIV w. i „dom Bitschena”; wysokiej cegły: kram 

98 Zestawienie wielkości cegły znajduje się w Zestawieniu 1.
99 Zestawienie ceramiki znajduje się w Zestawieniu 2.

Il. 14. Wybór ceramiki z Rynku, 
warstwa nr 11. Rys. B. Józefów.
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śledziowy (Rynek 31) i przedproże (Rynek 2) – 2. poł. XV w. Pozostałe 
obiekty budowano z cegły datowanej na XVI–XVIII w. (Zestawienie 1). 
Z warstw historycznych pozyskano ceramikę miejską (Zestawienie 2). 
Artefakty na podstawie cech datowano na okres XIV–XVI w., pomimo że 
miejska ceramika o przełomie siwym pojawiła się w Legnicy już w 2. poł. 
XIII w., warstwę „11” należałoby datować na XV–XVI w.

Pełny ziemny profi l historycznych nawarstwień udokumentowano 
w trakcie prac pod przyłącze kanalizacyjne do budynku Rynek 17. W tym 
miejscu odsłonięto fazę przedmiejską Legnicy. Odkryty grób szkieletowy 
znajdował się na niewielkim wzniesieniu i być może stanowił fragment 
większego średniowiecznego cmentarzyska, którego poszukiwali J. Kaź-
mierczyk i Z. Trudzik. W fazie miejskiej zmieniono sposób zagospoda-
rowania terenu, przekształcając tę część w plac rynkowy. Kolejne histo-
ryczne warstwy stanowiły wynik przyrastającego Rynku. W miejscu ww. 
badań Rynek podniósł się o 2,79 m.

Remont nawierzchni Rynku przeprowadzony w latach 2008–2010 ot-
wierał przed dociekliwymi badaczami nieograniczone możliwości po-
znawcze. Głębokie wykopy pod instalację wodno-kanalizacyjną umożli-
wiły rozpoznanie osadnictwa na tym terenie od średniowiecza po czasy 
współczesne, otwierając nową kartę w dziejach Legnicy. Z niecierpliwoś-
cią oczekiwać będziemy na publikację wyników badań zleconych przez 
Urząd Miasta.
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Aneksy

Zestawienie 1. Cegła odsłonięta w trakcie prac w l. 1998–2001

Miejsce Wymiary [cm]
b – barokowa, p – palcówka Zaprawa wapienna

Rynek/Rycerska1 w ulicy 15 × 6,5b barwa żółta, zaprawa 
słaba

Rynek/Rycerska2 dom 
Bitschena

29 × 14/14,5 × 7/7,5 barwa biała, zaprawa 
mocna

Środkowa/Rynek dawny 
nr 93

29 × 14,5 × 8p barwa biała, zaprawa 
mocna

Rynek. Bogate Kramy – 
strona południowa4

29 × 13 × 9p
27 × 13,5 × 8,5p
12,5 × 9p

barwa biała, zaprawa 
mocna;
barwa żółta, zaprawa 
słaba

Rynek. Bogate Kramy – 
strona północna5

28 × 14 × 10,5p
12,5 × 10p
12,5 × 9,5p
31 × 15 × 7b

barwa żółta, zaprawa 
słaba

przekop na wysokości
Rynek dawny nr 96

27 × 14 × 9p
14,5 × 9p

barwa żółta, zaprawa 
słaba;
barwa biała, zaprawa 
mocna

Duży Rynek nr 327, dom 
chmielu

13,5 × 7,5p
20 × 9 kształtka

barwa żółta, zaprawa 
słaba

Rynek „Śledziówka”8 27/27,5/28 × 13/13,5 × 10/10,5/11 
– wątek gotycki (2. poł. XV w.)
26,5 × 12/13/14 × 8,5 – wielo-
wątkowy (XVI w.)
29 × 13 × 7,5/8 (po 1601 r.)

barwa żółta, zaprawa 
słaba;
barwa biała, zaprawa 
mocna

Rynek/ul. Złotoryjska9 29 × 15 × 7b
29 × 15,5 × 7b
30 × 14,5 × 6,5b
30 × 15 × 7b
14,5 × 6,5b
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Rynek nr 2/Złotoryjska10 26,5 × 12 × 10,5
26 × 12,5 × 10,5
26,2 × 12,7, 9,7
26,2 × 13,9 × 8,9
27 × 11,5 × 8,9
x 12,5 × 9,5
x 13 × 9,5
13,5 × 9,8

dla wszystkich barwa 
żółta, zaprawa słaba

Rynek – obok dawnego 
pałacu Hochberga11

15 × 6,5b
15,5 × 6,5b
12 × 8p
12,5 × 9p

Rynek – pałac Hoch-
berga12

28,5 × 13 × 9,5p
x 12 × 8,9p (zendrówka).

Zestawienie 2. Ceramika pozyskana podczas prac ziemnych prowadzonych w Ryn-
ku13 w warstwie kulturowej nr 11 (warstwa poniżej poziomu renesansowego bruku)
ceramika wylewy brzuśce dna inne
kremowa 1 2 – –
ceglasta – 2 – –
ciemnosiwa 1 3 1 1 fragment pokrywki
jasnosiwa 2 7 1 1 fragment pokrywki
stalowoszara – 4 – –
ornament – 3 – –
ziarnistość domieszki drobno-

ziarnista
drobno- i śred-
nioziarnista

drobno-
ziarnista

drobnoziarnista

kolor przełomu siwy,
kremowy

siwy, kremowy, 
ceglasty

siwy siwy

wypał dobry dobry dobry dobry
ilość 4 18 2 2
chronologia XIV–XVI w.

1 Łaszewski 1999/2000.
2 Łaszewski 1998.
3 Łaszewski 1999/2000.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.

8 Łaszewski 2001.
9 Łaszewski 1999/2000.
10 Łaszewski 1998/1999.
11 Łaszewski 1999/2000.
12 Łaszewski 1999.
13 Łaszewski 1998/1999.
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Summary

Earthworks conducted in the Market Square in the years 1998–2001 revealed many 
previously unknown details about the history of Legnica. However, their limited 
scope – shallow linear excavations for gas and telephone lines as well as spot exca-
vations for central heating – revealed only layers related to the modern city. Th ose 
works allowed for establishing the level of the Renaissance paving and consecutive 
mounds that had been depositing until our times. It was established that the sand 
was not brought here form Taninów or Kartuzy sandpits. Of course, in the modern 
times, aggregate used to repair city pavements was brought from there. Renova-
tion of the Market Square in the 1970s disturbed, in a limited scope, pre-existing 
historical layers and architectural relics. Most constructs (foundations of former 
Market Square buildings) remained undisturbed just below the surface, at the depth 
of about 0.45–0.6 metres. Th reshold in front of the “wine cellar” was disassembled 
in the modern times (17th century), because its wall was equalized to the contem-
porary level (0.8 metres below current pavements). Joints, plates, and basaltic re-
sidual soil were used to elevate uncovered buildings: “vogt’s house” (2 Katedralny 
Square) – 14th century, “hops’ house” (Large Market Square) – 14th century, and 
“Bitschen’s house”; tall brick was used for: herring stall (31 Market Square) and the 
threshold (2 Market Square) – second half of the 15th century. Other buildings were 
constructed from brick dated to 16th-18th century (Sheet 1). City ceramics were 
extracted from the historical layers (Sheet 2). Artefacts were dated on the basis of 
their characteristics to 14th-16th century – even though the grey-glazed city ceram-
ics appeared in Legnica in the second half of the 13th century, layer “11” should be 
dated to 15th-16th century. 

Full earth profi le of the historical layers was documented during works on the 
sewerage connection for the building at 17 Market Square. Here, a pre-city phase 
was uncovered. Uncovered skeletal grave was located on a small hill and could have 
been a fragment of a larger medieval cemetery, which J. Kaźmierczyk and Z. Trudzik 
were searching for. In the city phase, manner of the land development changed and 
this area was transformed into the market square. Subsequent historical layers were 
a result of the accruing Market Square. At the location where the research was con-
ducted, the Market Square rose by 2.79 metres. 
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Szkolnictwo niemieckie na Dolnym Śląsku 
i w Legnicy w latach 1945–1963

Wstęp

Dzieje szkół niemieckich na Dolnym Śląsku i w Legnicy po II wojnie 
światowej nie zostały dotychczas opracowane. Ukazały się tylko krótkie 
wzmianki w niektórych książkach i artykułach1.

Z opracowań w języku niemieckim na uwagę zasługują: Liegnitz. 
Die schlesische Gartenstadt (von Gerhard Kaske und Horst Hiller, West-
kreuz-Verlag, Berlin–Bonn 1992), Liegnitz. Bilder aus der Geschichte einer 

1 J. Dudek, Stan i potrzeby szkolnictwa średniego ogólnokształcącego na Dolnym Ślą-
sku, Warszawa 1959 oraz Szkolnictwo średnie ogólnokształcące dla mniejszości naro-
dowych na Dolnym Śląsku, „Sobótka” 1971, nr 1, s. 73–98; A. Kwilecki, Mniejszości 
narodowe w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo” 1963, t. 7, nr 4; S. Mauersberg, Szkol-
nictwo dla mniejszości narodowych, „Nowa Szkoła” 1960, nr 2, s. 8–11; B. Ociepka, 
Niemcy na Dolnym Śląsku w latach 1945–1970, Wrocław 1992; W. Redka, Szkolni-
ctwo z niemieckim językiem nauczania w powiecie wałbrzyskim w latach 1950–1958, 
„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1970, nr 1, s. 126–135; A. Smołalski, Szkolni-
ctwo podstawowe na Dolnym Śląsku w latach 1945–1965, Wrocław 1970; H. Chałup-
czak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lublin 1998; Z. Kurcz, 
Mniejszość niemiecka w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroc-
ław 1995; Mniejszość niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech, red. Z. Kurcz, W. Mi-
siak, Wrocław 1970; Teatr Miasta – Miasto Teatru. Dawna Legnica i jej teatr we wspo-
mnieniach mieszkańców. Th eater der Stadt – Stadt des Th eaters. Liegnitz und sein 
Th eater in Erinnerungen, oprac. R. Urbański przy współpracy C.H. Hillera, Legnica 
[2004]; R. Stępień, Szkolnictwo niemieckie w Legnicy po II wojnie światowej (Kalen-
darz ważniejszych wydarzeń), „Szkice Legnickie” 2005, t. 26, s. 239–250.
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schlesischen Stadt von den Anfängen bis zur Gegenwart (Beiträge zur Lieg-
nitzer Geschichte hrsg. v. der Historischen Gesellschaft  Liegnitz E.V., Bd. 
9, Gerhard Weber Verlag Lorch–Württ 1979), Liegnitz 1945–1947 und 
andere Beiträge (Beiträge zur Liegnitzer Geschichte hrsg. v. der Histori-
schen Gesellschaft  Liegnitz E.V., Bd. 23, Henske – Neumann Verlagsges 
Hofh eim–Taunus 1993), Liegnitz. Schicksal einer niederschlesischen Stadt 
(Beiträge zur Liegnitzer Geschichte hrsg. v. der Historischen Gesellschaft  
Liegnitz E.V. 27. Bd. 27, bearb. v. H.-J. Henske, Henske-Neumann Verlag, 
Hofh eim–Taunus 1997).

Najważniejsze wiadomości dotyczące szkół niemieckich w naszym 
mieście zostały opracowane na podstawie materiałów źródłowych znaj-
dujących się w Archiwach Państwowych we Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej 
Górze, w Archiwum Akt Nowych w Warszawie i w Archiwum legnickie-
go Urzędu Miasta. Należy dodać, że część materiałów archiwalnych do-
tyczących szkół niemieckich na terenie naszego miasta zaginęła w ciągu 
kilkudziesięciu lat po ich likwidacji. Dlatego niektóre zagadnienia w tym 
artykule zostały potraktowane zbyt krótko i mało wyczerpująco. W trak-
cie zbierania materiałów uwzględniono informacje z wywiadów przepro-
wadzonych z byłymi pracownikami Wydziału Oświaty w Legnicy (np. 
z inspektorem szkolnym w Legnicy Władysławem Stawikiem) oraz Kura-
torium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu (w tym z byłym kuratorem, 
a następnie prof. dr. hab. Antonim Smołalskim). Na szczególną uwagę 
zasługują cenne wspomnienia nauczycielki języka polskiego i ostatniej 
kierowniczki Szkoły Podstawowej nr 9 z niemieckim językiem nauczania 
Jadwigi Sklepkiewicz oraz uczniów i absolwentów tej szkoły, germanisty 
Norberta Blaschkego oraz Jürgena Gretschela (przewodniczącego Nie-
mieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Legnicy). Pewnych 
informacji udzieliła mi Teresa Delanowska, która ukończyła klasę VII 
omawianej placówki w 1963 r., a więc w ostatnim roku istnienia tej szkoły. 
Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego mgr Edward Dobosz udostępnił 
mi list byłego kierownika Szkoły Podstawowej nr 9 z niemieckim języ-
kiem nauczania Feliksa Bittnera, przebywającego obecnie w Wolfsburgu 
w RFN, oraz materiały w postaci odbitek fotografi cznych z kroniki szkol-
nej ze spotkania w jego szkole w niedzielę 2 października 2005 r. grupy 75 
dawnych nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 9.

Wszystkim osobom służącym mi pomocą i ważnymi informacjami 
serdecznie dziękuję.
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1. Szkoły niemieckie na Dolnym Śląsku 
po II wojnie światowej

W 1945  r. w wielu miastach o dużej liczbie ludności niemieckiej, np. 
w Wałbrzychu, Kłodzku, Nowej Rudzie, Wrocławiu i innych miejsco-
wościach, rodzice organizowali potajemne nauczanie swoich dzieci. 
W Wałbrzychu było tajne nauczanie w budynku ewangelickim przy ul. 
Bogusławskiego i w mieszkaniu prywatnym przy pl. Kościelnym oraz 
w pomieszczeniu badaczy Pisma Świętego. W Polanicy-Zdroju prowadzi-
ła prywatną szkołę Erna Keller2. Zdarzały się wypadki, że ujawniano ist-
nienie szkół niemieckich, do których uczniowie uczęszczali regularnie na 
naukę, np. w powiecie wrocławskim, gdzie we wsi Książenice (Fürstenau) 
na terenie gminy Kąty ujawniono we wrześniu 1945 r. szkołę niemiecką, 
do której regularnie uczęszczały dzieci na naukę. Zarząd Gminy, nie po-
siadając w tych sprawach dokładnych instrukcji, polecił chwilowo szkołę 
tę zamknąć, prosząc o wskazówki, jak postępować w danych wypadkach3. 
We Wrocławiu lekcje dla dzieci i młodzieży prowadzili byli nauczyciele 
niemieccy i wykładowcy uczelni wrocławskich w kilkudziesięciu miej-
scach na terenie różnych Miejskich Urzędów Obwodowych, o czym do-
nosił Inspektorat Szkolny 7 i 14 lutego 1946 r. W wielu szkołach i przed-
szkolach lekcje odbywały się codziennie. Dzieci i młodzież w wieku od 
4 do 16 lat pod pozorem zbierania się na lekcje religii uczyła się przeważ-
nie wszystkich przedmiotów w języku niemieckim. Kierownikami i na-
uczycielami nielegalnych szkół i przedszkoli byli m.in.: ks. Rudolf Lange, 
Kurt Walsebuk, Marta Margot, Anelles Düring, Anida Gusinde, Kähte 
Hentschel, Gisella Paul, Rita Bleicher, Ingard Klimesch i inni. Placówki 
te były zamykane przez Zarząd Miejski Wrocławia4.

W związku z istnieniem szkół niemieckich organizowanych bez ze-
zwolenia polskich władz oświatowych kurator Okręgu Szkolnego Wroc-
ławskiego Jan Dębski wydał 28 września 1945 r. Okólnik Nr 17 w sprawie 
szkół mniejszościowych na terenie Dolnego Śląska, skierowany do Inspek-
torów Szkolnych w Okręgu, w którym wyjaśniał, że:

2 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego [= APWr., PWRN KOS], sygn. 
XVII/92. Por. B. Ociepka, op. cit., s. 104.

3 APWr., Urząd Wojewódzki Wrocławski, sygn. VI/29, k. 79.
4 APWr., Zarząd Miejski Wrocławia, sygn. 128, k. 70–82.
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1) Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego żadnych zezwoleń na pro-
wadzenie szkół mniejszościowych nie wydawało i nie wydaje. Tym samym 
na terenie Dolnego Śląska istnieją tylko szkoły polskie.
2) Dzieci rodziców narodowości niemieckiej, w szczególności te, których 
ojciec lub matka zatrudnieni są w instytucjach polskich – mogą być przyjmo-
wane do szkół powszechnych, względnie przedszkoli, z tym jednak zastrze-
żeniem, iż w danej klasie przeważać będą liczbowo dzieci polskie5.

Wyżej wymieniony Okólnik był czytany przez dyrektora Zarządu 
Miejskiego dr. Łacha na 16 konferencji Miejskich Urzędów Obwodowych 
11 października 1945 r. Jednocześnie doręczył on pismo Inspektoratu 
Szkolnego wzywające nauczycieli niemieckich do rejestracji. Naczelnicy 
Obwodowi informowali, że na swoim terenie spotykają w mieszkaniach 
prywatnych lub na plebaniach grupy dzieci uczęszczających na lekcje. 
Niemcy pytani o zezwolenie odpowiadali, że nauka ma charakter reli-
gijny6. W 1945 r. Inspektorat Szkolny we Wrocławiu zażądał, aby wszy-
scy nauczyciele niemieccy zostali zarejestrowani, co zostało uczynione7. 
Na liście zarejestrowanych znalazło się 149 nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach niemieckich przed ostatnimi działaniami wojennymi na te-
renie Wrocławia. Wśród zarejestrowanych byli kierownicy i dyrektorzy 
oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i innych szkół śred-
nich zawodowych, szkół specjalnych dla głuchoniemych, niewidomych 
i umysłowo upośledzonych, profesorowie fi lozofi i i zakładów kształcenia 
nauczycieli, a także szkół wyższych oraz inni8. Niejaki Franz Żydek (uro-
dzony w 1866 r.) podał, że mówi bardzo dobrze po polsku, ma rodzinę 
w Polsce i pracował dwa lata w polskiej szkole w powiecie lublinieckim 
(od 1925 r. przebywał na emeryturze)9. Na liście znajdują się m.in. polskie 
nazwiska, np. Johanna Cebulla, Josef Marek (urodzony w powiecie opol-
skim, był nauczycielem prywatnej szkoły handlowej, udzielał lekcji pry-
watnych po polsku), Edmund Kopetzki (urodzony na Górnym Śląsku, po 

5 Archiwum Państwowe w Jeleniej Górze, Zespół: Inspektorat Szkolny w Kamiennej 
Górze 1945–1950.

6 APWr., Zarząd Miejski Wrocławia, sygn. 128, k. 169.
7 Ibidem, sygn. 128, k. 169. Protokoł 16. konferencji Miejskich Urzędów Obwodowych, 

odbytej 11 X 1945 r.
8 APWr., Zarząd Miejski miasta Wrocławia, sygn. 257, k. 1–24.
9 Ibidem, k. 7.
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wojnie zatrudniony w Wydziale Kultury i Sztuki jako kierownik ogrodni-
ctwa w zakładzie dla głuchoniemych we Wrocławiu), Max Kalisz i inni10.

Polskie władze oświatowe zaczęły rejestrację dzieci niemieckich po 
podpisaniu przez Polskę i NRD układu zawartego w Zgorzelcu 6 lipca 
1950 r. Była to podstawa prawna organizacji szkół podstawowych dla 
dzieci narodowości niemieckiej. Pod koniec lipca tegoż roku minister 
oświaty wydał zarządzenie w sprawie otwierania przedszkoli i szkół z nie-
mieckim językiem nauczania, w którym czytamy:

Dla dzieci i młodzieży narodowości niemieckiej, których prawni przedstawi-
ciele pragną je kształcić w ich języku ojczystym, otwierane będą przedszkola 
oraz szkoły ogólnokształcące stopnia podstawowego i licealnego z niemiec-
kim językiem nauczania. Przy zakładaniu przedszkoli i szkół z niemieckim 
językiem nauczania stosowane będą te same zasady organizacyjne i normy, 
jakie stosuje się przy zakładaniu analogicznego typu szkół z polskim języ-
kiem nauczania11.

Zarządzenie to zostało uzupełnione instrukcją wykonawczą Minister-
stwa Oświaty z 3 sierpnia 1950 r., według której rodzice powinni składać 
osobiście deklaracje u kierownika miejscowej szkoły podstawowej, a ten 
powinien przesyłać wykaz zgłoszonych dzieci do właściwego Wydziału 
Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, a stamtąd do Kurato-
rium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego w sprawie zezwolenia na uczęsz-
czanie dzieci do szkoły z niemieckim językiem nauczania. W Kuratorium 
we Wrocławiu opracowywano projekty organizacyjne szkół i przedszkoli, 
które przesyłano do Ministerstwa Oświaty w Warszawie. Na podstawie 
list zgłoszeń Ministerstwo Oświaty opracowało sieć szkół i liczbę pod-
ręczników dla dzieci uczących się w szkołach z niemieckim językiem wy-
kładowym, a następnie wypowiedziało się w sprawie programu naucza-
nia w tych szkołach, wprowadzając w klasie pierwszej język niemiecki 
jako ojczysty, zaś język polski jako przedmiot nauczania od klasy dru-
giej. Jednocześnie Instrukcja Ministerstwa Oświaty zalecała rekrutację 
nauczycieli spośród „postępowych robotników i innych pracowników 

10 Ibidem, k. 1–24.
11 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty, 1950, nr 14, poz. 177: Zarządzenie Mi-

nisterstwa Oświaty z 26 lipca 1950 r.
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narodowości niemieckiej, władających językiem polskim”12. Dla kandy-
datów na nauczycieli i wychowawców zalecano organizowanie krótkoter-
minowych kursów przygotowawczych13.

W roku szkolnym 1950/1951 rozpoczęło pracę 96 nauczycieli w 28 
szkołach podstawowych na Dolnym Śląsku z niemieckim językiem na-
uczania (najwięcej na terenie powiatu i miasta Wałbrzycha). Wcześniej 
nauczyciele ci pracowali w różnych zawodach i zakładach, np. 20 – w ko-
palniach, 15 jako pomoc domowa, 8 w biurach, 5 w rolnictwie; 10 stano-
wili bezrobotni. Inni byli krawcami, ekspedientami i piekarzami. Tylko 
4 osoby po 1945 r. były nauczycielami, w tym dwoje jako nauczyciele 
prywatni. Z liczby nowo zatrudnionych 12 posiadało świadectwa semi-
narium nauczycielskiego, większość nie skończyła szkół podstawowych 
i średnich zawodowych. Z tej liczby tylko 10 osób mówiło po polsku14.

Najwięcej szkół podstawowych z niemieckim językiem nauczania 
w województwie wrocławskim było w roku szkolnym 1953/1954, bo aż 55, 
w których 150 nauczycieli nauczało 4154 uczniów. W następnych latach 
następował stopniowy spadek ich liczby, spowodowany wyjazdami ucz-
niów i nauczycieli do Niemiec w ramach tzw. łączenia rodzin. W rezulta-
cie w roku szkolnym 1962/1963 liczba tych szkół spadła do 2 (w Legnicy 
przy ul. Chojnowskiej 100 i we Wrocławiu przy ul. Józefa Hauke-Bosa-
ka 5), w których uczyło się tylko 43 uczniów (we Wrocławiu 14 i w Leg-
nicy 29)15.

Najtrudniejszym problemem przy tworzeniu szkół z niemieckim ję-
zykiem nauczania na Dolnym Śląsku i w innych województwach zachod-
nich oraz północnych była kadra nauczycielska. Wielu młodych nauczy-
cieli (często tylko z podstawowym wykształceniem) nie miało żadnego 
przygotowania do zawodu. Biorąc to pod uwagę, Ministerstwo Oświaty 
w Warszawie organizowało dla nich kursy: w grudniu 1950 r. w Miedze-
szynie, w lipcu i sierpniu 1951 r. w Warszawie, w lipcu i sierpniu 1952 r. 
w Łodzi, w 1954 r. w Zakopanem, w 1956 r. – w Jeleniej Górze. Kursy 

12 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty 1950, nr 14, poz. 180: Instrukcja wyko-
nawcza z 3 sierpnia 1950 r.

13 Zarządzenie Ministerstwa Oświaty z 20 sierpnia 1950 r.
14 B. Ociepka, op. cit., s. 107.
15 Ibidem. Tabela 4, s. 108. W tym uwzględniono obliczenia własne. Zob. też tabelę 2 

w niniejszym artykule.
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były prowadzone przez nauczycieli liceów pedagogicznych, którzy znali 
język niemiecki.

Ze względu na to, że brakowało nauczycieli kwalifi kowanych, zorgani-
zowano w roku szkolnym 1952/1953 w Liceum Pedagogicznym w Świdni-
cy I klasę dla młodzieży niemieckiej. Po ukończeniu tej szkoły absolwenci 
mieli pracować w szkołach z niemieckim językiem nauczania. Pierwsza 
klasa składała się z 36 przerośniętych uczniów i uczennic narodowości 
niemieckiej. Ponad 90% młodzieży mieszkało w internacie, a 80% (a więc 
więcej niż w polskich liceach pedagogicznych) otrzymywało stypendium 
w wysokości pokrywającej całkowite utrzymanie w internacie. Nauczy-
ciele Liceum Pedagogicznego w Świdnicy pod kierunkiem dyrektora 
Franciszka Zalewskiego (późniejszego dyrektora Studium Nauczyciel-
skiego w Legnicy) otoczyli młodzież niemiecką troskliwą opieką.

W czasie funkcjonowania klas niemieckich w Liceum Pedagogicznym 
w Świdnicy w latach 1952–1958 tylko raz odbyła się matura. W 1956 r. 
ukończyło szkołę 25 osób. W roku szkolnym 1957/1958 było w klasie IV 
tylko 8 uczniów, jednak w trakcie roku szkolnego wszyscy wyjechali do 
Niemiec16.

Po dojściu do władzy Władysława Gomułki w 1956 r. rozpoczął się 
okres masowych wyjazdów ludności niemieckiej do RFN i NRD w ra-
mach tzw. łączenia rodzin. W 1957 r. uczęszczało do trzech klas Liceum 
Pedagogicznego w Świdnicy zaledwie 49 uczniów. Wkrótce znaczna ich 
część wyjechała do Niemiec. Z końcem roku szkolnego 1957/1958 klasy 
z niemieckim językiem nauczania uległy likwidacji.

Na początku roku szkolnego 1952/1953 zorganizowano w Liceum 
Pedagogicznym w Świdnicy Rejonową Komisję Kształcenia Nauczycieli 
(dalej: RKKN) dla nauczycieli pracujących w szkołach z niemieckim języ-
kiem nauczania. Wykłady odbywały się w soboty i niedziele oraz podczas 
ferii świątecznych i wakacji. Studiujący korzystali wówczas z bezpłatne-
go zakwaterowania i wyżywienia w internacie Liceum Pedagogiczne-
go. W RKKN w Świdnicy zdobywało kwalifi kacje około 70% nauczy-
cieli pracujących w szkołach z niemieckim językiem nauczania. Dzięki 
kursom i Rejonowej Komisji w 1953 r. w szkołach tych pracowało już 

16 APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/93, M. Zygmunt, Szkolnictwo z niemieckim ję-
zykiem nauczania na terenie województwa wrocławskiego w okresie powojennym. 
Wrocław 1959 (maszynopis), k. 99.
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32 kwalifi kowanych nauczycieli, w 1955 r. – 40, a 60 studiowało nadal 
w Świdnicy17. Pierwsi słuchacze RKKN (w liczbie 17) złożyli egzamin doj-
rzałości w 1957 r. W 1958 r. do egzaminu maturalnego przystąpiły tylko 
2 osoby, po czym Rejonowa Komisja zakończyła działalność z powodu 
wyjazdów słuchaczy do RFN. 

Byli uczniowie niemieccy nie zerwali kontaktu ze szkołą. Do dyrekto-
ra Liceum Pedagogicznego i nauczycieli w Świdnicy przychodziły liczne 
listy z podziękowaniami za edukację w tym zakładzie kształcenia. Na 
organizowany w 1987 r. zjazd absolwentów przyjechała 8-osobowa gru-
pa z Niemiec. Wielu z nich po zdobyciu pełnych kwalifi kacji pracowało 
w zawodzie nauczycielskim w szkołach na terenie Niemiec.

Opiekę i nadzór pedagogiczny nad szkołami z niemieckim językiem 
nauczania z ramienia Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego 
sprawowali osobni wizytatorzy: Marian Kierecki, Stanisław Wątrobiński 
i Michał Zygmunt, a z upoważnienia Wojewódzkiego Ośrodka Doskona-
lenia Kadr Oświatowych – Halina Kościńska. Wspólnie organizowali oni 
dla nauczycieli niemieckich konferencje metodyczne, kursokonferencje, 
konferencje sierpniowe i kursy wakacyjne.

W latach 1953–1958 istniało również Liceum Ogólnokształcące z nie-
mieckim językiem nauczania w Wałbrzychu. Było ono pod względem 
organizacyjnym połączone z polskim I Liceum Ogólnokształcącym, któ-
rego dyrekcja zapewniła nowemu liceum sale wykładowe, wyposażenie 
w sprzęt i pomoce naukowe oraz skompletowanie nauczycieli. Uczniowie 
niemieccy, podobnie jak w Liceum Pedagogicznym w Świdnicy, byli trak-
towani na równych prawach z polskimi. Dostawali stypendia i nagrody, 
jeździli na obozy i brali aktywny udział w szkolnych i międzyszkolnych 
zawodach sportowych oraz we wszystkich uroczystościach na terenie 
szkoły i miasta18.

W 1950 r. zorganizowano 2-letnią Zawodową Szkołę Górniczą w Wał-
brzychu dla młodzieży pochodzenia niemieckiego. W pierwszym roku 
istnienia tej szkoły uczęszczało do niej 280 uczniów w wieku 15–17 lat. 
W 1958 r. szkoła ta została zlikwidowana z powodu braku kandydatów. 
Również w 1950 r. otwarto Szkołę Przemysłowo-Górniczą w Boguszowie 

17 Ibidem, k. 77.
18 Ibidem, k. 105.
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z oddziałem elektrotechnicznym. Początkowo uczyło się w niej około 60 
uczniów pochodzenia niemieckiego. Placówka ta istniała do 1956 r.19

2. Szkoły niemieckie w Legnicy organizowane 
przez wojskowe władze radzieckie

2.1. Szkoła niemiecka przy ul. Franciszkańskiej nr 1 
(1946–1947)

Pierwszą niemiecką szkołę zorganizowano w Legnicy w listopadzie 
1946 r. przy ul. Franciszkańskiej 1 w nieistniejącym już budynku. Doszło 
do tego po dłuższych pertraktacjach z wojskowymi władzami rosyjskimi. 
Rozmowy z Rosjanami prowadzili wspólnie Heinrich Ufert20 i dr Johan-
nes Hönig21. Po ich usilnych i częstych naleganiach otrzymali oni zgodę 
na otwarcie szkoły podstawowej dla dzieci Niemców (w tym wielu wybit-
nych specjalistów) zatrudnionych w zakładach radzieckich. Szkoła była 
pod opieką i nadzorem Wojskowej Administracji Mieszkaniowej, tzw. 
KECZ (Russisches Quartieramt). Rodzice uczniów w godzinach wolnych 
od pracy włożyli bardzo dużo wysiłku, aby zupełnie zaniedbany budy-
nek przy ul. Franciszkańskiej wyremontować, doprowadzić do ładnego 
wyglądu i używalności. Kierowniczką tej szkoły została Lydia Kaubisch. 
Nauczycielami byli: pastor Helmut Steckel, wikary Schreiber i młoda pani 
Metzner. Przy szkole powstał Komitet Rodzicielski. Podręczniki i książki 
potrzebne do nauki sprowadzano za pośrednictwem Rosjan z radzieckiej 
strefy w Niemczech, ale w niewystarczającej liczbie. Dzięki staraniom kie-
rowniczki Lydii Kaubisch zorganizowano w byłym domu Lutra (obecnie 
siedziba Sądu Rejonowego przy ul. Złotoryjskiej) uroczystość w okresie 

19 B. Ociepka, op. cit., s. 112 oraz H. Chałupczak, T. Browarek, op. cit., s. 143.
20 Heinrich Ufert (1895–1971), przedstawiciel samorządowy ludności niemieckiej 

w Legnicy; nawiązał ścisłe kontakty z wojskowymi władzami radzieckimi. W 1956 r. 
wyjechał do RFN (Liegnitz 1945 bis 1947 und andere Beiträge, Bd. 23, Beiträge zur 
Liegnitzer Geschichte herausgegeben von der Historischen Gesellschaft  Liegnitz 
E.V., Hofh eim–Taunus 1993, s. 67; Liegnitz. Schicksal einer niederschlesischen Stadt, 
Bd. 27, bearb. v. H.-J. Henske, Hofh eim–Taunus 1997, s. 10–11 i 165.

21 Dr Johannes Hönig (1889–1954), redaktor „Deutsche Zeitung”, autor wielu 
opracowań o Legnicy (Liegnitz 1945 bis 1947 Beiträge…, s. 60; Liegnitz. Schicksal…, 
s. 165).
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świąt Bożego Narodzenia, w której głównym punktem programu było 
przedstawienie bajki Schneewittchen (Królewna Śnieżka) w wykonaniu 
dzieci starszych klas. Heinrich Ufert zatroszczył się jeszcze o zorganizo-
wanie przyjemnego wieczoru tańców, co było wielką radością dla ucz-
niów szkoły w tych ciężkich powojennych czasach22.

Szkoła przy ul. Franciszkańskiej została zamknięta w lutym 1947 r. 
przez polskie władze oświatowe w Legnicy na podstawie cytowanego wy-
żej Okólnika nr 17. Budynek szkolny został przeznaczony na mieszkania 
czynszowe, a po kilku latach rozebrany23.

Po zamknięciu szkoły niemieckiej przy ul. Franciszkańskiej w Leg-
nicy nastały znowu schulfreien Zeiten – nie było bowiem żadnej szkoły 
dla dzieci niemieckich. Jednakże w wielu domach rodzinnych istniało 
prywatne nauczanie, w tym także organizowane przy ul. Głogowskiej 30 
przez niejakiego Zahna – kowala, który za niewielką opłatą w złotych 
polskich nauczał grupkę dzieci24.

Tymczasem Heinrich Ufert nie ustawał w staraniach w sprawie po-
nownego otwarcia szkoły dla dzieci niemieckich – interweniował nawet 
u marszałka Konstantego Rokossowskiego – dowódcy Północnej Grupy 
Wojsk Armii Radzieckiej w Legnicy25. W tej sprawie zabiegali także inni 
przedstawiciele ludności niemieckiej, a zwłaszcza pastor Helmut Steckel. 
Dzięki temu w krótkim czasie zorganizowano w Legnicy dwie niemieckie 
szkoły: przy ul. Jaworzyńskiej 60 i przy ul. Sejmowej 7.

2.2. Szkoła niemiecka dla dzieci Niemców pracujących 
w firmie Opel-Garitz przy ul. Jaworzyńskiej 60 

(1948/1949–1950)

W roku szkolnym 1948/1949 powstała szkoła przy ul. Jaworzyń-
skiej 60, w budynku w głębi podwórza (obecnie już nieistniejącym) 
dla dzieci Niemców – pracowników rosyjskiego zakładu Opel-Garitz, 

22 Liegnitz. Schicksal…, s. 169.
23 Wywiad z mgr. Norbertem Blaschkem, byłym uczniem tej szkoły, a następnie Szkoły 

Podstawowej nr 9 z niemieckim językiem nauczania w Legnicy i Liceum Pedago-
gicznego w Świdnicy oraz absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego – germanistą 
w szkołach średnich, obecnie emerytem.

24 Liegnitz. Schicksal…, s. 165.
25 H.H. [Hedwig Hübner], Unterricht Weißenburger Straße 7, [w:] Liegnitz. Schicksal…, 

s. 172.
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zatrudniającego wybitnych specjalistów samochodowych: inżynierów, 
mechaników, spawaczy, ślusarzy, kierowców i innych26. Kierownikiem 
szkoły został pastor Helmut Steckel. Oprócz niego pracował w niej Wolf-
gang Meißler. Do szkoły uczęszczało 41 dzieci, które zostały podzielone 
na dwie grupy: początkujących i umiejących czytać i pisać. Z okazji świąt 
Bożego Narodzenia w 1948 r. pastor Steckel zorganizował jasełka27.

2.3. Szkoła dla dzieci pracowników niemieckich 
zatrudnionych w rosyjskich zakładach KECZ i WOJNTORK 

przy ul. Sejmowej 7 (1949–1951)

W dniu 13 czerwca 1949 r. władze rosyjskie zorganizowały szkołę nie-
miecką przy ul. Sejmowej 7. Opiekę i nadzór nad nią sprawowały wspo-
mniane już wcześniej zakłady KECZ oraz WOJNTORK [= Russ. Ma-
gazinverwaltung und Logistik – Rosyjska Administracja Magazynów 
i Logistyka]. W tej szkole uczyły się dzieci pracowników tych dwóch 
wielkich zakładów radzieckich, znajdujących się w różnych miejscach na 
terenie Legnicy, w tym także w gmachu byłej Akademii Rycerskiej28. Na 
terenie między ulicami Sejmową, Matejki, Złotoryjską i Hutników urzą-
dzono z połączonych podwórek i ogródków plac zabaw (piaskownice, ka-
ruzele) oraz plac do uprawiania sportu (przyrządy gimnastyczne, boiska 
do gry w piłkę siatkową i koszykówkę, a także ławki pod drzewami. Plac 
ten nazywano „Parkiem”, mimo że nim w rzeczywistości nie był29. Dzieci 
w wieku 6–16 lat przychodziły do szkoły z zachwytem30. W „Parku ” tym 
bawiły się także dzieci rosyjskie i żydowskie, a dorośli Rosjanie (przeważ-
nie ofi cerowie) grali w piłkę, zwłaszcza w niedziele i dni wolne od pracy31.

26 Liegnitz. Schicksal…, s. 165.
27 Wywiad z przewodniczącym Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

w Legnicy Jürgenem Gretschelem, byłym uczniem szkoły niemieckiej przy ul. Jawo-
rzyńskiej 60, a następnie przy ul. Sejmowej nr 7 i absolwentem Szkoły Podstawowej 
nr 9 przy ul. Senatorskiej 32 w 1955 r.

28 Historyczny gmach Akademii Rycerskiej w Legnicy Rosjanie oddali władzom pol-
skim dopiero w latach 70. XX w. Od tamtego czasu na jego remont wydano już kil-
kadziesiąt milionów złotych.

29 G. Seefeld, Ein Park – oder – wir Ketschkinder, [w:] Liegnitz. Schicksal…, s. 178–180.
30 L.K. [Lydia Kaubisch], Schule und Freizeitgestaltung, [w:] Liegnitz. Schicksal…, 

s. 176–180.
31 Wywiad z mgr. Norbertem Blaschkem.
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Kierowniczką tej szkoły była wspomniana już wcześniej Lydia Kau-
bisch. Oprócz niej w szkole pracowali nauczyciele: pastor Helmut Ste-
ckel, Günter Jenichen (były ofi cer lotnictwa) i Hedwig Hübner. Do szkoły 
uczęszczało 99 dzieci32.

W czerwcu 1949 r. okazało się, że dużo dzieci w wieku 6–12 lat nie 
umiało ani czytać, ani pisać. Było też wielu uczniów w wieku 12–16 lat 
opóźnionych w nauce z powodu braku szkół niemieckich w kilku powo-
jennych latach. Z tego względu zastosowano kursy przyspieszone – w jed-
nym roku szkolnym można było ukończyć dwie klasy.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia nauczyciele zorganizowali dużą 
uroczystość w Domu Strzeleckim (późniejszym rosyjskim Teatrze Let-
nim). Dzieci śpiewały, tańczyły i przedstawiały baśń Rumpelstilzschen. 
Święty Mikołaj wręczył każdemu dziecku prezenty w postaci słodyczy.

W 1950 r. pastor Steckel przyłączył dzieci ze swojej szkoły przy ul. 
Jaworzyńskiej 60 do szkoły przy ul. Sejmowej 7. Dzięki temu liczba ucz-
niów wzrosła do 14033. Po wyjeździe Lydii Kaubisch do Niemiec w 1950 r. 
kierownikiem szkoły został pastor Helmut Steckel.

Szkoła przy ul. Sejmowej pracowała w trudnych warunkach, 140 ucz-
niów uczyło się w trzech salach na parterze i pierwszym piętrze. Ucznio-
wie w jednej sali siedzieli w czasie lekcji na podłodze34. Grono pedago-
giczne miało pokój nauczycielski. Były wielkie kłopoty z podręcznikami, 
brakowało pomocy naukowych do fi zyki i chemii, a także do innych 
przedmiotów. Mimo to nauczyciele pracowali ofi arnie. Dzieci uczęszcza-
ły bardzo chętnie do szkoły i zrobiły ogromne postępy w nauce35. Prawie 
każdego miesiąca organizowano dla uczniów wycieczki.

W szkole były lekcje religii udzielane dla dzieci ewangelickich przez 
pastora Helmuta Steckela. Natomiast dzieci katolickie uczył wspomnia-
ny wcześniej Zahn. Ponadto prawie w każdą niedzielę o godzinie 7 rano 
uczniowie mogli słuchać kazania w języku niemieckim, które wygłaszał 
polski ksiądz przed polską mszą36.

32 R. Stępień, op. cit., s. 245.
33 Liegnitz. Schicksal…, s. 166.
34 Wywiad z mgr. Norbertem Blaschkem.
35 Liegnitz. Schicksal…, s. 177.
36 Ibidem, s. 177.
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W czerwcu 1950  r. (w rocznicę założenia szkoły) zorganizowano 
w „Parku” Święto Dziecka. Przygotowano koła fortuny i budki gier oraz 
wiele różnych atrakcji. Każde dziecko otrzymało po jednej kiełbasie, buł-
ce i butelce lemoniady. Było bardzo dużo radości37. Na zakończenie roku 
szkolnego dzieci otrzymały świadectwa zapisane w specjalnych zeszytach 
(z braku druków)38.

Do 30 kwietnia 1951 r. szkoła niemiecka przy ul. Sejmowej była pod 
opieką i nadzorem wojskowych władz rosyjskich, a od 1 maja tegoż roku 
przeszła pod zarząd Wydziału Oświaty w Legnicy.

3. Szkoła Podstawowa nr 9 z niemieckim językiem 
nauczania pod administracją polskich władz 

oświatowych w okresie od 1 maja 1951 
do 31 sierpnia 1963 r.

3.1. Kierownicy szkoły

W maju 1951 r. niemiecką szkołę podstawową w Legnicy przejęło Mini-
sterstwo Oświaty pod swój zarząd, podobnie jak wiele innych szkół tego 
typu na Dolnym Śląsku, które zaczęto organizować po podpisaniu przez 
Polskę i NRD Układu w Zgorzelcu w 1950 r. Oznaczało to, że władze pol-
skie będą fi nansować i nadzorować szkolnictwo dla dzieci niemieckich 
na terenie całego państwa, w tym także na Dolnym Śląsku i w Legnicy. 
Nauczycielem i kierownikiem szkoły niemieckiej przy ul. Sejmowej 7 zo-
stał mgr Rudolf Gaebel z Wrocławia zatrudniony 1 maja 1951 r. W tym 
samym miesiącu szkołę tę przejął Wydział Oświaty w Legnicy. Dnia 
1 czerwca tegoż roku inspektor szkolny Karol Czudek ofi cjalnie powo-
łał Rudolfa Gaebla na stanowisko nauczyciela, a następnie kierownika 
szkoły39. Jednocześnie upoważnił Gaebla do przejęcia agend i czynno-
ści od dotychczasowego kierownika szkoły. Jak wiadomo, był nim pastor 

37 Liegnitz. Schicksal…, s. 177.
38 Autor otrzymał ksero takich świadectw od mgr. Norberta Blaschkego, byłego ucznia 

tej szkoły.
39 Archiwum Urzędu Miasta w Legnicy [= Arch. UM w Legnicy], Teczka personalna 

Rudolfa Gaebla.
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Helmut Steckel, który w czasach stalinowskich nie mógł już dłużej pełnić 
tej funkcji40.

Po przejęciu szkoły niemieckiej przy ul. Sejmowej 7 legnicki Wydział 
Oświaty nadał jej nową nazwę urzędową: Publiczna Szkoła Ogólno-
kształcąca stopnia podstawowego nr 9 z niemieckim językiem nauczania 
w Legnicy.

1 maja 1952 r. młodzież i nauczyciele wzięli po raz pierwszy udział 
w pochodzie pierwszomajowym z własnym napisem na transparencie: 
Szkoła Podstawowa nr 9 z niemieckim językiem nauczania.

Kilka miesięcy po objęciu kierownictwa przez Rudolfa Gaebla szko-
ła opuściła lokal przy ul. Sejmowej 7. Otrzymała wówczas pomieszczenia 
w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Lubeckiego 4 (potem Al-
freda Lampego, a obecnie Fryderyka Skarbka), kierowanym przez dyrekto-
ra Franciszka Pałkę. W nowym budynku Szkoła Podstawowa nr 9 zajęła na 
parterze 6 sal. Dzięki temu placówka ta uzyskała lepsze warunki do nauki.

W sierpniu 1952 r. szkoła otrzymała nowy gmach przy ul. Senatorskiej 
32. Było tam kilkanaście sal lekcyjnych i innych pomieszczeń znajdują-
cych się na parterze, I piętrze i w suterenie.

Rudolf Gaebel miał duże uznanie u ówczesnych wojewódzkich władz 
partyjnych. Należał do PZPR i nie ukrywał swoich lewicowych poglą-
dów, dlatego był nazywany przez innych kierowników szkół wojewódz-
twa wrocławskiego Der rote Rektor41. Przez władze szkolne był on zali-
czany do szczególnie aktywnych i dobrze przygotowanych nauczycieli 
Wrocławskiego Okręgu Szkolnego42. W dniach 6–7 marca 1953 r. brał 
udział w konferencji dyrektorów i kierowników szkół z niepolskim języ-
kiem nauczania w Wałbrzychu. Natomiast w dniach 16 marca–2 kwietnia 

40 Por. W. Meißler, Entwicklung der deutschen Schule, [w:] Liegnitz. Schicksal…, s. 167–
168. W. Meißler pisze m.in.: „Es war klar, daß in einer kommunistisch gelenkten 
Schule ein evangelischer Geistlicher nicht weitherhin Schulleiter sein konnte” (Ibi-
dem, s. 168).

41 APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/93, Michał Zygmunt…, s.  72. Felix Bittner – 
następca Rudolfa Gaebla na stanowisku kierownika Szkoły Podstawowej nr 9, tak 
napisał o swoim poprzedniku: „Der bisherig Leiter dieser Schule war Rudolf Gae-
bel, humanistisch gebildet, ein großer Vortragskünstler und stark rot eingefärbt” 
(List F. Bittnera do dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego mgr. Edwarda Dobosza 
z 7 listopada 2005 r.).

42 R. Gaebel ukończył Uniwersytet Wrocławski i Wyższą Szkołę Teatralną w Berlinie 
(Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna Rudolfa Gaebla).
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1953 r. z ramienia PWRN Wydział Oświaty we Wrocławiu przeprowadził 
selekcję księgozbiorów niemieckich znajdujących się w mieście Legnicy 
(Szkoła Podstawowa nr 9), powiecie legnickim (Kunice, Pątnów), pow. 
lubińskim (Lubin), pow. Środa Śląska (Kwietno), pow. jaworskim (Go-
dziszowa, Lipa, Pogwizdów, Sady Dolne, Mściwojów i Wiadrów), w pow. 
złotoryjskim (Brochocin, Modelkowice, Pawlikowice i Złotoryja) oraz 
w pow. Lwówek Śląski (Gryfów) i w pow. lubańskim (Lubań)43.

Szkoła Podstawowa nr 9 była miejscem konferencji dydaktyczno-na-
ukowej nauczycieli języka niemieckiego Okręgu Wrocławskiego w dniu 
9 kwietnia 1953 r., która została zorganizowana przez Halinę Kościńską 
z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych we Wroc-
ławiu i Rudolfa Gaebla, kierownika Zespołu Nauczycieli Języków Obcych 
WODKO. W czasie konferencji odbyły się: otwarta lekcja języka niemiec-
kiego w klasie IV, referat na temat: Karol Marks i Klara Zetkin, dyskusja 
nad lekcją i referatem, omówienie rozkładu materiału nauczania na mie-
siąc kwiecień i trudności przy realizacji programu Ministerstwa Oświaty. 
Na zakończenie konferencji uczniowie klasy V i VI, należący do kółka 
teatralnego, prowadzonego przez kierownika R. Gaebla, zaprezentowali 
fragmenty dramatu Wilhelm Tell Schillera.

Rudolf Gaebel był kierownikiem szkoły niemieckiej do 31 paździer-
nika 1953 r. (w tym od 16 do 31 X na urlopie). Zrezygnował on z pracy 
w legnickiej szkole i wrócił do Wrocławia, gdzie został zatrudniony w ga-
zecie niemieckiej „Arbeiterstimme” na stanowisku redaktora44. Wówczas 
Wydział Oświaty powierzył pełnienie obowiązków kierownika szkoły na-
uczycielce Dorocie Krzywik, która 31 października 1953 r. została odwo-
łana z tego stanowiska.

Dnia 1 listopada 1953 r. kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 9 w Leg-
nicy objął Felix Bittner. Został on przeniesiony ze Szkoły Podstawowej 
z niemieckim językiem nauczania w Czerwieńczycach (pow. Kłodzko)45. 

43 Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna Rudolfa Gaebla.
44 Ibidem, Teczka personalna Rudolfa Gaebla.
45 Felix Bittner, ur. 16 maja 1931 r. w Czerwieńczycach, pow. Kłodzko. Ukończył osiem 

klas niemieckiej szkoły podstawowej. W latach 1945–1947 pracował u gospodarza 
indywidualnego w Czerwieńczycach, następnie w latach 1948–1950 jako górnik 
dołowy w kopalni w Słupcu. Od 1 września 1950 był zatrudniony w charakterze 
nauczyciela i kierownika Szkoły Podstawowej z niemieckim językiem nauczania 
w Czerwieńczycach (Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna Felixa Bittnera).
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W gmachu przy ul. Senatorskiej 32 za pomocą Wydziału Oświaty odnowił 
on sale lekcyjne, urządził świetlicę, kuchnię i jadalnię, z której korzysta-
ło wielu uczniów za niewielką opłatą46. W szkole były także: kancelaria 
kierownika szkoły, pokój nauczycielski, pracownie (fi zyczna, biologiczna, 
prac ręcznych), sala gimnastyczna i szatnia47. Sale szkolne zostały wypo-
sażone w potrzebny sprzęt. Wyposażenie szkoły w pomoce naukowe było 
coraz lepsze. W roku szkolnym 1954/1955 zakupiono najpotrzebniejsze 
pomoce naukowe za sumę 1225 zł48. Dzięki temu praca dydaktyczna i wy-
chowawczo-opiekuńcza przebiegały w dobrych warunkach i odpowiedniej 
atmosferze. Duży wpływ miał na to Felix Bittner, który okazał się dobrym 
organizatorem i poświęcał się „pracy wychowawczej z całym oddaniem”49.

Po wyborze Władysława Gomułki na I sekretarza KC PZPR w 1956 r. 
pozwolono na wyjazdy ludności niemieckiej z Polski w ramach tzw. akcji 
łączenia rodzin. Z tej okazji skorzystał także Felix Bittner, który nie wi-
dząc żadnych perspektyw w Polsce dla siebie i dla swojej rodziny, zwolnił 
się 31 sierpnia 1957 r. z pracy i wyjechał do RFN50. W dniu wyjazdu do 
Niemiec wysłał on list do Haliny Kościńskiej (kierownika sekcji języka 
niemieckiego WODKO we Wrocławiu), w którym podziękował jej za po-
moc i współpracę, życząc wszystkiego dobrego w przyszłości51.

Po Felixie Bittnerze kierownikiem mianowano nauczyciela biologii 
i wychowania fi zycznego w tej szkole – Waltera Nentwiga52. Przybył on 
do Legnicy ze Szkoły Podstawowej z niemieckim językiem nauczania 

46 List F. Bittnera z 7 listopada 2005 r. do dyrektora Edwarda Dobosza.
47 Wywiad z ostatnią kierowniczką szkoły panią Jadwigą Sklepkiewicz i Norbertem 

Blaschkem.
48 APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/131, k. 173.
49 APWr. PWRN KOS, sygn. XVII/93, M. Zygmunt…, k. 90.
50 Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna F. Bittnera. Po wyjeździe do RFN F. Bitt-

ner osiedlił się przy pomocy rodziny w Dolnej Saksonii, ukończył Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną w Lünenburgu, a następnie został kierownikiem Szkoły Podstawowej 
w Sülfeld, przedmieściu Wolfsburga, gdzie pracował prawie 30 lat. W 1993 r. prze-
szedł na emeryturę (List F. Bittnera do dyr. Edwarda Dobosza z 7 listopada 2005 r.).

51 APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/93, M. Zygmunt…, k. 119.
52 Walter Nentwig, ur. 14 kwietnia 1930 r. w Ostrej Górze, pow. Kłodzko. Ukończył 

8 klas niemieckiej szkoły podstawowej. W latach 1946–1952 pracował jako robotnik 
leśny w Lasach Państwowych w Karłowie. Od 1 września 1952 r. został zatrudniony 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Mieroszowie (Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna 
Waltera Nentwiga).
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w Mieroszowie, pow. Wałbrzych. W Legnicy był kierownikiem szkoły 
od 1 września 1957 r. do 15 lutego 1958 r. W lipcu 1957 r. zdał egzamin 
dojrzałości w RKKN przy Liceum Pedagogicznym w Świdnicy53. Z pracy 
został zwolniony na własną prośbę w związku z wyjazdem do RFN54. Po 
wyjeździe do Niemiec napisał on list do dyrektora Liceum Pedagogicz-
nego Franciszka Zalewskiego, w którym wyrażał wdzięczność polskim 
władzom oświatowym za naukę w RKKN w Świdnicy55.

Po rezygnacji Waltera Nentwiga kierownictwo objęła nauczycielka ję-
zyka polskiego w tej szkole Polka Jadwiga Sklepkiewicz. Funkcję tę pełni-
ła od 16 lutego 1958 r. do 31 sierpnia 1963 r., a więc do likwidacji szkoły 
z niemieckim językiem nauczania spowodowanej małą liczbą uczniów. 
Za jej kadencji nastąpiła w sierpniu 1958 r. zamiana ze szkołą z żydow-
skim językiem nauczania przy ul. Rycerskiej, która zajęła gmach przy 
ul. Senatorskiej 32 po szkole niemieckiej. Zostało to spowodowane dużą 
liczbą dzieci pochodzenia żydowskiego w latach pięćdziesiątych oraz ma-
lejącą liczbą dzieci w szkole niemieckiej. Przy ul. Rycerskiej szkoła nie-
miecka była razem ze Szkołą Podstawową nr 11, której kierownikiem był 
Wincenty Krzysztofi k.

Z ul. Rycerskiej przeniesiono szkołę z niemieckim językiem naucza-
nia ostatni raz w sierpniu 1959 r. do budynku przy ul. Chojnowskiej 100, 
gdzie otrzymała pomieszczenia na II piętrze razem z internatem dla dzie-
ci z odległych miejscowości z różnych powiatów Dolnego Śląska, w tym 
z Wałbrzycha, Świeradowa-Zdroju, Złotoryi, Jawora, Chojnowa. Nato-
miast parter i I piętro zajęła nowo utworzona Szkoła Podstawowa nr 1556, 
której kierownikiem był Zygmunt Bałka. Swoją działalność szkoła nie-
miecka zakończyła w roku szkolnym 1962/1963. Po jej likwidacji sprzęt 
i pomoce naukowe zostały przekazane polskiej Szkole Podstawowej nr 15.

3.2. Nauczyciele szkoły

W latach 1951–1963 w Szkole Podstawowej nr 9 z niemieckim językiem 
nauczania w Legnicy pracowało wielu nauczycieli. Z ich zatrudnieniem 

53 APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/93, k. 101.
54 Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna Waltera Nentwiga.
55 APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/93, M. Zygmunt…, k. 118–119.
56 R. Stępień, op. cit., s. 249; wywiad z Jadwigą Sklepkiewicz.
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były duże kłopoty, ponieważ trudno było znaleźć odpowiednich kandy-
datów do pracy pedagogicznej. Stąd też można obserwować znaczną fl uk-
tuację w szkołach z niemieckim językiem nauczania na Dolnym Śląsku, 
w tym także w Legnicy.

W roku szkolnym 1951/1952 w szkole pracowali: kierownik mgr Ru-
dolf Gaebel, Hedwig Hübner, Polka Jadwiga Sklepkiewicz, Carl H. Hiller, 
Wolfgang Meißler, Walburga Langer, Margot Nowroth57 i Walter Berlin58. 
W następnym roku (1952/1953) uczyli w szkole: Rudolf Gaebel, Hedwig 
Hübner, Jadwiga Sklepkiewicz, Jan Przybył59, Walburga Langer, Ruth 
Ochojski60. Od 20 kwietnia 1953 r. do 30 czerwca 1953 r. pracowała Inge 
Gretschel61.

Z dniem 31 października 1953 r. odszedł do Wrocławia Rudolf Gaebel. 
Wtedy został zatrudniony na stanowisku nauczyciela i kierownika szkoły 
z dniem 1 listopada Felix Bittner. W dalszym ciągu pracowały w szkole 
Jadwiga Sklepkiewicz, Hedwig Hübner. Doszła Polka Dorota Krzywik (ze 
zlikwidowanej z powodu małej liczby dzieci niemieckiej szkoły w Kuni-
cach) i Weronika Meier62.

57 Margot Nowroth, ur. 12 marca 1922 r. W szkole niemieckiej w Legnicy pracowała 
jako nauczycielka od 1 października 1952 do 31 sierpnia 1953 r., potem w charakte-
rze sekretarki, a następnie wychowawczyni w świetlicy do 28 lutego 1958 r., a więc 
do chwili wyjazdu do Niemiec (Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna Margot 
Nowroth).

58 Walter Berlin, ur. 9 lutego 1892 r. w Berlinie. Ukończył Uniwersytet i Wyższą Szkołę 
Kultury Fizycznej w Berlinie. W szkole niemieckiej w Legnicy pracował od 1 wrześ-
nia 1952 do 31 sierpnia 1953 roku (Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna Waltera 
Berlina). Walter Berlin był dziadkiem Jürgena Gretschela.

59 Jan Przybył, ur. 8 stycznia 1931 r. w Zbąszynie (pow. Nowy Tomyśl) w rodzinie 
robotniczej. Od 1933 r. był wychowywany przez wujków Niemców w Mediolanie, 
Berlinie i Lipsku. Do Polski powrócił w 1947 r. Zdał maturę ogólnokształcącą i pe-
dagogiczną w Świebodzinie. W szkole niemieckiej w Legnicy pracował od 15 paź-
dziernika 1952 do 31 sierpnia 1953 r. (Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna Jana 
Przybyła).

60 Ruth Ochojski, ur. 18 września 1925  r. w Wiązowie, pow. Oława, Dolny Śląsk. 
W szkole niemieckiej w Legnicy pracowała tylko od 1 grudnia 1952 do 28 lutego 
1953 r. w związku z zawarciem związku małżeńskiego i wyjazdem z Legnicy (Arch. 
UM w Legnicy, Teczka personalna Ruth Ochojski).

61 Inge Gretschel, ur. 25 grudnia 1921 r. w Berlinie. Córka Waltera Berlina i matka 
wspomnianego wcześniej Jürgena Gretschela. W 1940  r. zamieszkała w Legnicy 
(Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna Inge Gretschel).

62 Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna Rudolfa Gaebla.
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W roku szkolnym 1954/1955 było w szkole 6 etatów. Zajmowali je: 
Felix Bittner, Jadwiga Sklepkiewicz, Hedwig Hübner, Dorota Krzywik, 
Anneliese Schaaf i wspomniany wcześniej Walter Nentwig.

Najwięcej nauczycieli pracowało w szkole legnickiej w roku szkolnym 
1955/1956. Ilustruje to tabela 1.

Tabela 1. Liczba nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 9 z niemieckim językiem na-
uczania w Legnicy w roku szkolnym 1955/195663

Nazwisko i imię Kwalifi kacje Specjalność Sekcja PODKO Uwagi
Sklepkiewicz 
Jadwiga kwalifi kowana język polski, 

rysunki język polski

Krzywik Dorota kwalifi kowana matematyka, 
fi zyka, chemia matematyka

Nentwig Walter niekwalifi kowany biologia, wf wf, biologia
Hübner Hedwig niekwalifi kowana _ język niemiecki
Schaaf Anneliese „ _ „ „
Bittner Anneliese „ historia historia

Bittner Felix „ język niemiecki, 
geografi a język niemiecki

Wolicka Jadwiga „ język rosyjski język rosyjski
uczy tylko 
12 godz. 
jęz. ros.

Z tabeli wynika, że tylko dwie Polki Jadwiga Sklepkiewicz i Doro-
ta Krzywik były nauczycielkami kwalifi kowanymi. Pozostałe osoby 
nie posiadały kwalifi kacji do nauczania, ale część z nich dokształcała 
się w Rejonowej Komisji Kształcenia Nauczycieli w Świdnicy, np. Felix 
Bittner, Anneliese Bittner64 i Walter Nentwig. Ten ostatni zdał maturę 
i uzyskał pełne kwalifi kacje w lipcu 1957 r. W roku szkolnym 1955/1956 
był on również kierownikiem drużyny harcerskiej – ryczałt 1/3 etatu, 

63 APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/92, k. 216.
64 Anneliese Bittner (z domu Kloss), ur. 26 września 1930 r. w Dębnicy Kaszubskiej, 

pow. Słupsk. Pracowała jako nauczycielka od 1 stycznia 1952 do 31 sierpnia 1955 r. 
w Kusowie, pow. Słupsk. Po zawarciu związku małżeńskiego z F. Bittnerem 6 sierp-
nia 1955 r. została zatrudniona jako nauczycielka w szkole niemieckiej w Legnicy 
od 1 września 1955, gdzie pracowała do 31 sierpnia 1957, a więc do wyjazdu do RFN 
(Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna Anneliese Bittner).
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liczba harcerzy – 10065. Drużynę harcerską zorganizował Walter Nentwig 
w roku szkolnym 1954/1955. Liczyła ona wówczas 110 harcerzy66.

W roku szkolnym 1956/1957 skład grona pedagogicznego był taki sam 
jak w roku poprzednim. Nie pracowała tylko Jadwiga Wolicka. W następ-
nym roku szkoła miała pięcioro nauczycieli. Byli to: Walter Nentwig (kie-
rownik szkoły), Jadwiga Sklepkiewicz, Dorota Krzywik, Hedwig Hübner, 
Oswald Schmidt, który przybył ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej 
z niemieckim językiem nauczania w Godziszowej (ze względu na małą 
liczbę dzieci w tej placówce).

W związku z wyjazdami ludności niemieckiej do RFN i NRD liczba 
nauczycieli i dzieci zmniejszała się z każdym następnym rokiem i tak 
w roku szkolnym 1958/1959 i 1959/1960 w szkole legnickiej pracowali: 
Jadwiga Sklepkiewicz (kier. szkoły), Dorota Krzywik, Hedwig Hübner 
i Oswald Schmidt. Te same osoby uczyły w roku szkolnym 1960/1961 
i 1961/1962. Wychowawcą w internacie został w roku szkolnym 1959/1960 
Siegfried Mandel, który funkcję tę pełnił także w latach 1960/1961 
i 1961/1962. W ostatnim roku szkolnym był również zatrudniony na sta-
nowisku nauczyciela67. W roku szkolnym 1962/1963 w szkole pracowali 
w dalszym ciągu Jadwiga Sklepkiewicz, Dorota Krzywik, Hedwig Hüb-
ner i Siegfried Mandel68. Z powodu małej liczby uczniów szkoła została 
zlikwidowana w sierpniu 1963 r. Jadwiga Sklepkiewicz69 została zastęp-

65 APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/92, k. 216.
66 R. Stępień, op. cit., s. 248.
67 Siegfried Mandel, ur. 7 lutego 1938 r., dokształcał się w Korespondencyjnym Liceum 

Ogólnokształcącym dla Pracujących, gdzie dyrektorem był Antoni Pawłowski. Ma-
turę zdał w 1963 r. (Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna Siegfrieda Mandela).

68 Ibidem, Teczka personalna S. Mandela.
69 Jadwiga Sklepkiewicz, ur. 3 stycznia 1922 r. w Lutowiskach, woj. lwowskie. W latach 

1936–1939 uczęszczała do Gimnazjum im. Królowej Jadwigi we Lwowie. Od 1 li-
stopada 1939 r. do 24 czerwca 1941 r. pracowała w Szkole Podstawowej w Chmielu 
jako nauczycielka. Następnie była sekretarką w Nadleśnictwie w Lutowiskach, gdzie 
przez cały czas prowadziła tajne nauczanie polskich dzieci. W lipcu 1944 r. uciekła 
do Wieliczki, gdzie została zabrana przez Niemców do obozu we Flagwaff en na ro-
boty. Po uwolnieniu z obozu 17 stycznia 1945 r. powróciła do Polski, gdzie wstąpiła 
1 marca tegoż roku do Liceum Pedagogicznego Męskiego w Krakowie, które ukoń-
czyła 9 czerwca 1947 r. Od 1 września 1947 r. pracowała jako nauczycielka, a na-
stępnie kierowniczka w Publicznej Szkole Podstawowej w Rusinowej koło Wałbrzy-
cha. 1 września 1951 r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 9 z niemieckim 
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cą kierownika Szkoły Podstawowej nr 15, mieszczącej się w tym samym 
budynku.

3.3. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza szkoły

Do szkoły legnickiej uczęszczali uczniowie z Legnicy, powiatu legnickie-
go, Lubina, Złotoryi, Jawora i innych miejscowości. Znaczna część mło-
dzieży dojeżdżała pociągami. Część uczniów była przerośnięta, zwłaszcza 
w klasach starszych, ponieważ w pierwszych latach powojennych nie było 
szkół z niemieckim językiem nauczania. Liczbę uczniów we wszystkich 
klasach szkoły w poszczególnych latach przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Liczba uczniów w szkole w latach 1951/1952–1962/1963

Rok 
szkolny

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Razem

1951/52 41 79 15 26 38 – 20 219
1952/53 34 5 82 36 47 31 – 235
1953/54 20 30 38 52 54 28 41 263
1954/55 25 37 38 50 54 27 33 264
1955/56 26 36 35 39 50 48 29 263
1956/57 25 31 37 34 42 50 34 253
1957/58 19 20 19 24 20 20 16 138
1958/59 10 5 9 7 14 6 6 57
1959/60 12 8 3 9 8 11 5 56
1960/61 – 12 5 3 8 8 8 44
1961/62 – – 11 8 3 8 12 42
1962/63 – – – 10 8 3 8 29

Źródło: APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/92, k. 104 i 145; sygn. XVII/89, k. 146, por. 
sygn. XVII/90, k. 7; sygn. XVII/89, k. 215; sygn. XVII/91, k. 33; sygn. XVII/90, k. 169 i sygn. 
XVII/91, k. 180 –181; sygn. XVII/91, k. 181; sygn. XVII/90, k. 16 i 111; sygn. XVII/93, k. 172 
i 256; sygn. XVII/92, k. 378.

językiem nauczania w Legnicy jako nauczycielka języka polskiego. Ukończyła SN 
kierunek pedagogika i fi lologia polska. W 1977 r. przeszła na emeryturę. Otrzymała 
wiele odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (Wywiady z Jadwigą 
Sklepkiewicz oraz Teczka personalna w Archiwum polskiej Szkoły Podstawowej nr 9 
przy ul. Marynarskiej w Legnicy).
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Z tabeli wynika, że w Szkole Podstawowej nr 9 z niemieckim językiem 
nauczania w Legnicy najwięcej uczniów było w roku szkolnym 1954/1955, 
bo aż 264, oraz w latach 1953/1954 i 1955/1956 – po 263. W następnych la-
tach liczba dzieci zaczęła się gwałtownie zmniejszać. Zostało to spowodo-
wane gorączką wyjazdową do obu części Niemiec po roku 1956 w ramach 
tzw. łączenia rodzin. Najmniejsza liczba dzieci była w latach 1960/1961 
(44), 1961/1962 (42) i w roku szkolnym 1962/1963 – tylko 29 w klasach 
IV, V, VI i VII. Doprowadziło to do zamknięcia szkoły w sierpniu 1963 r. 
Dzieci niemieckie uczęszczały wówczas do Szkoły Podstawowej nr 15 
oraz przez kilka lat na komplety języka niemieckiego, które prowadziła 
nauczycielka Hedwig Hübner70.

Według wizytatorów odwiedzających szkołę niemiecką w Legnicy jej 
uczniowie byli pilni i pracowici, odrabiali starannie prace domowe i przy-
gotowywali się do lekcji. Stosunek dzieci do języka polskiego był dobry. 
Chętnie uczyły się tego przedmiotu. Ich zachowanie nie stwarzało trud-
ności wychowawczych. Uczniowie szanowali również własność społeczną 
i osobistą71.

W dniach 10–20 czerwca 1952 r. odbyły się w klasie VII egzaminy 
końcowe. Podobnie jak w szkołach polskich, egzaminy miały zmobilizo-
wać nauczycieli i uczniów do wzmożonej pracy nad podniesieniem wy-
ników nauczania. Egzaminatorami byli: Rudolf Gaebel – język niemiecki 
(asystent Wolfgang Meißler); Jadwiga Sklepkiewicz – język polski (asy-
stent Carl Hiller); Wolfgang Meißler72 – matematyka (asystent Walburga 

70 Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna Hedwig Hübner.
71 Wywiad z Jadwigą Sklepkiewicz. Por. APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/89: Konferen-

cja dyrektorów i kierowników szkół z niepolskim językiem nauczania – 18 IV 1953 r.; 
oraz APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/93, M. Zygmunt…, k. 84; B. Ociepka, op. cit., 
s. 109.

72 Wolfgang Meißler, ur. w 1928 r. w Legnicy, pracował jako nauczyciel w szkole z nie-
mieckim językiem nauczania, potem ukończył studia w seminarium duchownym 
i był ostatnim niemieckim pastorem ewangelickim na terenie Dolnego Śląska (do 
1962 r.). Po wyjeździe do RFN zamieszkał w Hamburgu, gdzie był również pasto-
rem; specjalista od śpiewu i gry na organach oraz fortepianie. Pisał artykuły do 
wydawnictw niemieckich i polskich, w tym do „Szkiców Legnickich”. Przyczynił 
się w dużym stopniu do zgromadzenia środków fi nansowych na przeprowadzenie 
remontu kościoła NM Panny w Legnicy, w tym do odnowienia zabytkowych orga-
nów i witraży. Utrzymuje nadal kontakty z władzami miasta Legnicy (W. Meiβler, 
Kirchen und kirchliches Leben in Liegnitz, [w:] Liegnitz. Bilder aus der Geschichte 
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Langer); Carl Hiller73 – nauka o Polsce (asystent Jadwiga Sklepkiewicz). 
Uczniowie zdali wszystkie egzaminy. Z języka niemieckiego otrzymali 
następujące oceny: bardzo dobre – 8, dobre – 4, dostateczne – 8. Wszyscy 
uczniowie klasy VII w liczbie 20 uzyskali świadectwa ukończenia szkoły 
(wypisane w języku polskim i niemieckim)74.

W roku szkolnym 1954/1955 lekcje odbywały się według siatki godzin 
o 6 nauczycielach dla szkół z niepolskim językiem nauczania. Nauka od-
bywała się w języku niemieckim. Języka polskiego uczyła nadal Jadwiga 
Sklepkiewicz w wymiarze 4 godzin tygodniowo, począwszy od klasy II. 
W klasie VII prowadzono lekcje nauki o konstytucji w języku polskim.

Część absolwentów szkoły niemieckiej w Legnicy uczęszczała do szkół 
zasadniczych i średnich, np. w roku szkolnym 1954/1955 troje z nich zo-
stało przyjętych do klasy I Liceum Pedagogicznego z niemieckim ję-
zykiem nauczania w Świdnicy75. Oto ich nazwiska: Hildegard Franke, 
Christa Neugebauer i Rudi Reichelt76. W roku szkolnym 1955/1956 do 
Liceum Pedagogicznego w Świdnicy wstąpił absolwent legnickiej szkoły 
z niemieckim językiem nauczania Norbert Blaschke, a do Technikum 
Samochodowego w Legnicy Jürgen Gretschel77.

einer schlesischen Stadt von den Anfängen bis zur Gegenwart. Beiträge zur Liegnitzer 
Geschichte hrsg. v. der Historischen Gesellschaft  Liegnitz E.V. Bd. 9, Lorch–Württ 
1979, s. 67; Wywiad z J. Sklepkiewicz).

73 Carl Horst Hiller, ur. w 1926 r. pod Berlinem, w 1927 r. jego rodzina przeniosła się 
do Legnicy. W 1943 r. został wysłany na wojnę, dostał się do niewoli francuskiej. Do 
Legnicy przyjechał w 1947 r., pracował w szkole niemieckiej w Legnicy. W 1949 r. 
ożenił się z Brigitte Kiesling, tancerką baletu w Teatrze Legnickim (występowała 
w nim do 12 września 1944 r.). Brał udział w porządkowaniu Biblioteki Uniwersytetu 
Wrocławskiego, potem studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Po-
znaniu. Uczelni tej nie ukończył, ponieważ w 1957 r. wyjechał wraz z całą rodziną 
do RFN. Był tam nauczycielem, księgowym, sekretarzem klubu amerykańskiego, 
a następnie dziennikarzem i znanym w Europie (i nie tylko) krytykiem muzycz-
nym, a zwłaszcza operowym. Z polską kulturą utrzymywał ścisłe kontakty. Na język 
niemiecki przetłumaczył kilkanaście polskich słuchowisk radiowych i dramatów. 
Pisał także artykuły do polskich wydawnictw, w tym do „Szkiców Legnickich”. Wła-
dze polskie wręczyły mu w 1975 r. odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. Zmarł 
w 2006 r. Zob. Teatr Miasta – Miasto Teatru…, s. 30–57.

74 Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna Rudolfa Gaebla.
75 O Liceum Pedagogicznym z niemieckim językiem nauczania w Świdnicy była mowa 

w pierwszej części niniejszego artykułu.
76 APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/93, M. Zygmunt…, k. 96.
77 Wywiady z Norbertem Blaschkem i Jürgenem Gretschelem.
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W ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej odbywały się różne wy-
cieczki krótsze i dalsze: po Legnicy i okolicach, do lasu, na Kąpielisko 
Północne, do Bolkowa, do Kotliny Kłodzkiej (Kłodzko, Polanica-Zdrój, 
Kudowa-Zdrój), do Jeleniej Góry i Kotliny Jeleniogórskiej, do Wrocławia 
(w tym do ZOO i przejazd statkiem po Odrze), a także do innych miast.

W roku szkolnym 1954/1955 założono w szkole nauczycielski zespół 
muzyczny w składzie: Felix Bittner – akordeon, Walter Nentwig – skrzyp-
ce, saksofon, perkusja, Teo Krenz (intendent i opiekun kół sportowych) 
– mandolina. Zorganizowano także dziecięcy zespół mandolinistów. Ze-
społy nauczycielski i uczniowski brały udział w uroczystościach szkol-
nych i państwowych78. Prawie każdego roku organizowano w szkole 
jasełka i różne przedstawienia przygotowywane przez kółka teatralne 
(w tym teatr kukiełkowy), taneczne i muzyczne. Czasami przedstawie-
nia odbywały się w Teatrze Miejskim, który Rosjanie udostępniali szko-
le niemieckiej. W występach brał udział teatr kukiełkowy (odgrywający 
różne bajki dla dzieci), nauczycielski zespół muzyczny i młodzieżowy 
zespół mandolinistów. Do Legnicy przyjeżdżał także Amatorski Teatr 
Niemiecki pod dyrekcją Peterki ze Świdnicy79, który występował w kinie 
„Ognisko”. Były kółka sportowe (różne sekcje: pływacka, lekkoatletyczna 
i inne). Uczniowie, podobnie jak w szkołach polskich, zdobywali odznakę 
BSPO (Bądź sprawny do pracy i obrony). Obok szkoły przy ul. Senator-
skiej był duży ogród, uczniowie mieli grządki, które uprawiali i za które 
byli oceniani na lekcjach biologii80.

Ważną rolę w pracy dydaktyczno-wychowawczej odgrywała biblio-
teka szkolna, która była powiększana przez kolejnych kierowników i bi-
bliotekarzy szkoły. W czerwcu 1956 r. liczyła ona 1468 tomów, w tym 498 
w języku polskim i 970 w języku niemieckim81.

78 Wywiad z Jadwigą Sklepkiewicz. Por. R. Stępień, op. cit., s. 248.
79 Amatorski Teatr Niemiecki w Świdnicy powstał w sierpniu 1950 r. Potem zorganizo-

wano teatralne zespoły niemieckie w Ludwikowicach, Wałbrzychu, Białym Kamie-
niu, Cieplicach, Boguszowie, Kamiennej Górze, w Kudowie-Zdroju, we Wrocławiu 
i przy wielu kopalniach węgla w Wałbrzychu. W 1952 r. powstał w Szczawnie-Zdroju 
zawodowy zespół artystyczny „Freundschaft ”. Zob. więcej na ten temat: B. Ociepka, 
op. cit., s. 118–121.

80 Wywiad z Jürgenem Gretschelem.
81 R. Stępień, op. cit., s. 248.



63SZKOLNICTWO NIEMIECKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W LEGNICY

13 czerwca 1959 r. obchodzono uroczyście 10. rocznicę założenia szko-
ły niemieckiej w Legnicy. Z tej okazji szkołę odwiedził Kirchey – konsul 
NRD z Wrocławia. 22 grudnia 1959 r. odbyła się uroczystość z okazji 
świąt Bożego Narodzenia. Przy choince św. Mikołaj wręczał dzieciom 
prezenty, śpiewano kolędy, były ciastka i kawa. Szkoła otrzymała z Kon-
sulatu NRD we Wrocławiu kilka paczek z bielizną osobistą i odzieżą dla 
dzieci oraz większą kwotę pieniędzy na zakup nocnej bielizny i ciepłych 
koszulek sportowych82.

W latach 1951–1963 szkoła niemiecka w Legnicy była fi nansowana 
przez polskie władze oświatowe, „wofür die Kinder sehr dankbar sein 
können”. Największą pomocą służył szkole zawsze „bardzo przychylny” 
inspektor szkolny Władysław Stawik83, który przydzielał pieniądze na po-
trzeby szkoły oraz różne dary w ramach pomocy UNRRA: mąkę, cukier, 
żółte sery, masło, mleko w proszku, kakao i inne produkty84. Dzięki tej 
pomocy uczniowie (w tym wielu dojeżdżających) korzystali w stołów-
ce z bardzo tanich posiłków przygotowywanych w kuchni. Natomiast 
dzieci mieszkające w internacie szkolnym przy ul. Chojnowskiej 100 
otrzymywały całodzienne wyżywienie bezpłatnie85. Należy podkreślić, 
że Państwowa Inspekcja Sanitarna nigdy nie stwierdzała niedociągnięć 
w kuchni szkolnej86.

Istotną rolę w pracy szkoły spełniał Komitet Rodzicielski. Od roku 
szkolnego 1953/1954 pracował należycie, dzięki dobrej współpracy z kie-
rownikiem F. Bittnerem, który potrafi ł w sposób właściwy pokierować 
nie tylko szkołą, ale także Komitetem Rodzicielskim. Wszyscy członko-
wie komitetu przychodzili na zebrania. W czasie zebrań rodzicielskich 
nauczyciele przeprowadzali pedagogizację rodziców. Komitet Rodziciel-
ski wykonał wiele prac na rzecz szkoły. Do najważniejszych należy zali-
czyć: remont dachu i ubikacji; wykonanie drobnych prac gospodarczych 
(jak np. naprawa mebli, zamków itp.); ogrodzenie ogródka szkolnego 
i pomoc w szyciu kostiumów dla kółka artystycznego. Ponadto Komitet 
Rodzicielski pomagał w zorganizowaniu choinki noworocznej i zabawy 

82 Liegnitz. Schicksal…, s. 173–174.
83 Ibidem, s. 172.
84 Wywiad z byłym inspektorem szkolnym Władysławem Stawikiem i Jadwigą Sklep-

kiewicz.
85 Wywiad z Jadwigą Sklepkiewicz i Teresą Delanowską.
86 Liegnitz. Schicksal…, s. 170.
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dla uczniów z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, w przygotowa-
niu spotkania z przedstawicielami Armii Radzieckiej i ze szkołą w Wał-
brzychu. Niektórzy członkowie komitetu prowadzili kółko modelarskie 
i kółka prac ręcznych87.

Zakończenie

Szkoła Podstawowa nr 9 z niemieckim językiem nauczania w Legnicy 
spełniała ważną rolę w życiu mieszkańców tej narodowości. W ciągu kil-
kunastu lat wypuściła ponad 200 absolwentów. Większość nauczycieli 
i uczniów tej placówki wyjechała do Niemiec. Na bazie wykształcenia 
podstawowego zdobytego w Polsce wielu z nich ukończyło szkoły średnie 
i wyższe. Dzięki temu mogli oni pracować w różnych dziedzinach życia 
na terenie RFN i NRD. Część z nich jest bardzo wdzięczna państwu pol-
skiemu, które stworzyło warunki dla ich kształcenia, ponosząc w ciągu 
kilkunastu lat znaczne koszty fi nansowe na utrzymanie szkoły w odpo-
wiednim stanie, bezpłatne kształcenie i dokształcanie nauczycieli oraz 
pomoc materialną dla uczniów (często większą niż dla dzieci w polskich 
szkołach podstawowych i średnich). Znaczna część nauczycieli i uczniów 
utrzymuje nadal listowne i osobiste kontakty z Jadwigą Sklepkiewicz, 
ostatnią kierowniczką legnickiej szkoły z niemieckim językiem naucza-
nia. Dzięki jej pośrednictwu doszło 2 października 2005 r. do odwiedzin 
i zwiedzania gmachu dawnej szkoły niemieckiej przy ul. Senatorskiej 32, 
w której obecnie mieści się V Liceum Ogólnokształcące, kierowane przez 
dyrektora Edwarda Dobosza. Dla 75 byłych nauczycieli i uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 9 z niemieckim językiem nauczania było to niezapo-
mniane przeżycie. Goście zwiedzili klasy szkolne i cały budynek, wygląd 
których wywarł na nich ogromne wrażenie. Byli pełni uznania dla pracy 
dyrektora Dobosza, polskich nauczycieli i uczniów, którym życzyli jak 
najlepszej przyszłości i „błogosławionych działań w europejskiej Wspól-
nocie Narodów” (fragment wpisu do Kroniki Liceum Ogólnokształcące-
go nr V, napisany przez Felixa Bittnera, byłego kierownika Szkoły Pod-
stawowej nr 9 z niemieckim językiem nauczania w latach 1953–1957).

87 APWr., PWRN KOS, sygn. XVIII/131, k. 174–175.
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Summary

In 1945 in many cities with large number of inhabitants – e.g. in Wałbrzyvh, 
Kłodzko, Nowa Ruda, Wrocław, and other towns – parents organised schools, in 
which their children were secretly taught. Th e education authorities were closing 
those schools on the grounds of the Circular no. 17 on the Minority Schools in Lower 
Silesia [Okólnik nr 17 w sprawie szkół mniejszościowych na terenie Dolnego Śląska] 
issued by the curator Jan Dębski in Wrocław on September 28th 1945. 

Polish education authorities began registration of German children aft er Po-
land and GDR signed the Treaty of Zgorzelec on July 6th 1950. Th is was a legal basis 
for organising primary schools for children of this nationality. In the school year 
1950/51, 96 teachers started their work in 28 primary schools in Lower Silesia with 
German as a language of instruction. Th e largest amount of those schools existed 
in 1953/54 – 55 schools, in which 150 teachers instructed 4154 students. Aft er 1956, 
their numbers were gradually falling. Th at was caused by both teachers and students 
leaving for Germany as part of so-called joining of families. In 1962/63 there were 
only 2 such schools (in Wrocław at 5 Hauke-Bosaka Street and in Legnica at 100 
Chojnowska Street) teaching overall 43 students. Th at was the last year of existence 
of the schools with German as a language of instruction in Lower Silesia. Because of 
the small number of students, the schools were closed down in 1963.

Th e fi rst German school was opened in Legnica in 1946 at 1 Franciszkańska 
Street. It was closed down by Polish education authorities in February 1947 on the 
grounds of the Circular no. 17. In the school year 1948/49, a German school for 
children of Germans working in Russian company Opel-Garitz was opened at 60 
Jaworzyńska Street. In 1949, Soviet authorities also organised a school at 7 Sejmowa 
Street for children of Germans working in other companies. In 1950, the children 
form the school at Jaworzyńska were incorporated into the school at Sejmowa. Un-
til April 30th 1951, the school at Sejmowa was under care and supervision of Soviet 
military authorities and on May 1st it was transferred under administration of the 
Education Department in Legnica, which fi nanced and administered the school. In 
the years 1951–1963, 200 pupils graduated from that school. Due to a small number 
of pupils, the facility was closed in August 1963.
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Tradycje powstania wielkopolskiego 
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po drugiej wojnie światowej

Wstęp

W 2013 r. mija 95 lat od wybuchu zwycięskiego powstania wielkopolskie-
go. Nie żyje już żaden jego uczestnik. Ostatni powstaniec zamieszkały 
w Legnicy Stanisław Misiek zmarł w 1998 r. Pozostała po nich pamięć 
o ich bohaterstwie i umiłowaniu wolności oraz mogiły. Warto przypo-
mnieć, że zbrojny czyn powstańczy Wielkopolan wszedł na trwałe do hi-
storii Polski i należy do najbardziej chlubnych kart. Jest ewenementem 
w dziejach naszego kraju i narodu – jedyny zryw niepodległościowy, któ-
ry zakończył się zwycięstwem. Nie było to pospolite ruszenie, ale 130-ty-
sięczna dobrze wyposażona armia. W czasie walk 1918–1919 poległo oko-
ło dwóch tysięcy powstańców i żołnierzy Armii Wielkopolskiej, a rannych 
było 4000–6000 osób. Zwycięstwo powstańcze w sposób zasadniczy zade-
cydowało o uzyskaniu przez Wielkopolan wolności i powrocie do Macie-
rzy ziem stanowiących kolebkę państwowości polskiej, a w konsekwencji 
o ustaleniu zachodniej granicy Polski. Można śmiało stwierdzić, że gdyby 
nie powstanie, ziemie te znalazłyby się poza granicami Rzeczypospolitej. 
Nikt nie może podważyć patriotyzmu i ofi arności uczestników. Powstań-
cy prosto z okopów, w szeregach żołnierskich Armii Wielkopolskiej udali 
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się na odsiecz oblężonego Lwowa w 1920 r. oraz uczestniczyli w walkach 
na kresach wschodnich (front litewsko-białoruski). Powstańcy wielko-
polscy wpłynęli również na aktywność polityczną na Śląsku i Pomorzu 
i uczestniczyli tam czynnie w walce o prastare ziemie polskie1. Niniejsza 
publikacja ma na celu upamiętnić znanych i mniej znanych mieszkańców 
Legnicy – uczestników powstania wielkopolskiego. Swoim życiem zapi-
sywali bowiem najpiękniejsze karty powojennej historii miasta. Pomimo 
upływającego czasu oddalającego nas od tamtych dni należy ocalić ich 
od zapomnienia. Materiały prezentowane w artykule pochodzą ze źródeł 
archiwalnych Oddziału Miejskiego i Okręgowego Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Więźniów Politycznych w Legnicy, Urzędu 
Miasta w Legnicy, Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskie-
go w Legnicy oraz z informacji uzyskanych od rodzin nieżyjących po-
wstańców. Część biogramów ma swoje źródło w Archiwum PAN w Kór-
niku2. Praca została przygotowana również na podstawie przeglądu pól 
na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy i spisania danych z nagrobków.

Środowisko weteranów powstania wielkopolskiego 
w Legnicy

Po zakończeniu drugiej wojny światowej, w ramach akcji osiedleńczej 
niektórzy powstańcy wielkopolscy uczestniczyli w „marszu na Zachód” 
i na trwale związali swoje losy z piastowską Legnicą. Pierwsze zorganizo-
wane grupy osiedleńcze w 1945 r. tworzyli przybysze z przygranicznych 
powiatów Dolnego Śląska oraz z Ostrowa Wielkopolskiego, który zgod-
nie z planem Polskiego Związku Zachodniego był zobowiązany wysłać 
przesiedleńców do Legnicy i sprawował patronat osadniczy nad miastem. 
Kolejni powstańcy mieszkańcy Legnicy przybywali z różnych stron Pol-
ski w ramach kierowanej akcji osadniczej, a także wracając do ojczyzny 
z niewoli i robót przymusowych. Większość z nich osiedlała się tutaj 

1 A. Czubiński, Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Geneza, charakter, znaczenie, Po-
znań 1978.

2 Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 12159. Wspomnienia z walk powstańców wielko-
polskich 1918–1919. Wspomnienia zebrał Fr. Kryjon (zbiór krótkich relacji powstań-
ców zamieszkałych w 1966 r. w Legnicy – maszynopis).



69TRADYCJE POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918–1919 W LEGNICY

z pobudek patriotycznych, aby tworzyć nowe polskie życie. W pionier-
skich latach pełnili odpowiedzialne funkcje w administracji państwowej 
i samorządowej, uruchamiali warsztaty rzemieślnicze i placówki handlo-
we, podejmowali pracę na PKP, w służbie zdrowia i innych dziedzinach. 
W swoich miejscach pracy pozostawili po sobie dobrą pamięć jako lu-
dzie obowiązkowi, pracowici, solidni w realizacji powierzonych im za-
dań. Szczegóły o ich wkładzie w odbudowę i rozwój miasta zawierają 
biogramy poszczególnych powstańców wielkopolskich. Zróżnicowane 
były motywy, które skłoniły powstańców do wyboru Legnicy na miejsce 
swojego zamieszkania. Jednych przyciągała dobrze zachowana substancja 
mieszkaniowa i dogodne położenie komunikacyjne miasta, innych kon-
centracja w Legnicy urzędów i instytucji o charakterze wojewódzkim. 
Dla osadników przybywających z przeludnionych rejonów Polski stwa-
rzało to szanse poprawy warunków życia i szybkiego zatrudnienia. Warto 
nadmienić, że w latach 1945–1947 Legnica charakteryzowała się stosun-
kowo dużą chłonnością osadniczą. Decydowało o tym niewielkie znisz-
czenie miasta, poważne wyludnienie i możliwość zapewnienia ludności 
pracy w odbudowującym się przemyśle, rzemiośle i handlu. Z analizy 
zachowanej dokumentacji archiwalnej wynika, że w okresie powojennym 
zamieszkiwało w Legnicy co najmniej 37 powstańców wielkopolskich. Ich 
ewidencję w układzie alfabetycznym prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Powstańcy wielkopolscy zamieszkali w Legnicy w latach 1945–1998

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia i śmierci
1 Bobrowski Antoni 1902–1983
2 Ciesielski Władysław 1903–1986
3 Czaplicki Jan 1892–1983
4 Czekała Franciszek 1895–1977
5 Dąbrowski Józef 1899–1982
6 Dembiński Józef 1897–1950
7 Duczmal Stanisław 1899–1985
8 Felich Jan 1898–1976
9 Gątowski Kazimierz 1898–1960

10 Górski Wacław 1895–1983
11 Grzelczak Marian 1899–1991
12 Jabłoński Jakub 1898–1967
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13 Knast Dionizy 1899–1972
14 Kołaczkiewicz Stanisław 1900–1972
15 Kosicki Czesław 1902–1980
16 Kryjon Franciszek 1901–1987
17 Kubiak Jan 1895–1980
18 Kwiatkowski Wiktor 1901–1978
19 Matysiak Tadeusz 1898–1983
20 Misiek Stanisław 1901–1998
21 Nawrocki Piotr 1896–1970
22 Nowak Jan 1899–1971
23 Nowicki Alojzy 1899–1984
24 Orlicki Jan 1891–1959
25 Patera Jan 1901–1976
26 Pajkert Jan 1896–b.d.
27 Ptak Józef 1897–1982
28 Purol Stanisław 1900–1978
29 Rapier Władysław 1900–1990
30 Romanowski Józef 1900–1986
31 Roszkowny Szczepan 1892–1970
32 Smoliński Antoni 1901–1969
33 Śliwiński Władysław b.d.
34 Famulicki Roman 1898–1987
35 Turski Witold 1902–1970
36 Wojtczak Antoni 1902–1973
37 Ziętkiewicz Ignacy 1890–1969

Sądzić należy, że liczba powstańców w Legnicy była większa, gdyż 
w ewidencji wdów po powstańcach wielkopolskich wymienione są: Stani-
sława Mazurek i Pelagia Świtalska, jednak bez jakichkolwiek danych o ich 
mężach. Powstańcy wielkopolscy oprócz pracy zawodowej brali aktywny 
udział w życiu społecznym Legnicy. Działali w różnych organizacjach 
i stowarzyszeniach. W ruchu kombatanckim w liczbie 27 tworzyli wspól-
nie z powstańcami śląskimi własną komisję środowiskową. Rokrocznie 
organizowali z udziałem władz administracyjnych i politycznych uro-
czyste obchody kolejnych rocznic wybuchu powstania wielkopolskiego3. 

3 W kronice Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (dalej ZBoWiD) w Leg-
nicy odnotowano, że 6.01.1968 r. w 49. rocznicę powstania wielkopolskiego w lokalu 
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Władze Legnicy, doceniając ich wkład w rozwój miasta i patriotyczne 
postawy, ufundowało im mundury powstańcze za kadencji Jana Binka 
prezydenta Legnicy. Powstańcy chętnie prezentowali się w nich podczas 
uroczystości państwowych i wojskowych, na spotkaniach środowisko-
wych, a w pochodach 1-majowych zawsze szli oddzielnie w zwartym szy-
ku żołnierskim4. Szczególnie uroczyście obchodzono w Legnicy jubileusz 
50-lecia wybuchu powstania wielkopolskiego. W dniach 18 i 19 grudnia 
1968 r. harcerze legnickiego hufca odwiedzili w trzyosobowych zespołach 
wszystkich mieszkających w mieście weteranów powstania wielkopol-
skiego i przekazali im kwiaty oraz serdeczne życzenia5. W okresie obcho-
dów uczestnicy walk powstańczych brali udział w licznych, okolicznoś-
ciowych spotkaniach oraz w wieczorach wspomnień organizowanych 
w szkołach, w klubach przyzakładowych i Legnickim Domu Kultury. 
Ponadto mieszkający w Legnicy uczestnicy powstania odwiedzili w wy-
cieczce autokarowej do Wielkopolski historyczne miejsca walk sprzed 50 
lat6. W roku obchodów jubileuszowych dnia 19 grudnia 1968 r. z inicjaty-
wy środowiska powstańczego Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy przy ul. 
Kamiennej 20a otrzymała imię Powstańców Wielkopolskich. W uroczy-
stości licznie uczestniczyli legniczanie weterani powstania wielkopolskie-
go, którym uczniowie wręczyli rocznicowe laurki z życzeniami. Podczas 
uroczystości odsłonięta została tablica pamiątkowa wykonana społecznie 

organizacji powstańcy urządzili uroczyste spotkanie, na którym referat wygłosił 
Franciszek Czekała. Dnia 22.01.1972 r. w klubie „Parnasik” odbyło się spotkanie 
ku czci 53. rocznicy powstania wielkopolskiego, na którym w części artystycznej 
wystąpili uczniowie SP nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy z okolicz-
nościowym programem, który „wzruszył wszystkim uczestniczącym w uroczysto-
ści serca”. Podobne spotkanie odbyło się 13.01.1973 r. z okazji 54. rocznicy powsta-
nia wielkopolskiego. Podobne spotkania zorganizowano z okazji 58. (14.01.1975), 
59. (14.01.1978 z udziałem 12 powstańców z żonami) oraz 62. (5.02.1981 z udziałem 
8 powstańców) rocznic powstania wielkopolskiego.

4 Relacja ustna płk. Henryka Kupczaka.
5 (Zz), Harcerze weteranom walk, „Gazeta Robotnicza” 18.12.1968, s. 4.
6 (Zz), Wręczono dyplomy, „Gazeta Robotnicza” 10.01.1969, s. 3. W podsumowaniu 

obchodów wysoko oceniono zaangażowanie weteranów walk powstańczych w uro-
czystości jubileuszowe, a ośmiu z nich wyróżniono specjalnymi dyplomami. Na za-
kończenie obchodów wykonano pamiątkowe tableau rocznicowe osób tworzących 
środowisko powstańców wielkopolskich w strukturach organizacyjnych ZBoWiD 
w Legnicy.
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przez członków koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (da-
lej ZBoWiD) w Hucie Miedzi „Legnica”. Uczestnicy powstania wielkopol-
skiego przekazali okolicznościowe życzenia w kronice szkolnej7. Z okazji 
25-lecia powrotu Legnicy do Macierzy weterani powstania wielkopol-
skiego ufundowali Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopol-
skich sztandar, który został wręczony uroczyście w lutym 1970 r.8

W uznaniu za czynny udział w powstaniu wielkopolskim oraz za za-
sługi w pracy zawodowej i działalności społecznej powstańcy byli wie-
lokrotnie wyróżniani wysokimi odznaczeniami państwowymi i regio-
nalnymi. Wielu z nich, członków ZBoWiD, na wniosek tej organizacji 
zostało uhonorowanych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym9. Ponadto Stanisław 
Misiek w 1996 r. został obdarzony godnością Honorowego Obywatela 
Legnicy, a w 2005 r. jego imieniem została nazwana jedna z ulic miasta10. 
Legnica jest miastem, w którym pamięć tego powstania pielęgnuje się 
ze szczególną starannością. Władze samorządowe postanowiły trwale 
upamiętnić powstańców wielkopolskich, nadając 5 lipca 1991 r. ich imię 

7 Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Legnicy. Wpisu do kroniki o treści: „Powstań-
czym pozdrowieniem »Ku chwale Ojczyzny« serdecznie dziękuję kierownictwu 
szkoły, gronu pedagogicznemu oraz młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 1 za gorące 
przyjęcie nas powstańców z okazji naszej 50-tej rocznicy powstania wielkopolskie-
go” dokonali powstańcy w składzie: J. Romanowski, R. Tamulicki, J. Dąbrowski, 
W. Górski, J. Ptak, Fr. Kryjon, D. Knast, J. Pajkert, J. Romanowski, S. Roszkowny, 
F. Czekała, W. Turski, A. Wojtczak, S. Duczmal, S. Kołaczkiewicz, S. Misiek, W. Ra-
pier.

8 (Zz), Sztandar dla pierwszej szkoły, „Gazeta Robotnicza” 18.02.1970 r. We wrześniu 
tego roku szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia swego istnienia.

9 O honorowaniu powstańców wielkopolskich informowała prasa. Podczas spotkania 
zorganizowanego przez ZO ZBoWiD we Wrocławiu z uczestnikami powstania wiel-
kopolskiego w dniu 6 stycznia 1968 r. wręczono Krzyże Kawalerskie OOP Janowi 
Paterze, Franciszkowi Czekale i Janowi Felichowi. (Zz), „Wysokie odznaczenia dla 
ZBoWiD-owców, „Gazeta Robotnicza” 16. 02.1969 r. Na akademii zorganizowanej 
z okazji powrotu Legnicy do Macierzy Krzyże Kawalerskie OOP otrzymali Józef 
Dąbrowski i Jan Nowak. W dniu 23.02.1969 r. podczas uroczystego posiedzenia Za-
rządu Oddziału Miejskiego ZBoWiD Wielkopolskie Krzyże Powstańcze wręczono: 
Alojzemu Nowickiemu, Janowi Pajkertowi, Józefowi Ptakowi i Szczepanowi Rosz-
kownemu i (pośmiertnie) Ignacemu Ziętkiewiczowi.

10 Imię Stanisława Miśka nadano uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 
2005 r. ulicy biegnącej od ul. Jana Podoby do ul. Tadeusza Myśliwca.
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jednemu z placów miasta11, wkomponowanemu w otoczenie zabytkowego 
śródmieścia. W 2005 r. w ramach kompleksowej rewitalizacji placu zo-
stała wykonana nowoczesna architektura zieleni z okazałą podświetloną 
fontanną z wodotryskami o zmieniającej się wysokości wody. W obec-
nym kształcie pl. Powstańców Wielkopolskich stanowi godne miejsce 
utrwalenia pamięci o tym historycznym wydarzeniu wśród mieszkań-
ców Legnicy12.

Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 
zamieszkałych w Legnicy po 1945 r.

W artykule znajdują się w układzie alfabetycznym 34 biogramy legniczan, 
uczestników powstania wielkopolskiego. Niektóre z nich, opracowane 
przez autora, zostały opublikowane w wydawnictwie Powstańcy wielko-
polscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918–191913. Sta-
nowią one szczególny dokument naszych dziejów, opowiedziany ludzkimi 
życiorysami, losami konkretnych osób. Wśród prezentowanych sylwetek 
powstańczych niejeden z legniczan odnajdzie życiorys kogoś z rodziny 
lub znajomych. Biogramy ukazują, kim byli bohaterowie walk powstań-
czych, jak zapisywali rozdziały powstańczej epopei i jakie życie wiedli 
w następnych dziesięcioleciach. Są wśród nich ludzie o różnych profe-
sjach i posiadający różne doświadczenie życiowe, reprezentanci różnych 

11 O nadanie imienia kilkakrotnie apelowali do władz miejskich legniccy powstańcy 
przy okazji obchodów rocznic powstania wielkopolskiegi. Odnotować należy, że for-
malnie uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z 4 października 1976 r. nazwę Powstańców 
Wielkopolskich nosił plac między ul. Złotoryjską, Bankową i Gwarną. Zob. M. Ju-
niszewski, Nazwy ulic i placów Legnicy, Legnica 2000, s. 76.

12 C. Kowalak, Pomniki i tablice pamiątkowe w Legnicy po drugiej wojnie światowej, 
Legnica 2012, s. 73–74. W 1998 r. na placu został odsłonięty pomnik papieża Jana 
Pawła II, w pierwszą rocznicę jego wizyty w Legnicy, a w 2004 r. posadzono „Drze-
wo Przyjaźni” z okazji wręczenia prezydentowi Legnicy Honorowej Tablicy Unii 
Europejskiej. W 2005 r. w chodniku w centrum placu wmontowano odlane w brązie 
tabliczki informujące w czterech językach o złożeniu w tym miejscu „skrzyni czasu” 
– zbiorowego pamiętnika legniczan spisanego w słowach, dźwiękach i obrazach, na 
okres 100 lat.

13 Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918–
1919, pod red. B. Polaka, t. 1–8, Poznań 2005–2012.
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środowisk społeczno-zawodowych oraz stowarzyszeń wolnościowych, 
szeregowi powstańcy i dowódcy oraz organizatorzy walk niepodległoś-
ciowych. Najczęściej byli zwykłymi ludźmi, młodymi polskimi patriota-
mi, którzy umiłowania wolności uczyli się w domach rodzinnych, pielęg-
nujących tradycje narodowe. Do powstania przystępowali indywidualnie 
lub w grupach. Byli ochotnikami lub dezerterami z wojska pruskiego. 
Wszystkich jednak łączyło poczucie patriotyzmu, gotowość obrony Oj-
czyzny i praca dla niej. Swoją postawę patriotyczną wykazali w dalszych 
latach, walcząc m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej i podczas II wojny 
światowej. Sylwetki te upodmiotowiają patrona Szkoły Podstawowej nr 1 
w Legnicy, którym są Powstańcy Wielkopolscy. Niektóre z biogramów 
z powodu braku odpowiedniej dokumentacji są lakoniczne. W przypad-
ku Władysława Śliwińskiego oprócz dokumentacji fotografi cznej zacho-
wanej w Związku Kombatantów w Legnicy brak jakichkolwiek danych 
osobowych. Autor żywi nadzieję, że biogramy zostaną w przyszłości uzu-
pełnione nieznanymi dotąd materiałami z rodzinnych archiwów.

Bobrowski Antoni (1902–1983), urodził się 
23 maja 1902  r. w Słupi, pow. Rawicz. Był 
synem Jana i Katarzyny z domu Szkaradek. 
Tam ukończył szkołę podstawową. W latach 
1919–1920 służył w 69 Pułku Piechoty. Od 
1923  r. do 1924  r. pracował jako strażnik 
kolejowy w Białośliwiu w woj. bydgoskim. 
Następnie przez dwa lata był uczniem Pub-
licznej Szkoły Ogrodniczej w Koźminie. Po 
jej ukończeniu pracował w gospodarstwie 
rolnym rodziców. Od 1929  r. do wybuchu 
drugiej wojny światowej przebywał na rencie 
wojskowej (75 proc. inwalidztwa) i zamiesz-

kał w Rawiczu. Podczas okupacji niemieckiej był robotnikiem w fi rmie 
Godlewskiego w Tarnobrzegu, a następnie nadzorcą w przedsiębiorstwie 
leśnym „Wilhelm Fiszer” w Hucie Komorowskiej, pow. Kolbuszowa. Po 
zakończeniu II wojny światowej osiedlił się w Legnicy, gdzie podjął pracę 
na stanowisku majstra w Fabryce Wyrobów Srebrnych. W latach 1949–
1954 z przyczyn politycznych został osadzony w więzieniu w Sztumie. 
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Po odbyciu kary do czasu przejścia na emeryturę pracował w Zakładzie 
Ogrodniczym PGR w Legnicy i w Chojnowie na stanowisku ogrodni-
ka. Zmarł 13 listopada 1983 r. i spoczywa na Cmentarzu Komunalnym 
w Legnicy. Na płycie nagrobkowej znajduje się informacja, że tu leży „Po-
wstaniec Wielkopolski”. W 1922 r. zawarł związek małżeński z Katarzyną 
z d. Pielich, z którą miał troje dzieci: Jana, Henryka i Wandę14.

Ciesielski Władysław (1903–1986), urodził się 26 
czerwca 1903 r. w Ociążu, gm. Nowe Skalmierzyce 
pow. Ostrów Wlkp. Był synem leśnika Walentego 
i Józefy z d. Pietrzyńskiej. Ukończył niemiecką 
szkołę podstawową w 1917  r. w Ostrowie Wlkp. 
Następnie kształcił się w zawodzie kolejarza. Brał 
udział w powstaniu wielkopolskim w szeregach 
kompanii skalmierzyckiej, wykonując zadania 
radiotelegrafi sty na stacji kolejowej w Skalmie-
rzycach. W okresie międzywojennym mieszkał 
w Ostrowie Wlkp. i był zatrudniony na Polskich 

Kolejach Państwowych w charakterze dyżurnego ruchu i pracownika ad-
ministracyjnego. Od 1936 r. po uzupełnieniu wykształcenia średniego zo-
stał instruktorem w służbie ruchu PKP. W grudniu 1939 r. był wraz z ro-
dziną wysiedlony z Ostrowa Wlkp. do niemieckiego obozu wysiedleńców 
w Skalmierzycach. Po udanej ucieczce z obozu przeniósł się do Zduńskiej 
Woli, gdzie w 1940 r. podjął pracę na kolei niemieckiej w służbie ruchu. 
Ponadto w czasie okupacji hitlerowskiej brał udział w podziemnym ruchu 
oporu. Po drugiej wojnie światowej organizował służbę ruchu na odcinku 
Ostrów Wlkp.–Kalisz dla transportów zaopatrzenia Armii Radzieckiej. 
W 1952 r. przeniósł się do Legnicy, gdzie podjął pracę najpierw w Kolejo-
wych Zakładach Gastronomicznych jako księgowy, następnie od 1960 r. 
do czasu przejścia na emeryturę w Państwowym Młodzieżowym Zakła-
dzie Wychowawczym w Legnicy na stanowisku wychowawcy i sekretarza 
zakładu. Za działalność społeczną został uhonorowany Odznaką 1000-le-
cia (1967), Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska (1975), Srebr-
ną Odznaką Honorową Związku Głuchych oraz Wielkopolskim Krzyżem 

14 C. Kowalak, Biogram Antoniego Bobrowskiego, [w:] Powstańcy wielkopolscy. Biogra-
my uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, t. 4, s. 22.
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Powstańczym (1981). Zawarł związek małżeński w 1929 r. z Ireną Mrocz-
kowską, z którą miał troje dzieci: Bolesława, Ireneusza i Aleksandrę. 
W 1979 r. obchodził uroczyście w siedzibie ZBoWiD w Legnicy Złote 
Gody małżeńskie. Zmarł 5 maja 1986 r. w Legnicy15.

Czaplicki Jan (1892–1983), urodził się 16 maja 1892 r. w Dubinie, gm. 
Jutrosin, pow. Pleszew. Syn Tomasza i Józefy. Żonaty od 3 lipca1922 r. 
z Marianną z d. Rybacką. Zmarł 1 listopada 1983 r. Pochowany na Cmen-
tarzu Komunalnym w Legnicy16.

Czekała Franciszek (1895–1977), urodził się 22 
marca 1895 r. w Wielichowie, pow. Kościan. Był 
synem Stanisława i Marianny z d. Słomińskiej. 
Uczęszczał do szkoły podstawowej w Wielichowie. 
Brał czynny udział w strajku szkolnym, za co spo-
tykały go kary cielesne. W 1913 r. przebywał w Po-
znaniu w poszukiwaniu pracy. W sierpniu 1914 r. 
został przymusowo wcielony do armii niemieckiej. 
W 1918 r. opuszcza szeregi armii w Elblągu i wraca 
w rodzinne strony w Wielichowie. Podczas prze-

jazdu przez Poznań uzyskał od znajomych informacje o przygotowaniach 
przez tajne organizacje patriotyczne do powstania. Swój udział w powsta-
niu wielkopolskim tak opisuje we wspomnieniach: „Na wieść o powo-
dzeniu powstania w Poznaniu 31 grudnia 1918 r. zwołano w Wielichowie 
ogólne zebranie ochotników konspiracyjnych grup wojskowych, tworząc 
oddział powstańczy pod dowództwem Stanisława Bobkiewicza. Oddział 
liczył początkowo 60 powstańców i podzielony został na sekcje. Ja otrzy-
małem funkcję zbrojmistrza. Do moich podstawowych zadań należało 
przede wszystkim zdobycie broni i amunicji. W tym celu zarekwirowa-
łem z Bractwa Kurkowego 18 karabinów jednostrzałowych, model 1870 r., 
oraz niewielką ilość amunicji. Pierwszym zadaniem oddziału było zdo-
bycie w Wielichowie ratusza, poczty oraz rozbrojenie posterunku żan-
darmerii niemieckiej. Po zdobyciu posterunku i rozbrojeniu żandarmerii 
uzyskaliśmy dodatkowo karabiny i amunicję. Broń i amunicję zdobyłem 

15 Dokumenty Urzędu Miasta Legnicy.
16 Biuletyn ZP ZBoWiD w Legnicy oraz dokumenty USC w Legnicy.
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również w majątkach niemieckich. U Niemca Szulca zabraliśmy pistolet 
parabellum, karabin i amunicję. W ten sposób oddział nasz sam zaopa-
trzył się w różnorodną broń do dalszej walki. Dnia 4 stycznia 1919 r. na 
wiadomość o przybyciu do miejscowości Rakoniewice, pow. Wolsztyn, 
oddziału Grenzschutzu oddział nasz skierował się do Rakoniewic i tam 
wspólnie z oddziałem powstańczym z Grodziska rozbito oddział niemiec-
ki, uwalniając Rakoniewice od Niemców. W tym czasie otrzymaliśmy 
wiadomość o zagrożeniu przez Niemców Wielichowa. Z marszu oczyś-
ciliśmy w walce Wielichowo i miejscowość Rostarzewo. W Wielichowie 
otrzymaliśmy posiłki z okolicznych wsi, co pozwoliło nam uformować 
silny oddział. 5 stycznia wyruszyliśmy przez Tarnów, Gościerzyn w kie-
runku Wolsztyna, gdzie panoszyli się jeszcze Niemcy. W tym samym 
kierunku udał się oddział z Grodziska. Wspólnie po 3 godzinach walki 
zdobyliśmy ratusz, gazownię, starostwo, stację kolejową, pocztę i bardzo 
cenne dla nas magazyny z bronią i amunicją. Za szczególne osiągnięcia 
bojowe naszego oddziału w wyzwoleniu Wolsztyna nasz dowódca Stani-
sław Bobkiewicz awansował do stopnia podporucznika oraz przeniesiony 
do Poznania, a na jego miejsce przychodzi por. Szczęśniak. Oddział nasz 
przekształca się w kompanię o sile 150 powstańców. Kopanica została 
wyzwolona w wyniku krwawych walk, w których poległo wielu kolegów. 
Wojska Grenzschutzu zostały rozbite i wzięte do niewoli. Zdobyliśmy 
ponadto masę broni i amunicji, w tym 12 karabinów maszynowych oraz 
kasę batalionu. Po tym zwycięstwie i uzupełnieniu kompanii nowymi 
ochotnikami oddział nasz liczył 220 dobrze uzbrojonych powstańców. 
25 stycznia kompania nasza zdobyła miasto Kargowa, gdzie utrzyma-
liśmy się do 12 lutego 1919 r. Pod naporem przeważającej siły Niemców 
oraz po ciężkich walkach i wykruszeniu się kompanii przez zabitych 
i rannych zmuszeni jesteśmy wycofać się z Kargowej. Pluton, w którym 
walczyłem, dostaje się w okrążenie. Po walkach do ostatniego naboju do-
stałem się do niewoli i zostałem wywieziony do Międzyrzecza i osadzony 
w więzieniu”. Następnie stanął przed sądem wojskowym. Za dezercję z ar-
mii, podburzanie do powstania i walkę z bronią został skazany na 8 lat 
więzienia. Przez kilka miesięcy przebywał w obozie jeńców wojennych 
w Żaganiu. W październiku 1919 r. w wyniku wymiany jeńców uzyskał 
wolność i wrócił do kraju. Tu został wcielony do wojska polskiego w Gro-
dzisku, a następnie do VII Dywizji Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu. 



78 CZESŁAW KOWALAK

Po zakończeniu służby wojskowej w 1921 r. wstąpił do straży granicznej, 
w której służył do 1939 r. Po najeździe niemieckim na Polskę brał czynny 
udział w kampanii wrześniowej. Podczas walk nad Bzurą dostał się do 
niewoli i został osadzony w obozie jenieckim. Po zakończeniu II wojny 
światowej w lipcu 1945 r. osiedlił się w Legnicy. Początkowo pracował 
w Legnickich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, następ-
nie aż do czasu przejścia na emeryturę w Legnickich Zakładach Przemy-
słu Odzieżowego. Był przewodniczącym środowiska powstańców wiel-
kopolskich i śląskich. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1968), Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Me-
dalem Niepodległości, Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” i Złotą 
Odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska. Zmarł 18 lipca 1977 r. i został 
pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy17.

Dąbrowski Józef (1899–1982), urodził się 14 lipca 
1899 r. w Langendreer, pow. Bohum, w Niemczech. 
Był synem Józefa i Jadwigi z d. Chuda. Ukończył 
4-klasową szkołę powszechną. W maju 1918 r. zo-
stał powołany do armii niemieckiej i służył w 154 
Pułku Piechoty w Jaworze. W grudniu tego roku 
powrócił w rodzinne strony w województwie 
poznańskim. Tam 3 stycznia 1919 r. ochotniczo 
wstąpił do polskich oddziałów powstańczych. Brał 
udział w walkach do zakończenia działań. Następ-

nie uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Po zakończeniu 
służby wojskowej w 1923 r., w okresie międzywojennym pracował jako 
robotnik rolny oraz pracownik fi zyczny w przedsiębiorstwie handlowym. 
W kampanii wrześniowej 1939 r. walczył pod Tarnopolem i Stanisławo-
wem. Podczas ucieczki z niewoli został schwytany i osadzony w stala-
gu VIIIc w Żaganiu. Następnie wywieziono go na roboty w Niemczech. 
Pracował w gospodarstwie rolnym pod Strzegomiem oraz w Waldshut 
nad Renem. Po wyzwoleniu przez Amerykanów został przewieziony do 
Szwajcarii celem odbycia kwarantanny. W grudniu 1945 r. wrócił do Pol-
ski i osiedlił się w Legnicy. Tutaj pracował nieprzerwanie do przejścia na 

17 C. Kowalak, Biogram Franciszka Czekały, [w:] Powstańcy…, t. 4, s. 37 oraz Biuletyn Hi-
storyczny ZP ZBoWiD (Komisja Historyczna) w Legnicy z 27.12.1969 r. (maszynopis).
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emeryturę w 1964 r. w Legnickich Zakładach Przemysłu Odzieżowego 
na stanowisku magazyniera. Był czonkiem ZBoWiD w Legnicy, gdzie 
w latach 1967–1974 pełni funkcję skarbnika. Za pracę zawodową i udział 
w powstaniu wielkopolskim został wyróżniony m.in. Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski (1968), Wielkopolskim Krzyżem Po-
wstańczym, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem Pamiątkowym 
Za Wojnę 1918–1921, Odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”. Zawarł 
związek małżeński z Marią z d. Kubiak, z którą miał pięcioro dzieci (Kry-
styna, Leszek, Łucja, Emilia, Witold). W 1960 r. owdowiał i ponownie 
ożenił się z Marią z d. Radziewicz. Zmarł 15 marca 1982 r. i został pocho-
wany na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy18.

Dembiński Józef (1897–1950), urodził się 
6 marca 1897 r. w Northausen (Niemcy) jako 
syn Michała (polskiego górnika) oraz Barba-
ry z d. Ratajczak. Był jednym z czworga ro-
dzeństwa (Jan, Józef, Franciszek, Weronika). 
Szkołę powszechną ukończył w Niemczech. 
Po tragicznej śmierci ojca w kopalni razem 
z rodziną wrócił w rodzinne strony do Śmi-
gla k. Leszna. Tam wstąpił do oddziałów po-
wstańczych i brał udział w walkach zbroj-
nych. Następnie wstąpił w szeregi wojska 
polskiego, gdzie pełnił służbę zawodową jako 
podofi cer 6 Pułku Legionów. Uczestniczył 
w wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie 
międzywojennym ukończył szkołę podofi -

cerską i stacjonował w Wilnie. W 1939  r. walczył w kampanii wrześ-
niowej, podczas której dostał się do niewoli niemieckiej. Stamtąd uciekł 
i ukrywał się. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał z rodziną 
w Legnicy. Tutaj został zatrudniony w charakterze pracownika biurowe-
go. W dniu 1 lutego 1950 r. poniósł śmierć w niewyjaśnionych okolicz-
nościach (martwe ciało znaleziono na ul. Jaworzyńskiej w okolicy młyna). 
Mimo interwencji rodziny nie ujawniono dokumentu sekcji zwłok. Został 

18 C. Kowalak, Biogram Józefa Dąbrowskiego, [w:] Powstańcy…, t. 5, s. 27–28.
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pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Za zasługi w służ-
bie wojskowej został uhonorowany Krzyżem Walecznych Dużym (1920), 
Medalem Pamiątkowym Za Wojnę 1918–1920, Brązowym Krzyżem Za-
sługi RP (1923), Medalem Niepodległości, Medalem za Długoletnią Służ-
bę (1938) oraz Nagrodą Dowódcy 6 Pułku Legionów dla mistrza grupy 
podofi cerskiej w strzelaniu z kbk w latach 1935–1937. Zawarł związek 
małżeński z Gertrudą z d. Majrych, z którą miał syna Zdzisława (1930)19.

Duczmal Stanisław (1899–1985), urodził się 2 paź-
dziernika 1899  r. w Głogowie pow. Krotoszyn, 
w rodzinie chłopskiej. Był synem Jana i Jadwigi 
z d. Grzeszczyk. Siedmioklasową szkołę powszechną 
ukończył w Biniewie, pow. Ostrów Wlkp. W 1917 r. 
został powołany do armii niemieckiej i wcielony do 
155 Pułku Piechoty w Pleszewie, a następnie prze-
niesiony do artylerii górskiej w Kowarach. Po prze-
szkoleniu został skierowany na front macedoński, 
gdzie przebywał do zakończenia wojny. Po powrocie 

do garnizonu w Kowarach samowolnie opuścił szeregi wojska niemiec-
kiego i powrócił w rodzinne strony. Tam wstąpił do tworzącego się woj-
ska polskiego – do Kompanii Ostrowskiej w Ostrowie Wielkopolskim. 
Brał udział w wyzwoleniu miasta z rąk niemieckich w 1919 r., a następnie 
w składzie 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich uczestniczył w walkach na 
odcinku Krotoszyn–Zduny oraz w rejonie Ostrzeszowa i Kępna. W grud-
niu 1919 r. odbył kurs podofi cerów sanitarnych i został skierowany do 
szpitala w obozie jenieckim w Szczypiornie. Tam przebywał do września 
1921 r. Po zlikwidowaniu szpitala został przeniesiony do 7 Kompanii Sa-
nitarnej w Poznaniu, następnie do głównej apteki wojskowej w Poznaniu, 
gdzie pracował do 1922 r. w charakterze pomocnika. Stąd został skiero-
wany do 56 Pułku Piechoty w Krotoszynie z przydziałem prowadzenia 
apteki w garnizonowej izbie chorych. W 1927 r. został mianowany szefem 
izby chorych. Od 1934 r. został przydzielony na równorzędne stanowisko 
w 25 Pułku Artylerii Lekkiej w Kaliszu. Z chwilą wybuchu II wojny świa-
towej brał udział w walkach jako podofi cer sanitarny pułku. W Puszczy 

19 Dokumenty w posiadaniu p. Urszuli Drzewińskiej – wnuczki Józefa Dembińskiego.
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Kampinoskiej dostał się do niewoli i został przetransportowany do Cho-
dakowa, gdzie pełnił funkcję szefa nowo utworzonego szpitala polowego 
dla rannych polskich żołnierzy. Po reorganizacji jednostki został zwol-
niony do domu. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Kaliszu i pra-
cował w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej. W 1942 r. jako były żołnierz 
zawodowy został aresztowany przez gestapo i był więziony przez dwa 
miesiące. Po drugiej wojnie światowej, w czerwcu 1945 r. przybył do Leg-
nicy, gdzie zaangażował się w zorganizowanie pierwszego szpitala miej-
skiego i tam podjął pracę na stanowisku intendenta. Od 1953 r. do czasu 
przejścia na emeryturę pracował w stacji sanitarno-epidemiologicznej 
w Legnicy w charakterze laboranta. Zmarł 19 lipca 1985 r. w Legnicy 
i tutaj został pochowany na Cmentarzu Komunalnym. Był odznaczony 
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Wielkopolskim 
Krzyżem Powstańczym. Był żonaty z Józefą z d. Olejnik. Miał czworo 
dzieci: Helenę, Czesławę, Stefanię i Tadeusza20.

Famulicki Roman (1898–1987), urodził się 
9 sierpnia 1898 r. w Kościanie w rodzinie robotni-
czej. Był synem Kaspra i Franciszki Mikołajczyk. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w za-
wodzie fryzjerskim. W latach 1916–1918 odbywał 
służbę wojskową w armii niemieckiej w Pozna-
niu. Z chwilą wybuchu powstania wielkopolskie-
go zaciągnął się do tworzonego oddziału Rezer-
wy Skautowej w Kościanie. Brał udział w nocy 
z 29/30 grudnia 1918  r. w brawurowym czynie 
bojowym – zdobyciu magazynu broni, stacjo-
nującego w Kościanie 37 pułku fi zylierów. W rę-
kach powstańców znalazło się m.in. 6  ciężkich 

karabinów maszynowych, 12 lekkich, 800 karabinów ręcznych, 7 skrzyń 
granatów ręcznych. Ponadto udaremniono Niemcom pozostałą broń 
koleją, przejmując konwój wozów transportowych. Brał również udział 
w rozbrajaniu Niemców i zdobywaniu ważnych obiektów użyteczności 
publicznej w Kościanie. W 1927 r. został zdemobilizowany do rezerwy 

20 C. Kowalak, Biogram Stanisława Duczmala, [w:] Powstańcy…, t. 4, s. 46.
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w stopniu sierżanta. W sierpniu 1939 r. został powołany do wojska pol-
skiego i uczestniczył w kampanii wrześniowej. Następnie był interno-
wany na Węgrzech. W okresie okupacji hitlerowskiej został wywieziony 
na przymusowe roboty do Niemiec Po zakończeniu II wojny światowej 
w sierpniu 1945 r. wyjechał z Grodziska Wlkp. i osiedlił się w Legnicy. 
Tam do czasu przejścia na rentę pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łeczny na stanowisku kierownika sekcji rent. Aktywnie działał w Od-
dziale Powiatowym ZBoWiD w Legnicy, pełniąc funkcję sekretarza śro-
dowiska weteranów powstań wielkopolskiego i śląskich. Był odznaczony 
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1974 r.). Był żonaty z Władysławą, z którą miał córkę 
Józefę. Zmarł 5 grudnia 1987 r. w Mierczycach, pow. Legnica21.

Felich Jan (1898–1976), urodził się 21 listo-
pada 1898 r. w Raczycach, gmina Odolanów, 
w rodzinie Jana i Małgorzaty z d. Jasek. Tam 
uczęszczał do szkoły powszechnej, którą 
ukończył w 1913 r. (4 klasy). Będąc uczniem 
klasy drugiej, brał udział w strajku szkolnym, 
który zakończył się sukcesem uczniów. Na-
stępnie wyjechał do Niemiec, gdzie pracował 
w różnych miejscowościach. Swoje burzliwe 
lata młodego Polaka tak wspomina: „W paź-
dzierniku 1916 r. miałem zostać wcielony do 
armii niemieckiej. Przez dwa lata ukrywałem 
się i dopiero w czerwcu 1918 r. zmuszono mnie 
do przywdziania niemieckiego munduru. Słu-

żąc w Jaworze, symulowałem chorobę oczu. Ponieważ legnicki specjali-
sta nie potwierdził tego, wróciłem do pułku, z którym wysłano mnie do 
Francji. Nie chcąc walczyć w armii wroga, zraniłem się w nogę i nie do-
puszczałem do zagojenia ran. Miałem z tym potem dużo trudności i do-
piero w 1919 r. udało mi się wyleczyć nogę. Po kapitulacji Niemiec, która 
zastała mnie w Belgii, wróciłem do kraju”. Na wiadomość, że w Wielko-
polsce tworzą się oddziały powstańcze, w dniu 16 stycznia 1919 r. wstąpił 

21 Dokumenty Urzędu Miasta Legnicy oraz Kościański Dodatek Nadzwyczajny z okazji 
93. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, styczeń–luty 2012 r.
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do Kompanii Odolanowskiej. Powstańcami wielkopolskimi byli również 
jego ojciec i dwaj bracia. W okresie 15 czerwca 1919 r.–17 sierpnia 1921 r. 
pełnił służbę wojskową w szeregach 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich. 
Po zwolnieniu z wojska w 1921 r. wstąpił do Szkoły Straży Granicznej 
w Wieluniu. Jako absolwent pełnił służbę w różnych urzędach celnych, 
a w 1939 r. został przeniesiony do placówki straży granicznej w Radom-
sku. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w obronie Warszawy. Po 
kapitulacji stolicy znalazł się w niewoli niemieckiej, skąd w październiku 
1939 r. wrócił do Radomska. Tam po trzech latach bezrobocia został za-
trudniony w urzędzie pracy. Po zakończeniu II wojny światowej, 31 maja 
1945 r. został skierowany przez Starostwo w Radomsku do Legnicy, z za-
daniem organizowania w mieście polskiej administracji. Tak wspomina 
pierwsze dni w Legnicy: „Miasto sprawiało ponure wrażenie. Stosy śmieci 
na ulicach i podwórkach, brud, nie mówiąc już o braku podstawowych 
produktów żywnościowych. Ówczesny pełnomocnik Rządu Stasierski 
wezwał mnie do siebie i bez żadnych wstępów polecił – poszukasz sobie 
biurko, ołówek i zorganizujesz Miejski Urząd Pracy. Z normalnego papie-
ru pakunkowego porobiłem kartoteki i tak stałem się pierwszym urzęd-
nikiem w mieście”. Od 5 czerwca 1945 r. pracował w Miejskim Urzędzie 
Pracy, następnie w Wydziale Pracy i Pomocy Społecznej Prezydium MRN 
w Legnicy. W 1951 r. współorganizował oddział Centrogalu w Legnicy 
i tam pracował do czasu przejścia na emeryturę w 1964 r. Zmarł w 1976 r. 
w Odolanowie i tam został pochowany na cmentarzu parafi alnym. Za 
udział w powstaniu wielkopolskim i pracę zawodową został uhonoro-
wany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1968), Wielko-

polskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Nie-
podległości oraz Medalem 25-lecia Wyzwolenia 
Dolnego Śląska. Był żonaty i miał syna22.

Gątowski Kazimierz (1898–1960), urodził się 
3  lutego 1898 r. w Koźminie Wlkp. W okresie 
16.08.1916 r.–9.12.1918 r. wcielony do armii nie-
mieckiej, walczył w pierwszej wojnie świato-
wej. Ranny podczas walk w Belgii powrócił do 

22 C. Kowalak, Biogram Jana Felicha, [w:] Powstańcy…, t. 3, s. 61 oraz (Zz), Prezentuje-
my Jana Felicha – powstańca wielkopolskiego, „Gazeta Robotnicza” 9.12.1968.
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garnizonu w Poznaniu. Od 5 stycznia 1919 r. uczestniczył w powstaniu 
wielkopolskim. Do szeregów powstańczych przyłączył się po spotkaniu 
z powstańcami w czasie jazdy tramwajem. W maju 1919 r. wojsko po-
wstańcze podporządkowało się dowództwu Wojska Polskiego. Wówczas 
w szeregach XV Pułku Artylerii Ciężkiej walczył na froncie wschodnim 
i brał udział w paradzie wojskowej przed marszałkiem Józefem Piłsudskim 
w Kijowie. Następnie w 1920 r. bronił Warszawy, obsługując nowe francu-
skie działa 75 mm. Po zdemobilizowaniu z wojska założył własny zakład 
rzeźnicki w Koźminie, a w 1933 r. w Gdyni przystąpił do spółki eksportu-
jącej przetwory mięsne do Anglii. W 1939 r. Niemcy wysiedlili go z Gdy-
ni, gdyż odmówił zaproponowanego przez Niemców podpisania Volk-
slisty. Dzięki perfekcyjnej znajomości języka niemieckiego udało mu się 
uzyskać zgodę na powrót do Koźmina. Tam w łapance przeprowadzonej 
podczas mszy w kościele został wywieziony na przymusowe roboty do 
Milicza, gdzie pracował u rzeźnika. W związku ze zniszczeniem budyn-
ku w Gdyni, w którym mieszkał z rodziną w okresie międzywojennym, 
wyjechał w 1945 r. do Legnicy. Tutaj uruchomił własny zakład rzeźniczy 
z największą chłodnią w mieście. Uczestniczył w działalności cechu. 
W 1949 r. na skutek intensywnego uspołeczniania rzemiosła prywatnego 
zlikwidował zakład i wstąpił do spółdzielni wędliniarskiej. Zmarł 5 lipca 
1960 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy23.

Gołąbek Walenty (1897–1985), urodził się 
13 lutego 1897 r. w Parzęczewie k. Jarocina. 
W czasie I wojny światowej został zmobili-
zowany do armii pruskiej i skierowany na 
front zachodni. Po powrocie z wojny do ro-
dziny był uczestnikiem powstania wielko-
polskiego. Walczył pod Kępnem. Następnie 
w szeregach Wojsk Wielkopolskich w stopniu 
bombardiera brał udział w wojnie polsko-
-bolszewickiej 1920 r. W okresie od 1 lipca 
1920 do 20 października 1920  r. ukończył 
Szkołę Podofi cerów Artylerii w Toruniu. Od 

23 Opracowanie własne na podstawie relacji syna Antoniego (w posiadaniu autora).
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7 sierpnia 1922 r. do wybuchu II wojny światowej pełnił zawodową służ-
bę w żandarmerii wojskowej. W latach 1925–1926 ukończył Kurs Pod-
ofi cerów Zawodowych w Centralnej Szkole Żandarmerii w Grudziądzu. 
W 1939 r. w stopniu wachmistrza walczył w kampanii wrześniowej w od-
działach gen. Kutrzeby. W okresie okupacji niemieckiej został wysłany 
na przymusowe roboty przy budowie lotniska w Krzesinach k. Poznania 
oraz w rozbudowie fortyfi kacji w Murowanej Goślinie. Po zakończeniu 
II wojny światowej wrócił do rodziny w Kaliszu, gdzie podjął pracę w fa-
bryce chemicznej. Dnia 20 czerwca 1945 r. osiedlił się w Legnicy i tu-
taj od 15 lipca tego roku do 31 grudnia 1952 r. pracował na stanowisku 
kierownika kancelarii w I Miejskim Szpitalu. Następnie był zatrudniony 
w Aptece nr 81 przy ul. Jaworzyńskiej, w warsztatach mechanicznych 
PGR Jaśkowice oraz Zakładach Budowlano-Remontowych PGR w Legni-
cy, skąd w 1962 r. przeszedł na emeryturę. Za wzorową pracę zawodową 
został uhonorowany Medalem za długoletnią służbę wojskową (1938), 
Odznaką pamiątkową żandarmerii (1932), Brązowym Krzyżem Zasłu-
gi oraz Medalem XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska. Posiadał rów-
nież Odznakę Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich nadaną w 1922 r. oraz 
Medal „Polska Swemu Obrońcy (1918–1921)”. W 1926 r. zawarł związek 
małżeński z Jadwigą z d. Walkowiak. Miał trzech synów: Bohdana (1927), 
Karola (1929) i Kazimierza (1936). Zmarł 9 marca 1985 r. Pochowany na 
Cmentarzu Komunalnym w Legnicy24.

Górski Wacław (1895–1983), urodził się 
12 września 1895 r. w Grzebienisku, pow. Szamo-
tuły. Był synem Józefa i Marianny z d. Strzykała. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w za-
wodzie piekarza. Był uczestnikiem strajku szkol-
nego w 1905 r. Podczas pierwszej wojny światowej 
uczestniczył w walkach na froncie południowym 
i wschodnim w szeregach armii niemieckiej. 
W listopadzie 1918 r. przybył do Poznania, gdzie 
włączył się do ruchu konspiracyjnego, dostar-
czając broni tworzącym się polskim oddziałom 

24 Opracowanie własne biogramu na podstawie dokumentów rodzinnych (w posiada-
niu autora).
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powstańczym. Po zwolnieniu z wojska niemieckiego wrócił w strony ro-
dzinne, gdzie 3 stycznia 1919 r. dołączył do oddziałów powstańczych. 
Pomimo braku doświadczenia wojennego i wyszkolonych dowódców 
stoczono wiele zwycięskich pojedynków z wrogiem niemieckim. Brał 
udział w walkach powstańczych pod Zbąszyniem, Szubinem, Drawskim 
Młynem i Nakłem. Po zakończeniu powstania był bezrobotnym. Dlatego 
w kwietniu 1923 r. wyjechał do pracy we Francji, gdzie przebywał do za-
kończenia drugiej wojny światowej. Tam w 1930 r. wstąpił do Francuskiej 
Partii Komunistycznej i brał udział w wielu strajkach i demonstracjach. 
Podczas okupacji hitlerowskiej uczestniczył we francuskim cywilnym ru-
chu oporu. W 1947 r. wrócił do Polski i osiedlił się w Legnicy. Najpierw 
pracował w Legnickich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
jako robotnik i brygadzista, a następnie w Spółdzielni „Ochrona Mienia”. 
Od 1978 r. przebywał na rencie. Był aktywnym działaczem społecznym, 
pełnił funkcję radnego Miejskiej Rady Narodowej Legnicy (1950–1951), 
ławnika Sądu Powiatowego, członka ORMO, a także w Komisji Weryfi -
kacyjnej Działaczy Ruchu Robotniczego. Za pracę zawodową i społecz-
ną został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Był żonaty z Magdaleną 
z d. Onacką. Zmarł 5 sierpnia 1983 r. Został pochowany na Cmentarzu 
Komunalnym w Legnicy25.

Grzelczak Marian (1899–1991), urodził się 13 lipca 
1899  r. w Poznaniu w rodzinie robotniczej, jako syn 
Stanisława i Stanisławy z d. Przygodzkiej. Po ukończe-
niu szkoły powszechnej w Poznaniu rozpoczął pracę 
zawodową jako uczeń zecerski w drukarni K. Skrzetu-
skiego. W kwietniu 1918 r. został powołany do wojska 
niemieckiego i służył w 7 Pułku Grenadierów w Legni-

cy. Tu jako młody człowiek zetknął się z tradycjami piastowskimi miasta. 
Po przeszkoleniu został tłumaczem polsko-niemieckim w sądzie wojsko-
wym w Sieradzu. Tam nawiązał kontakt z polskim podziemiem i podjął 
działalność konspiracyjną. Po wypędzeniu wojsk niemieckich z Sieradza 
został instruktorem wojskowym. W październiku 1918 r. wyjechał do 

25 C. Kowalak, Biogram Wacława Górskiego, [w:] Powstańcy…, t. 5, s. 56.
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Poznania, gdzie został zatrzymany przez Niemców i wysłany do Nowej 
Soli. Po dwóch tygodniach uciekł z armii niemieckiej i wrócił do Po-
znania, gdzie wstąpił do tworzących się polskich formacji bojowych pod 
niemiecką nazwą „Wach und Sicherheits Kompanie” w forcie Prettwitz. 
Do oddziałów tych przyjmowano polskich uciekinierów z różnych nie-
mieckich formacji. Wszystkie komendy były wydawane po polsku, a żołd 
i żywność były pobierane od Niemców. Dnia 27 grudnia 1918 r. w sze-
regach 2 Baonu Wartowniczego 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich brał 
udział w zrywie powstańczym na terenie Poznania. Od 12 lutego 1919 r. 
uczestniczył w ciężkich i krwawych bojach pod Małym Grójcem, Wiel-
kim Grójcem, Kargową i Kopanicą (szczegółowy opis udziału w walkach 
powstańczych zawierają wspomnienia w załączeniu do artykułu). Po za-
kończeniu walk powstańczych uczestniczył w walkach na froncie wschod-
nim, gdzie został ranny. W 1921 r. został zdemobilizowany w stopniu plu-
tonowego. W okresie międzywojennym pracował jako zecer w drukarni 
w Poznaniu. Był także aktywnym działaczem Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”, Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich oraz Towarzy-
stwa Przemysłowców „Sobieski”. W listopadzie 1939 r. wraz z rodziną 
został wysiedlony do Radomska, gdzie pracował jako zecer i kierownik 
techniczny w zakładach grafi cznych. Po zakończeniu II wojny świato-
wej w lipcu 1945 r. osiedlił się z rodziną w Legnicy. Tutaj podjął pracę 
najpierw w Technicznej Obsłudze Rolnictwa w charakterze zaopatrze-
niowca, następnie w redakcji gazety „Wolność” i Spółdzielni Pracy „Kar-
ton” jako mistrz zecerski. Na tym stanowisku pracował aż do przejścia 
na emeryturę. W 1958 r. wstąpił do ZBoWiD i został przewodniczącym 
środowiska powstańców wielkopolskich w Legnicy. W 1976 r. na skutek 
utraty zdrowia i niesprawności ruchowej ograniczył działalność społecz-
ną. Zmarł 5 lutego 1991 r. i jest pochowany na Cmentarzu Komunalnym 
w Legnicy. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1965), Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (1958), Medalem 
Za Wojnę 1918–1921 (1938) oraz licznymi odznakami i dyplomami26.

Jabłoński Jakub (1898–1967), urodził się 14 lipca 1898  r. w Karole-
wie k.  Rogoźna, pow. Oborniki Wlkp. Był synem Jana i Franciszki 

26 C. Kowalak, Biogram Mariana Grzelczaka, [w:] Powstańcy…, t. 1, s. 69–70.
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z Jabłońskich. Jako uczeń szkoły powszech-
nej brał udział w 1905 r. w strajku szkolnym. 
W 1918  r. był żołnierzem armii pruskiej 
i przebywał na ćwiczeniach wojskowych 
w Biedrusku k. Poznania. Po wybuchu rewo-
lucji w Niemczech wrócił do domu rodzin-
nego z pełnym ekwipunkiem wojskowym. 
W Rogoźnie wstąpił do oddziałów powstań-
czych, z którymi 31 grudnia 1918 r. uczestni-
czył w oswobodzeniu od Niemców Rogoźna, 
następnie Ryczywołów, Wągrowca, Budzy-
nia, Chodzieży i innych miejscowości. Po 

zakończeniu I wojny światowej zamieszkał w Bydgoszczy, gdzie był za-
wodowym żołnierzem pułku piechoty. W 1937 r. z powodu ciężkiej cho-
roby przeszedł na rentę wojskową i przeniósł się z rodziną do Rogoźna. 
Podczas okupacji hitlerowskiej został wysłany na przymusowe roboty do 
Niemiec, gdzie pracował na kolei. Z powodu choroby wrócił do Rogoźna, 
gdzie został zatrudniony w niemieckim gospodarstwie rolnym. Po za-
kończeniu II wojny światowej osiedlił się w Legnicy. Tu nieprzerwanie aż 
do przejścia na emeryturę pracował w Legnickim Przedsiębiorstwie Wo-
dociągów i Kanalizacji. Aktywnie uczestniczył w działalności społecznej 
w legnickim środowisku powstańców wielkopolskich. Zmarł w Legnicy 
20 lipca 1967 r. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy, pocho-
wany w mundurze powstańca wielkopolskiego. Zawarł związek małżeń-
ski ze Stanisławą Gierkowicz. Mieli pięcioro dzieci: Jana (1921), Czesława 
(1922), Halinę (1927), Ludwika (1931) i Marię (1936). Po śmierci żony po-
nownie wstąpił w związek małżeński w 1963 r. z Marią Misiak27.

Knast Dionizy (1899–1972), urodził się 15 lutego 1899 r. w Witkowie, 
pow. Gniezno, w rodzinie urzędniczej Leona i Marii z d. Nowickiej. 
Ukończył szkołę powszechną i handlową. Dnia 15 grudnia 1918 r. wstą-
pił do 1 Kompanii 2 Batalionu Straży i Bezpieczeństwa w Poznaniu–Je-
życach. W jej szeregach 27 grudnia 1918 r. brał udział w zdobywaniu 
niemieckiego Prezydium Policji, a następnie w walkach o inne budynki 

27 C. Kowalak, Biogram Jakuba Jabłońskiego, [w:] Powstańcy…, t. 7, s. 64.
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w mieście i koszary pułku grenadierów na Je-
życach. Ponadto wykonywał różne zlecone za-
dania strażnicze. Z Poznania został skierowany 
do I Pułku Strzelców Wielkopolskich (55 Pułk 
Piechoty) i uczestniczył w walkach w rejonie 
Osowej Góry. W 1919 r. wykonywał funkcję in-
struktora w Wielkopolskiej Szkole Podofi cerów 
Piechoty w Poznaniu. Po powrocie do macierzy-
stej jednostki – Batalionu Zapasowego 1 Pułku 
Strzelców Wielkopolskich służył kolejno w DOK 
VII w Poznaniu, Inspektoracie Wychowania 

Fizycznego w 3 Baonie 61 Pułku Piechoty w Gnieźnie, 59 Pułku Pie-
choty w Osowej Górze oraz w Batalionie Zapasowym w Inowrocławiu. 
W 1921 r. został zdemobilizowany. W okresie międzywojennym prowa-
dził działalność handlową w Poznaniu i Białymstoku. Podczas okupacji 
hitlerowskiej przebywał w Warszawie, gdzie prowadził sklep bławatny. 
Tam również zaangażował się w działalność konspiracyjną w Armii Kra-
jowej (pseudonim „Dunin”). Po wybuchu powstania warszawskiego brał 
udział w walkach na terenie Starego Miasta. Dnia 5 czerwca 1945 r. wy-
jechał do Legnicy, gdzie prowadził sklep galanteryjny, z pięcioletnią prze-
rwą w pracy w „Centrogalu” w Legnicy. Był współzałożycielem w 1946 r. 
Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług. W tej organizacji od 1948 r. był 
członkiem zarządu, od 1950 r. prezesem, a od 1953 r. Honorowym Preze-
sem Zarządu. Od czasu powstania w 1960 r. Koła Środowiskowego Stron-
nictwa Demokratycznego przy Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług 
był jego pierwszym przewodniczącym, a następnie członkiem Zarządu. 
Ponadto udzielał się społecznie w Oddziale Towarzystwa Rozwoju Ziem 
Zachodnich w Legnicy i w Komisji Podatkowej Miejskiej Rady Narodo-
wej w Legnicy. Zmarł 17 czerwca 1972 r. Został pochowany w mundurze 
powstańca wielkopolskiego na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Był 
odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Za Wojnę 
1918–1921, Odznaką Za Waleczność Naczelnej Rady Ludowej i Odznaką 
Powstańca Broni. Od 1948 r. był żonaty z Kazimierą Pędziwiatr28.

28 C. Kowalak, Biogram Dionizego Knasta, [w:] Powstańcy…, t. 2, s. 92–93.
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Kołaczkiewicz Stanisław (1900–1972), urodził 
się 8 maja 1900 r. w Kościanie. W dniu 13 stycz-
nia 1919  r. wstąpił w szeregi powstańcze do II 
Kompanii Kościańskiej. Po czterodniowym okre-
sie formowania jednostka wyruszyła na odcinek 
Leszno, gdzie stoczyła pierwszą walkę z Niem-
cami. Następne starcie z patrolem Grenzschut-
zu odbyło się pod Lipnem i Mórkowem. Z kolei 
brał udział w oswobodzeniu Krzycka Wielkiego 
i Krzycka Małego, gdzie zdobyto większą ilość 
broni i amunicji. Swój powstańczy szlak bojowy 

zakończył zdobywaniem miejscowości Włoszakowice. Po zakończe-
niu powstania wielkopolskiego został przydzielony do I Pułku Strzel-
ców Wielkopolskich. Po drugiej wojnie światowej osiedlił się w Legnicy. 
Zmarł 14 października 1972 r. Został pochowany na Cmentarzu Komu-
nalnym w Legnicy29.

Kosicki Czesław (1902–1980), urodził się 11 lipca 
1902 r. w Szczepanowie, pow. Mogilno. Był synem 
Antoniego i Stanisławy z d. Fabiszak. W 1918 r. 
ochotniczo wstąpił do grupy powstańczej zor-
ganizowanej przez Antoniego Dworniaka, która 
rozbroiła Niemców w Szczepanowie i okolicznych 
wsiach. Z dniem 2 stycznia 1919 r. oddział został 
włączony w skład wojsk powstańczych w Barcinie. 
Brał udział w wyzwoleniu Rynarzewa, Złotnik, 
Nowej Wsi Wielkiej i Brzozy. W dniu 3 grudnia 

1923 r. został powołany do służby wojskowej. Był zawodowym żołnie-
rzem do 1930 r. w 6 Pułku Artylerii Ciężkiej we Lwowie, a następnie do 
wybuchu drugiej wojny światowej w 2 Baterii Pomiarów Artyleryjskich 
w Wilnie. Podczas okupacji hitlerowskiej był pracownikiem budowla-
nym. Od 10 sierpnia 1944 r. podjął służbę zawodową w Wojsku Polskim, 
najpierw w departamencie artylerii w Warszawie, a następnie na stanowi-
sku dowódcy plutonu w 50 Pułku Artylerii Haubic w 2 Dywizji Artylerii. 

29 C. Kowalak, Biogram Stanisława Kołaczkiewicza, [w:] Powstańcy…, t. 7, s. 94.
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W szeregach tej formacji brał udział w zdobyciu Szczecina, w forsowaniu 
Nysy i w walkach o Budziszyn. Po zakończeniu drugiej wojny światowej 
pełnił służbę zawodową w wojsku polskim. W 1950 r. zwolniony ze służby 
wojskowej pracował w stopniu kapitana w Wojskowej Komendzie Rejo-
nowej w Legnicy. W 1963 r. przeszedł na emeryturę. W latach 1965–1975 
pracował w sekcji wojskowej przy Studium Nauczycielskim w Legnicy. 
Za pracę zawodową i działalność społeczną został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Brązo-
wym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz Medalem 
Za Odrę i Nysę. W 1949 r. zawarł związek małżeński z Anną z d. Scheib. 
Miał troje dzieci: Elżbietę (1949), Marię (1950) i Danutę (1950). Zmarł 
w Legnicy 28 grudnia 1980 r. Został pochowany na Cmentarzu Komu-
nalnym w Legnicy30.

Kryjon Franciszek (1901–1987), urodził się 
2  grudnia 1901  r. w Małych Gorzycach, pow. 
Ostrów Wielkopolski. Był synem Tomasza i Marii 
z d. Maury. Szkołę powszechną i średnią ukończył 
w Ostrowie Wlkp. Następnie naukę kontynuował 
w Wyższej Szkole Rolniczej w Warszawie, gdzie 
zaliczył dwa semestry. W dniu 31 grudnia 1918 r. 
wstąpił w szeregi powstańcze. Brał udział w akcjach 
zbrojnych w składzie kompanii ostrowskiej na od-
cinku południowym. Podczas walk pod Zdunami 

został ranny. Po wyleczeniu został przydzielony do służby w Straży Lu-
dowej. W czerwcu 1919 r. został wcielony do 2 Kompanii Łączności 7 Ba-
talionu 14 Dywizji Piechoty w Poznaniu. Następnie w październiku tego 
roku brał udział w walkach na froncie wschodnim. Po zakończeniu służby 
frontowej został oddelegowany do szkoły podchorążych w Grudziądzu, 
gdzie w 1921 r. otrzymał stopień podporucznika. Po zdemobilizowaniu 
przeniósł się do Katowic, gdzie w latach 1923–1924 pracował w Urzędzie 
Telegrafi cznym jako asystent telegrafi sty. W 1925 r. udał się do Pińska, 
gdzie nabył ziemię z reformy rolnej. W latach 1927–1936 pracował w Sta-
rostwie Powiatowym w Pińsku. Następnie w tej miejscowości prowadził 

30 C. Kowalak, Biogram Czesława Kosickiego, [w:] Powstańcy…, t. 5, s. 87.
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własne przedsiębiorstwo handlowe. W czasie kampanii wrześniowej 
1939 r. brał udział w walkach pod Wieluniem. W okresie okupacji hitle-
rowskiej pracował w spółdzielni jajczarskiej w Częstochowie. W 1945 r. 
osiedlił się w Legnicy, gdzie uczestniczył w organizacji polskiego życia 
społeczno-gospodarczego. Najpierw pracował w Cechu Rzemiosł, na-
stępnie w Zrzeszeniu Kupców Polskich, Zjednoczeniu Energetycznym, 
Gimnazjum Przemysłu Winiarskiego i Miejskim Przedsiębiorstwie Go-
spodarki Komunalnej. Za działalność zawodową i społeczną został wy-
różniony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 
Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Wielkopolskim Krzyżem Po-
wstańczym oraz Odznaką Za zasługi dla Dolnego Śląska. W 1927 r. ożenił 
się z Nadzieją Podleską. Zmarł w Legnicy 23 stycznia 1987 r.31

Kubiak Jan (1895–1980), urodził się 
16  października 1895  r. w Puszczykowie 
k. Poznania. Był synem Jana i Franciszki 
z d.  Gabrielczyk. Ukończył 7-klasową szko-
łę powszechną. W 1914  r. został powoła-
ny do wojska niemieckiego. Uczestniczył 
w powstaniu wielkopolskim. Następnie służył 
w I Pułku Aeronautycznym pod Warszawą. 
W okresie międzywojennym był zatrudniony 
w rolnictwie. Po zakończeniu II wojny świa-
towej osiedlił się w Wałbrzychu, gdzie pra-
cował w Powiatowym Zarządzie Drogowym 
jako palacz walca parowego. Następnie praco-

wał w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych nr 1 w Wałbrzychu. 
W 1963 r. przeniósł się do Legnicy i zamieszkał przy ul. Mickiewicza 
15/1. Był żonaty z Marią z d. Wysiądła. Został odznaczony Wielkopol-
skim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski (1974). Zmarł 23 czerwca 1980 r. Jest pochowany na Cmentarzu 
Komunalnym w Legnicy32.

31 C. Kowalak, Biogram Franciszka Kryjona, [w:] Powstańcy…, t. 5, s. 94.
32 Opracowanie biogramu w posiadaniu autora.
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Kwiatkowski Wiktor (1901–1978), urodził się 
dnia 23 grudnia 1901 r. w Inowrocławiu, był 
synem Franciszka i Pelagii z d. Chwałkowskiej. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej zdobył 
kwalifi kacje w zawodzie ślusarza. Brał udział 
w walkach powstańczych. Po ich zakończeniu 
służył w szeregach strzelców śląskich, gdzie 
awansował do stopnia kaprala. W okresie mię-
dzywojennym i w czasie okupacji pracował 
w cukrowni w Wierzchosławicach. W 1945 r. 
osiedlił się w Malczycach, pow. Środa Śląska, 
gdzie pracował w cukrowni „Małoszyn” na 
stanowisku ślusarza. W 1951  r. przeniósł się 

do Bolesławca i tam podjął pracę w Zakładach Chemicznych „Wizów” 
jako ślusarz. Od 1955 r. zamieszkał w Legnicy, gdzie do czasu przejścia na 
emeryturę pracował we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Obrotu Produk-
tami Naft owymi „CPN” w charakterze mechanika konserwatora. Ożenił 
się z Marianną Bednarek, a po owdowieniu zawarł powtórnie związek 
małżeński ze Stanisławą Kociubską. Zmarł w Legnicy 21 lipca 1978 r. Był 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Wielko-
polskim Krzyżem Powstańczym33.

Matysiak Tadeusz (1898–1983), urodził się 17 marca 1898 r. w Pozna-
niu. Był synem Jana i Bogusławy z d. Przybylskiej. Tam ukończył szkołę 
podstawową. Następnie podjął naukę w zawodzie krawieckim. W 1916 r. 
został powołany do odbycia służby wojskowej w 46 Pułku armii niemiec-
kiej. Po wybuchu powstania wielkopolskiego wstąpił do wojska polskiego 
i walczył w szeregach 57 Pułku. W 1921 r. został przeniesiony do rezer-
wy. W okresie międzywojennym pracował jako kupiec. Po zakończeniu 
drugiej wojny światowej 2 października 1945 r. osiedlił się w Legnicy i za-
mieszkał przy ul. Mickiewicza 7/2. Tutaj pracował na stanowisku skład-
nicowego w Centrali Dostaw Drzewnych Przemysłu Węglowego, w Od-
dziale w Lubinie. Następnie ze względów zdrowotnych został rencistą. 
Był żonaty z Janiną Małyszkówną (6.10.1929 r.). Zmarł w Legnicy 23 maja 

33 C. Kowalak, Biogram Wiktora Kwiatkowskiego, [w:] Powstańcy…, t. 5, s. 95.
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1983 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Na 
płycie nagrobkowej umieszczono napis „Powstaniec Wielkopolski”34.

Misiek Stanisław (1901–1998), urodził się 
30 kwietnia 1901 r. w Przygodzicach, pow. 
Ostrów Wlkp., jako syn Piotra i Francisz-
ki. W szóstym roku życia rozpoczął naukę 
w szkole powszechnej. Po jej ukończeniu 
uczył się zawodu ślusarza. Od 19 listopada 
1918 r. jako ochotnik brał udział w rozbra-
janiu policji niemieckiej. Wówczas pełnił 
służbę wartowniczą w kompanii Ochot-
niczej Straży Ludowej w Przygodzicach, 
dowodzonej przez kapitana Ignacego Mi-
chalaka. Następnie został przeniesiony 
do miejscowości Szczypiorno-Mączniki, 
gdzie uczestniczył w rozbrajaniu oddzia-
łów niemieckich. Od grudnia 1918 r. w sze-

regach Kompanii Ostrowskiej walczył o wyzwolenie Ostrowa i okolicy. 
Następnie został powołany do służby wojskowej w 8 Kompanii 11 Puł-
ku Piechoty w Śremie. Po 6-miesięcznym przeszkoleniu dalszą służbę 
odbywał na zachodniej granicy Polski. W 1920 r. brał udział w wojnie 
bolszewickiej, walcząc pod Borysewem, Mołodecznem, Lidą, Nowogród-
kiem, w Puszczy Białowieskiej, pod Pułtuskiem i Warszawą. W grudniu 
1923 r. został przeniesiony do rezerwy z 27 Pułku Ułanów w Nieświeżu 
w stopniu wachmistrza. W sierpniu 1939 r. zmobilizowany do 29 Pułku 
Piechoty, walczył z najeźdźcą hitlerowskim w bitwie pod Skierniewica-
mi. Dnia 10 września 1939 r. w okolicach Łowicza dostał się do niewoli 
niemieckiej i został wywieziony do stalagu nr 1 w Prusach Wschodnich, 
gdzie przebywał do 15 stycznia 1941 r. Następnie został przewieziony 
do Hamburga, a stamtąd 30 kwietnia 1942 r. do Norwegii. Dalsze kole-
je losu zawiodły go do Danii, gdzie 30 kwietnia 1945 r. został oswobo-
dzony przez wojska alianckie. Po drugiej wojnie światowej, w grudniu 
1945 r. wrócił do Polski i osiedlił się w Legnicy. Tutaj podjął pracę na 

34 Opracowanie biogramu w posiadaniu autora.
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PKP, skąd w 1964 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę. Z okazji Świę-
ta Niepodległości w 1962 r. został awansowany na stopień porucznika 
WP. W 1996 r. otrzymał godność Honorowego Obywatela Legnicy. Był 
wówczas jedynym żyjącym w Legnicy uczestnikiem powstania wielko-
polskiego. Zmarł 30 kwietnia 1998 r. i został pochowany na Cmentarzu 
Komunalnym w Legnicy. Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski (1975), Złotym Krzyżem Zasługi (1964), Wielko-
polskim Krzyżem Powstańczym (1968), Krzyżem Za Udział w Wojnie 
1918–1921 (1991) oraz licznymi odznakami35.

Nawrocki Piotr (1896–1970), urodził się 28 czerwca 1896  r. w Korz-
kwach, gm. Pleszew, syn Jana i Zofi i. Zawarł związek małżeński z Marią 
z d. Kubiak. Zmarł w Legnicy 11 października 1970 r. Jest pochowany na 
Cmentarzu Komunalnym w Legnicy36.

Nowak Jan (1899–1971), urodził się 6 czerw-
ca 1899  r. w Kościanie. W 1918  r. służbę 
wojskową odbywał w armii niemieckiej. Na 
wieść o powstaniu wielkopolskim 30 grudnia 
1918 r. wrócił do domu rodzinnego i zaciągnął 
się do oddziałów powstańczych. Po czterech 
dniach w szeregach Kompanii Śmigielskiej 
walczył z Niemcami w Osiecznej, Klonowcu 
i Pawłowicach w pow. Leszno. Następnie po 
przeszkoleniu został włączony do kompanii 
sztabowej ciężkich karabinów maszynowych. 
W nocnych walkach z Niemcami zdobywano 
na wrogu broń maszynową i miotacze min, 
uzupełniając własne uzbrojenie. W maju 

1919  r. jako żołnierz 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich pełnił służbę 
w okolicach Międzychodu, później w rejonie Inowrocławia i Bydgoszczy. 
Następnie uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej pod Lwowem. Po 
drugiej wojnie światowej osiedlił się w Legnicy. W 1969 r. odznaczony 
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Kawalerskim Orderu 

35 C. Kowalak, Biogram Stanisława Miśka, [w:] Powstańcy…, t. 1, s. 129–130.
36 Biuletyn Komisji Historycznej ZP ZBoWiD w Legnicy i dokumenty USC w Legnicy.
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Odrodzenia Polski. Zmarł 24 grudnia 1971 r. Jest pochowany na Cmen-
tarzu Komunalnym w Legnicy37.

Nowicki Alojzy (1899–1978), urodził się 
6 września 1899 r. w Olesznie, pow. Szubin. 
Był synem Franciszka i Katarzyny z d. Kałub-
ka. Od 5 stycznia 1919 r. brał udział w powsta-
niu wielkopolskim w szeregach Straży Ludo-
wej w Margoninie. Następnie został wcielony 
do 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich, skąd 
został przeniesiony do 17 p.a.p. w Gnieźnie. 
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 
na froncie litewsko-białoruskim. W dniu 24 
listopada 1924  r. został zdemobilizowany. 

W latach 1925–1938 pracował w majątku ziemskim w Dziewakluczu. Po 
wybuchu drugiej wojny światowej został zmobilizowany i przydzielony 
do 25 p.a.p. w Brześciu n. Bugiem. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 
pod Lublinem i tam 20 września 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej. 
W okresie 21 września 1939–29 czerwca 1940 r. przebywał w obozach je-
nieckich w Georg-Luther Niewerle i stalagu IIIB. Po zwolnieniu z obozu 
pracował jako robotnik rolny. Po zakończeniu drugiej wojny światowej 
osiedlił się w 1947 r. w Miłkowicach k. Legnicy, gdzie pracował na stacji 
PKP w charakterze dróżnika kolejowego aż do czasu przejścia na rentę. 
W roku 1937 zawarł związek małżeński z Katarzyną z d. Kotewa. Po-
siadali dwoje dzieci: Wandę (1937) i Tadeusza (1939). W 1973 r. Rada 
Państwa za udział w powstaniu wielkopolskim mianowała go na stopień 
podporucznika. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski (1974) i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (1968). 
Zmarł 11 kwietnia 1978 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunal-
nym w Legnicy38.

Orlicki Jan (1891–1959) urodził się 4 grudnia 1891 r. w Gelsenkirchen. 
Był synem Ignacego i Władysławy z d. Matuszewskiej. W okresie pierw-
szej wojny światowej został wcielony do wojsk pruskich i walczył pod 

37 C. Kowalak, Biogram Jana Nowaka, [w:] Powstańcy…, t. 7, s. 153.
38 C. Kowalak, Biogram Alojzego Nowickiego, [w:] Powstańcy…, t. 2, s. 152.
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Verdun. Pod koniec grudnia 1918  r. wstąpił 
ochotniczo do formowanej kobylińskiej kompa-
nii powstańczej, wchodzącej w skład tworzącego 
się w Krotoszynie 14 Pułku Strzelców Wielko-
polskich. Wspólnie ze 120 mieszkańcami brał 
udział w wyzwoleniu Kobylina. Od dnia 3 stycz-
nia 1919 r. uzbrojeni w 30 karabinów, kilkana-
ście sztucerów i strzelb Bractwa Kurkowego, 
kilka fuzji myśliwskich i fl owerów uczestniczyli 
w boju o Zduny i Rawicz. W okresie między-
wojennym mieszkał w Kobylinie. Był członkiem 

koła Związku Powstańców Wielkopolskich w Kobylinie, które było ini-
cjatorem budowy w mieście pomnika „Powstańcowi Wielkopolskiemu”, 
odsłoniętego 22 maja 1938 r. Posiadał wykształcenie w zawodzie stolarza. 
W 1941 r. po śmierci żony sam opiekował się rodziną. W 1944 r. z trój-
ką dorosłych dzieci (Domicela, Wiktoria i Józef) zostali wywiezieni do 
obozu pracy pod Działoszynem, gdzie pracowali przy wykopie rowów. 
Po II wojnie światowej wrócił w rodzinne strony. W 1945 r. z częścią 
rodziny osiedlił się w Legnicy. Tu prowadził restaurację w narożnym bu-
dynku ulic Głogowskiej i Marii Skłodowskiej-Curie. Następnie do czasu 
przejścia na emeryturę pracował w oddziale Państwowej Komunikacji 
Samochodowej w Legnicy. Był żonaty z Kazimierą, z którą miał ośmioro 
dzieci: Helenę (1921), Domicelę (1923), Kornelię (1924), Edmunda (1925), 
Alojzego (1926), Wiktorię (1926), Ludomira (1928) i Józefa (1929). Zmarł 
w Legnicy 2 lipca 1959 r. Po śmierci został uroczyście z honorami kom-
batanckimi pożegnany przez weteranów powstania wielkopolskiego za-
mieszkałymi w Legnicy i przewieziony samochodem do Kobylina, gdzie 
spoczął na miejscowym cmentarzu w kwaterze powstańczej39.

Pajkert Jan (1896–?), urodził się 24 marca 1896 r. w Gozdaninie, pow. 
Mogilno, w rodzinie rzemieślnika Jana i Wiktorii z Brylińskich. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej terminował w kowalstwie, uzyskując 
tytuł czeladnika. W 1916 r. został wcielony do 29 pruskiego pułku sape-
rów w Poznaniu, skąd został skierowany na front, najpierw wschodni, 

39 Dokumenty i informacje p. Pawła Gajewczyka, wnuka Jana Orlickiego
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a następnie zachodni. Po wybuchu powstania wiel-
kopolskiego zorganizował drużynę powstańczą 
złożoną z ochotników. Uczestniczył w zdobywa-
niu Inowrocławia. W marcu 1919  r. w szeregach 
I Baonu saperów wielkopolskich walczył na froncie 
wielkopolskim pod Rawiczem, a następnie na od-
cinku północnym. Po reorganizacji, w strukturach 
17 batalionu dowodził plutonem saperów na froncie 
litewsko-białoruskim. Za męstwo w walkach nad 
Niemnem pod miastem Wełna 27 lipca 1920 r. zo-
stał odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy. 
Na skutek odniesionych ran został skierowany na 

leczenie do szpitala w Grudziądzu, a następnie w Poznaniu. Od 11 grud-
nia 1920 r. został podofi cerem zawodowym. W końcu 1922 r. przeniesio-
ny do Szkoły Podofi cerskiej w stopniu sierżanta pracował jako instruk-
tor. Następnie pełnił tę rolę w Szkole Podchorążych Rezerwy i w Szkole 
Podofi cerskiej dla Małoletnich w Śremie. Po drugiej wojnie światowej 
osiedlił się w Legnicy, gdzie zamieszkał m.in. przy ul. Orbitalnej 3/5. Od 
1977 r. był żonaty z Janiną. Posiadał dzieci: Janinę (1920), Henryka (1922), 
Halinę (1927). Za zasługi został odznaczony Medalem Niepodległości, 
Krzyżem Walecznych i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (1969)40.

Patera Jan (1901–1976), urodził się 27 stycznia 
1901  r. w Wykach, pow. Krotoszyn, w rodzinie 
rolnika Franciszka i Elżbiety z domu Michalak. 
W 1915 r. ukończył szkołę powszechną w Nowej 
Wsi. W styczniu 1919 r. jako małoletni ochotnik 
wstąpił do tworzących się oddziałów powstań-
czych i brał udział w walkach z Niemcami na te-
renie Wielkopolski, m.in. pod Zdunami. W latach 
1921–1922 odbywał służbę wojskową w 1 p.a.p. 
w Poznaniu, 25 p.a.p. w Kaliszu oraz w 6 p.a.p. we 

Lwowie. Przeniesiony do rezerwy pracował jako praktykant i pomoc-
nik murarski w przedsiębiorstwach budowlanych w Kaliszu, Koźminie, 

40 B. Polak, Biogram Jana Pajkerta, [w:] Powstańcy…, t. 1, s. 145.
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Jarocinie i Witaszycach. Po uzyskaniu kwalifi kacji zawodowych, od 
1932 r. był samodzielnym wykonawcą prac budowlanych na terenie Jaro-
cina. W latach 1935–1939 był członkiem Związku Powstańców Wielko-
polskich w Jarocinie. We wrześniu 1939 r. brał udział w walce z Niemcami 
w obronie Lwowa. Po zakończeniu drugiej wojny światowej organizował 
Milicję Obywatelską w Jarocinie-Ciswicy i został jej pierwszym komen-
dantem. Od marca 1945 r. pracował na stanowisku sekretarza Zarządu 
Miejskiego w Jarocinie. Ponadto pełnił funkcję naczelnika zorganizowa-
nego z jego inicjatywy oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroci-
nie. Na potrzeby tej jednostki wybudował społecznie na własnym grun-
cie remizę strażacką. W 1947 r. osiedlił się w Legnicy, gdzie do czasu 
przejścia na emeryturę pracował w Prezydium Miejskiej Rady Narodo-
wej, w Wydziale Technicznym, na stanowisku kierownika referatu dróg 
i mostów. Należał do licznych organizacji społecznych. Od 1953 r. był 
członkiem ZBoWiD-u w Legnicy. Zmarł 13 listopada 1976 r. i został po-
chowany na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Na grobie umieszczone 
jest jego zdjęcie w mundurze powstańca wielkopolskiego. Odznaczony 
był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969), Wielko-
polskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Od-
znaką Grunwaldzką, Odznaką Powstańca Zbrojnego i wieloma innymi. 
W 1928 r. zawarł związek małżeński z Pelagią z d. Strzyżyńską. Ze związ-
ku urodziło się czworo dzieci: Stefania (1929), Józef (1931), Władysława 
(1934) i Lucjan (1938)41.

Ptak Józef (1897–1982), urodził się 24 lutego 
1897 r. w Magdalenowie, gm. Pępowo, pow. Go-
styń, z ojca Jana i matki Agnieszki z d. Puśleckiej. 
Szkołę powszechną ukończył w Piskorzynie, pow. 
Gostyń. Do 1914 r. pomagał rodzicom w gospo-
darstwie rolnym. Następnie rozpoczął praktykę 
w zawodzie ślusarskim u mistrza Juliana Skrzyp-
czaka w Czachorowie, pow. Gostyń. W 1916  r. 
został powołany do armii pruskiej i wcielony do 
batalionu saperów w Głogowie, skąd po krótkim 

41 C. Kowalak, Biogram Jana Patery, [w:] Powstańcy…, t. 2, s. 152–153.
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przeszkoleniu trafi ł na front zachodni we Francji. W listopadzie 1918 r. zo-
stał ranny w lewą rękę. W następnym roku po zwolnieniu ze szpitala woj-
skowego wstąpił w szeregi powstańców wielkopolskich. Po zakończeniu 
służby wojskowej w 1921 r. kontynuował naukę w zawodzie ślusarskim 
w Poznaniu. Po złożeniu egzaminu rzemieślniczego w 1921 r. pracował 
w różnych zakładach przemysłu metalowego w Poznaniu. Jednocześnie 
uczęszczał na kursy wieczorowe w szkole handlowej. Po ich ukończeniu 
kontynuował naukę na prywatnych lekcjach w zakresie gimnazjum ogól-
nokształcącego, którą po 5 klasach był zmuszony przerwać ze względów 
materialnych. W 1927 r. przeniósł się do Gniezna, gdzie wspólnie z braćmi 
zorganizowali wytwórnię okuć budowlanych. W 1937 r. z powodu kry-
zysu gospodarczego zakład uległ likwidacji. W 1938 r. przesiedlił się do 
Rzeszowa, gdzie podjął pracę w tamtejszych zakładach przemysłu zbro-
jeniowego H. Cegielski. W czasie okupacji niemieckiej pracował w war-
sztatach kolejowych w Rzeszowie. Po zakończeniu II wojny światowej 
w 1945 r. przybył do Legnicy, gdzie do 1949 r. prowadził sklep towarów 
żelaznych. W 1950 r. objął stanowisko kierownika sklepu w Pomocniczej 
Spółdzielni Wielobranżowej w Legnicy. Po zlikwidowaniu działu handlo-
wego w 1952 r. podjął pracę w Zakładzie Sieci Elektrycznych w Legnicy, 
w charakterze zaopatrzeniowca. W 1954 r. z powodu redukcji etatów zo-
stał zwolniony i przeniósł się do Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Legnicy. 
W 1969 r. został uhonorowany Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. 

Był żonaty z Agnieszką z d. Suchorską. Zmarł 
1 maja 1982 r. w Poznaniu42.

Purol Stanisław (1900–1987), urodził się 
15  października 1900  r. w Krępkowie, gm. 
Strzałkowo, pow. Września. Był synem Fran-
ciszka i Leokadii z d. Dzikowskiej. Po ukończe-
niu szkoły powszechnej kształcił się w zawodzie 
lutnika. Uczestniczył w powstaniu wielko-
polskim. W okresie międzywojennym prze-
bywał w Żninie, gdzie pracował jako monter 
lutniczy. Podczas okupacji hitlerowskiej został 

42 Biogram opracowany na podstawie materiałów archiwalnych UM w Legnicy (w po-
siadaniu autora).
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wywieziony na roboty przymusowe do Markenkirche w Niemczech. Po 
zakończeniu II wojny światowej osiedlił się w Lubinie i tam podjął pra-
cę w Dolnośląskiej Fabryce Instrumentów Lutniczych. Od 9 listopada 
1950 r. zamieszkał w Legnicy (ul. Senatorska 40), gdzie pracował w Fa-
bryce Fortepianów i Pianin na stanowisku technologa drzewnego. Stam-
tąd przeszedł na emeryturę. Należał do środowiska powstańców wielko-
polskich w ZBoWiD w Legnicy. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem 
Powstańczym. Był żonaty z Joanną Danek. Posiadał dwie córki: Halinę 
(1939) i Jadwigę (1946). Zmarł 11 lipca 1978 r. i spoczywa na Cmentarzu 
Komunalnym w Legnicy43.

Rapier Władysław (1900–1990), urodził się 
21 grudnia 1900 r. w Ignacewie, pow. Inowrocław. 
Był synem Mariana i Anastazji z d. Kościelskiej. 
Szkołę powszechną siedmioklasową ukończył 
w Inowrocławiu. Uczestniczył w walkach powstań-
czych w szeregach 1 Pułku Piechoty. Zamieszkiwał 
przy rodzicach w Pakości, pow. Mogilno. W latach 
1921–1931 przebywał we Francji w poszukiwaniu 
pracy. Po powrocie do Polski pracował w Pomor-
skich Zakładach Roszarniczych w Inowrocławiu 

jako robotnik. W 1950 r. przeniósł się do Legnicy, gdzie podjął pracę w Za-
kładach Przemysłu Dziewiarskiego im. Hanki Sawickiej w charakterze 
strażnika zakładowego. Od 1957 r. do czasu przejścia na rentę w 1964 r. 
pracował na stanowisku wartownika w Urzędzie Pocztowym w Legnicy. 
Zawarł związek małżeński z Bronisławą z d. Olańską. Zmarł 21 lutego 
1990 r. i spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy44.

Romanowski Józef (1900–1986), urodził się 25 lipca 1900 r. w Gnieźnie 
w rodzinie kolejarskiej. Jego rodzicami byli Sylwester i Stefania z d. Ku-
czyńska. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Gnieźnie kontynuował 
naukę w dwuletniej szkole handlowej. Działalność zawodową rozpo-
czął w kancelarii adwokackiej w charakterze pracownika biurowego. 

43 Biogram opracowany przez autora na podstawie dokumentów Urzędu Miasta Leg-
nicy.

44 C. Kowalak, Biogram Władysława Rapiera, [w:] Powstańcy…, t. 5, s. 153.
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Następnie pracował w Biurze Rolniczo-Han-
dlowym jako uczeń zbożowy. Dnia 28 grud-
nia 1918 r. ochotniczo wstąpił do oddziałów 
powstańczych w Gnieźnie. Brał czynny udział 
w walkach z Niemcami w Gnieźnie, pod 
Zdziechową, Szubinem, Nakłem i Michali-
nem. Ponadto w Rynarzewie uczestniczył 
w zdobyciu niemieckiego pociągu pancerne-
go. Później brał udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej. W okresie międzywojennym był 
podofi cerem w 58 Pułku Piechoty. Zwolniony 

w 1927 r. ze służby w Wojsku Polskim prowadził własne przedsiębior-
stwo rolniczo-przemysłowe w Gnieźnie. W tym czasie aktywnie działał 
w organizacjach społecznych, pełniąc w nich odpowiedzialne funkcje. 
Był prezesem Towarzystwa Śpiewaczego, Polskiego Związku Kolarzy, 
Związku Powstańców Wielkopolskich i Koła Czwartaków. Ponadto był 
członkiem chóru „Moniuszko” w Poznaniu i chóru męskiego „Dzwon” 
w Gnieźnie. Z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej wstąpił natych-
miast do oddziałów rezerwowych Wojska Polskiego w Gnieźnie. Jako do-
wódca kompanii w składzie 25 Dywizji Piechoty wyruszył na front i po 
stoczeniu kilku potyczek dotarł ze swoim oddziałem do Puszczy Kam-
pinoskiej, gdzie zastała ich kapitulacja. Wkrótce ze swoimi towarzysza-
mi broni z kampanii wrześniowej uciekł z niewoli. W Łodzi zmienił na-
zwisko na Fredyk, ponieważ okupant hitlerowski wydał na niego wyrok 
śmierci. Następnie pracował w zakładach zbożowych w Warszawie i Kra-
kowie. Po zakończeniu drugiej wojny światowej pracował w Państwo-
wych Zakładach Zbożowych jako kierownik, a następnie w Spółdzielni 
Spożywców „Społem”, gdzie kierował młynem i piekarnią. Na polecenie 
przełożonych wyjechał na Śląsk, gdzie organizował w Gliwicach, Zabrzu 
i Koźlu terenowe oddziały Wojewódzkiej Centrali Rolniczo-Handlowej. 
W latach 1945–1949 prowadził własną fi rmę rolniczo-handlową „Labor” 
w Zabrzu. Po jej zlikwidowaniu w 1950 r. ponownie pracował w PZZ jako 
kierownik elewatorów. Od 1953 r. związany był ze spółdzielczością w Leg-
nicy. Ostatnim miejscem jego pracy były Legnickie Zakłady Mięsne, skąd 
przeszedł na emeryturę. W 1947  r. Urząd Wojewódzki w Katowicach 
przywrócił mu nazwisko Romanowski. Był zaangażowany w działalność 
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społeczną najpierw w Stronnictwie Pracy, a następnie w Stronnictwie De-
mokratycznym. W 1972 r. za udział w Powstaniu Wielkopolskim został 
mianowany na stopień podporucznika WP. Zmarł 17 grudnia 1986 r. i zo-
stał pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Był odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972) oraz Wielko-
polskim Krzyżem Powstańczym (1958). Był żonaty z Władysławą Piniar-
ską. Miał syna Romualda (1942)45.

Roszkowny Szczepan (1892–1970), urodził się 
17 grudnia 1892 r. we Wziąchowie, gm. Pogorze-
la, pow. Gostyń. Był synem Wawrzyńca i Elżbie-
ty. W 1969 r. został odznaczony Wielkopolskim 
Krzyżem Powstańczym. Był żonaty z Petronelą. 
Zmarł w Legnicy 11 marca 1970 r. Jest pochowany 
na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy46.

Smoliński Antoni (1901–1969), urodził się 
28 sierpnia 1901 r. w Anielinach k. Nakła. Był ro-
botnikiem kolejowym pracującym na torach na 
odcinku Piła–Bydgoszcz–Toruń. Na wiadomość, 
że w Nakle wywieszono fl agi biało-czerwone, po-
rzucił pracę i wspólnie z kolegami zaciągnął się do 
oddziałów powstańczych. Dowodził nimi kapitan 
rezerwy Teofi l Spychała, a powstaniec Cichy za-
opatrzył oddział w 30 karabinów. Dnia 4 stycz-
nia 1919 r. brał udział w zdobyciu poczty i dworca 

kolejowego w Anielinach oraz w walkach o miejscowości: Samostrzel, 
Nakło i Śmielin. Na rozkaz Naczelnej Rady Ludowej oddziały przerwały 
walkę i wycofały się z terenów nad Notecią. Po drugiej wojnie światowej 
osiedlił się w Legnicy. Był żonaty z Anielą. Zmarł 14 czerwca 1969 r. i zo-
stał pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy47.

45 C. Kowalak, Biogram Józefa Romanowskiego, [w:] Powstańcy…, t. 1, s. 163–164.
46 Kronika ZBoWiD w Legnicy.
47 C. Kowalak, Biogram Antoniego Smolińskiego, [w:] Powstańcy…, t. 7, s. 177.
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Śliwiński Władysław, brak danych. Po II wojnie 
światowej osiedlił się w Legnicy. Należał do śro-
dowiska powstańców wielkopolskich w Oddziale 
Powiatowym ZBoWiD w Legnicy. W 1986 r. zo-
stał odznaczony Krzyżem Oświęcimskim48.

Turski Witold (1902–1970), urodził się 17 maja 
1902 r. we Wrześni. W dzieciństwie duży wpływ 
na kształtowanie jego uczuć patriotycznych wy-
wierali rodzice oraz ciocia Leokadia Stankow-
ska, uczestniczka strajku szkolnego w 1905 r. we 
Wrześni. W 1918 r. przebywał w Inowrocławiu, 
gdzie uczył się zawodu fryzjerskiego. Po wybuchu 
powstania wielkopolskiego zaciągnął się w szere-
gi powstańców. Wstąpił do oddziału dowodzo-
nego przez sierżanta Małeckiego. Po krótkim 
przeszkoleniu w zakresie posługiwania się bronią 
w dniach 2–6 stycznia 1919 r. uczestniczył w wal-
kach o oswobodzenie Inowrocławia. Najpierw 
w zdobyciu budynku poczty i innych obiektów 
miejskich. Po drugiej wojnie światowej zamiesz-

kał w Legnicy. Zawarł związek małżeński z Marią. Brak danych o dal-
szym losie. Zmarł 12 lipca 1970 r. Pochowany na Cmentarzu Komunal-
nym w Legnicy49.

Wojtczak Antoni (1902–1973), urodził się 13 maja 
1902 r. w Skalmierzycach, pow. Ostrów Wlkp., jako 
syn Piotra i Katarzyny z d. Rubas. W czasie zaboru 
pruskiego ukończył pięcioklasową szkołę powszech-
ną w Skalmierzycach. Tam w 1917 r. rozpoczął pracę 
jako pomocnik listonosza w urzędzie pocztowym. 
Następnie pracował w charakterze robotnika w tar-
taku, a po uzyskaniu kwalifi kacji w zawodzie sto-
larza został zatrudniony w fabryce mebli ARBOR 

48 Kronika Zarządu Powiatowego ZBoWiD w Legnicy.
49 C. Kowalak, Biogram Witolda Turskiego, [w:] Powstańcy…, t. 7, s. 206.
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w Skalmierzycach Nowych. Dnia 11 listopada 1918 r. jako 16-latek zgłosił 
się na ochotnika do oddziału powstańczego organizującego się w Skal-
mierzycach z zadaniem rozbrojenia straży granicznej i żandarmerii nie-
mieckiej, a także zatrzymywania pociągów z zaopatrzeniem oraz roz-
brajania oddziałów niemieckich wracających z Warszawy do Niemiec. 
Walczył w szeregach Powstańczej 9 Kompanii Szturmowej ze Skalmie-
rzyc, wchodzącej w skład 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Jednostka 
ta brała udział od 13 stycznia 1919 r. w walce z Niemcami w okolicy Koby-
lej Góry k. Ostrzeszowa i pod Ligotą Książęcą k. Ostrzeszowa, a następnie 
opanowywała tereny na trasie Ostrów–Odolanów–Ostrzeszów–Oleandry 
k. Kępna. W dniu 23 marca 1919 r. kompania ta stoczyła zwycięską wal-
kę z regularną jednostką niemiecką w okolicy Zdun k. Krotoszyna, a od 
17 stycznia 1919 r. broniła odcinka frontu w okolicach Kępna, utrzymując 
wyzwolone tereny do 15 września 1919 r. Następnie razem ze swoją jed-
nostką wojskową został skierowany na front wschodni, gdzie 5 stycznia 
1920 r. brał udział w bitwach na obszarze od Łomży przez Osowiec, Graje-
wo-Augustów, Suwałki do Sejn. Jako wyróżniający się żołnierz został skie-
rowany w 1920 r. do Centralnej Szkoły Podofi cerskiej w Suwałkach. Po jej 
ukończeniu w styczniu 1920 r. służył w 70 Pułku Piechoty w Pleszewie. 
W 1923 r. wcielony do Batalionu Mostowego Saperów w Kazuniu k. Mod-
lina. Tam w obawie przed bezrobociem zdecydował się na służbę zawodo-
wą. W tym czasie uzupełnił swoje wykształcenie w zakresie 7 klas szkoły 
powszechnej oraz na kursie korespondencyjnym administracji ogólnej 
w Warszawie. W 1936 r. ukończył szkolenie w zawodzie mechanik-kie-
rowca oraz uzyskał uprawnienia instruktora nauki jazdy w Centrum 
Wyszkolenia Samochodowego w Łodzi. W 1938 r. awansował do stopnia 
sierżanta. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. był szefem kompanii 
zmotoryzowanej kolumny pontonowej, organizował przeprawy trans-
portowe na Wiśle i Bugo-Narwi dla zaopatrzenia walczących oddziałów 
polskich. W okresie 29 września–17 października 1939 r. przebywał w nie-
woli niemieckiej w Działdowie. Po zwolnieniu z obozu jenieckiego wrócił 
do Kazunia. Jako były powstaniec wielkopolski był poszukiwany przez 
Niemców, co zmusiło go do ukrywania się przed aresztowaniem najpierw 
w Kazuniu, a następnie u rodziny w Skalmierzycach. W latach 1941–1945 
pracował w bazie materiałowej kolei niemieckiej DB w Skalmierzycach 
oraz w rozbudowie magistrali kolejowej na odcinku Szadek–Inowrocław. 
Od stycznia 1945 r. pełnił funkcję komendanta wartowni Straży Ochrony 
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Kolei w Skalmierzycach Nowych. W tym roku został powołany do wojska 
polskiego i jako sierżant-miner w plutonie saperów 55 Pułku Piechoty 
brał udział w rozminowywaniu okolic Olsztyna, Ostródy i Morąga. Po 
zdemobilizowaniu, w październiku 1945 r. osiedlił się w Legnicy, gdzie 
został zatrudniony na stanowisku przodownika Straży Ochrony Kolei, 
a następnie awansował na kierownika działu kadr PKP w Miłkowicach 
k. Legnicy. Za zasługi wojskowe i pracę zawodową wyróżniono go licz-
nymi odznaczeniami, wśród nich Medalem Niepodległości, Medalem za 
Długoletnią Służbę, Medalem Pamiątkowym Za Wojnę 1939 r., Krzyżami 
Zasługi – Brązowym, Srebrnym i Złotym, Wielkopolskim Krzyżem Po-
wstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Me-
dalem Zwycięstwa i Wolności. Zawarł związek małżeński ze Stanisławą 
z d. Szymczak, z którą miał czworo dzieci: Zygmunta (1929), Eugeniusza 
(1932), Edwarda (1939) i Lucynę (1941). Zmarł 11 sierpnia 1973 r. i spo-
czywa na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy50.

Ziętkiewicz Ignacy (1890–1959), urodził się 
29  grudnia 1890  r. w Pogorzeli. W dniu 14  li-
stopada 1918  r. wszedł w skład Rady Ludowej 
w Pogorzeli, a 31 grudnia tego roku wstąpił do 
utworzonego w mieście Pierwszego Oddziału 
Powstańczego. Brał udział w akcji werbunkowej 
ochotników, dzięki czemu już 3 stycznia 1919 r. 
oddział zwiększył się do 90 powstańców. Ponadto 
uczestniczył w zdobywaniu broni drogą rozbra-
jania Niemców i przeprowadzania rewizji domo-

wych. Na poprawę stanu uzbrojenia powstańców wpływ miała pomoc, 
która napłynęła z Krotoszyna (20 karabinów, 1500 naboi, 20 bagnetów 
i 6 granatów). Mimo słabego uzbrojenia zdobyto z rąk niemieckich urzę-
dy samorządowe i państwowe. 1 lutego 1919 r. Ziętkiewicz w szeregach 
Pogorzelskiego Oddziału Powstańczego wyruszył z Pogorzeli do Koźmi-
na, a stamtąd na front do Miejskiej Górki, gdzie walczył w drugiej bitwie 
o Rawicz. Od 26 lutego do 9 kwietnia 1919 r. oddział stacjonował na od-
cinku frontu w rejonie Jutrosina, gdzie pełnił funkcje straży granicznej. 

50 C. Kowalak, Biogram Antoniego Wojtczaka, [w:] Powstańcy…, t. 7, s. 190.
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Kolejnym etapem żołnierskiej służby Ziętkiewicza był udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej 1920  r. Po drugiej wojnie światowej osiedlił się 
w Legnicy. Należał do Koła Powstańców Wielkopolskich przy Oddziale 
Miejskim ZBoWiD w Legnicy. W 1969 r. został odznaczony pośmiertnie 
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł 14 lutego 1969 r. w Leg-
nicy i tutaj został pochowany na Cmentarzu komunalnym51.

Groby powstańców wielkopolskich na Cmentarzu 
Komunalnym w Legnicy

Niniejsza publikacja stanowi pierwszą po II wojnie światowej próbę zin-
wentaryzowania wszystkich grobów zmarłych uczestników powstania 
wielkopolskiego 1918–1919, pochowanych na cmentarzu legnickim. Loka-
lizacja grobów, ostatnich kamiennych świadectw dziejów powstańczych, 
ma na celu zachowanie w pamięci mieszkańców Legnicy – zmarłych we-
teranów powstania wielkopolskiego i otoczenie ich troską. Informacje 
zawarte w publikacji pomogą kultywować tradycje związane z powsta-
niem wielkopolskim wśród mieszkańców Legnicy, zwłaszcza w najmłod-
szym pokoleniu. Na podstawie dokonanego przez autora przeglądu pól 
na cmentarzu i spisania danych z nagrobków wynika, że na Cmentarzu 
Komunalnym w Legnicy spoczywa 28 uczestników powstania wielko-
polskiego 1918–1919. W przeciwieństwie do ziem wielkopolskich nie ma 
w Legnicy wydzielonej kwatery powstańczej. Są to wyłącznie groby ro-
dzinne, w których spoczywa powstaniec, rozmieszczone w różnych sek-
torach cmentarza. W czterech przypadkach na nagrobkach została za-
mieszczona informacja, że w mogile spoczywa powstaniec wielkopolski 
(zdjęcia w artykule). Z relacji rodzin wynika, że kilku z nich, zgodnie 
z ich życzeniem, zostało pochowanych w mundurach powstańczych. Au-
tor ma świadomość, że zamieszczony w pracy wykaz może być niepełny, 
i dlatego publikacja ma charakter otwarty.

51 C. Kowalak, Biogram Ignacego Ziętkiewicza, [w:] Powstańcy…, t. 7, s. 227 oraz R. Rasz-
czak, A. Raszczak, Dzieje ruchu powstańczego w mieście Pogorzeli i najbliższej okolicy 
tego miasta, Pogorzela 1938.
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Tabela 2. Groby powstańców wielkopolskich na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy

Lp. Nazwisko i imię Data Lokalizacja grobu
Urodzenia Śmierci Sektor Rząd Nr grobu

1 Bobrowski Antoni 23.05.1902 13.11.1983 A 8 2 2
2 Czaplicki Jan 16.05.1892 01.01.1983 A 6 10 13
3 Czekała Franciszek 22.03.1895 18.07.1977 A 9 8 4
4 Dąbrowski Józef 14.07.1899 15.03.1982 A 8 5 25
5 Dembiński Józef 6.03.1897 1.02.1950 B 6 4 33
6 Duczmal Stanisław 2.10.1899 19.07.1984 B 7 A 27
7 Gątowski Kazimierz 3.02.1898 5.07.1960 B 7 19 13
8 Górski Wacław 12.09.1895 5.08.1983 B 1 7 5
9 Grzelczak Marian 13.07.1899 5.02.1991 A 9 14 2

10 Gołąbek Walenty 13.02.1897 9.03.1985 C 1 12 14
11 Jabłoński Jakub 14.07.1898 20.07.1967 J 1 22 14
12 Knast Dionizy 15.02.1899 17.06.1972 B 7 4 17
13 Kołaczkiewicz Stanisław 8.05.1900 14.10.1972 I 1 28 12
14 Kosicki Czesław 11.07.1902 28.12.1980 A 8 14 2
15 Kubiak Jan 16.10.1895 22.06.1980 A 8 21 18
16 Matysiak Tadeusz 17.03.1898 23.05.1983 C 4 A 15
17 Misiek Stanisław 30.04.1901 30.04.1998 G 6 16 9
18 Nawrocki Piotr 28.06.1896 11.10.1970 B 7 8 4
19 Nowicki Alojzy 6.09.1899 11.04.1978 A 9 5 13
20 Patera Jan 27.01.1901 13.11.1976 A 9 12 5
21 Purol Stanisław 15.10.1900 11.07.1978 A 9 4. 12
22 Rapier Władysław 12.12.1900 21.02.1978 A 5 2 22
23 Romanowski Józef 25.07.1900 17.12.1986 A 8 6 1
24 Roszkowny Szczepan 17.12.1892 11.03.1970 H 2 3 21
25 Smoliński Antoni 28.08.1901 19.06.1968 B 1 E 16
26 Turski Witold 17.05.1902 12.07.1970 B 1 D 8
27 Wojtczak Antoni 13.05.1902 11.08.1973 B 7 2 21
28 Ziętkiewicz Ignacy 29.12.1890 14.02.1969 H 2 13 20
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Geneza i działalność Koła Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 w Legnicy

Legnica jest miastem, w którym pamięć powstania wielkopolskiego pie-
lęgnuje się ze szczególną starannością. Tradycje zapoczątkowane przez 
powstańców wielkopolskich stara się kontynuować założone 22 lipca 
1997 r. Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Leg-
nicy. Impulsem do jego utworzenia był fakt, że w Legnicy zamieszkiwali 
i pracowali uczestnicy powstania wielkopolskiego, którzy tutaj osiedlili 
się po II wojnie światowej i kultywowali tradycje powstańcze. Inicjatorem 
utworzenia koła był mgr Czesław Kowalak, legnicki historyk regionalista, 
z pochodzenia wielkopolanin. Za jego sprawą 22 lipca 1997 r. odbyło się 
zebranie założycielskie z udziałem 10 osób. Po zapoznaniu się z celami 
statutowymi Towarzystwa postanowiono założyć Koło Towarzystwa Pa-
mięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 w Legnicy, z tymczasową 
siedzibą przy ul. Zamkowej 252. Koło po zarejestrowaniu w Zarządzie 
Głównym TPPW przystąpiło do realizacji zadań statutowych. Wkrót-
ce liczba członków Koła wzrosła do 19 osób. Byli wśród nich nauczycie-
le, osoby powiązane rodzinnie z uczestnikami walk powstańczych z lat 
1918–1919, a także inni zainteresowani historią. Koło w Legnicy było 
trzecim oprócz Warszawy i Szczecina kołem w kraju, funkcjonującym 
poza Wielkopolską, bezpośrednio podległym Zarządowi Głównemu. 
Najważniejsze cele koła wpisane w statut Towarzystwa to:

• krzewienie i kultywowanie wiedzy i pamięci o zwycięskim powsta-
niu wielkopolskim, w którego wyniku do Macierzy powróciły ziemie sta-
nowiące kolebkę państwa polskiego,

• popularyzowanie wśród młodego pokolenia wartości, które przy-
świecały bohaterskim czynom i życiu powstańców.

W okresie założycielskim działalność merytoryczna koła była skrom-
na i skupiała się na nawiązaniu kontaktu z samorządem miejskim i ze 
Szkołą Podstawową nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, zaopatrywaniu 

52 Członkami założycielami byli: Czesław Kowalak, Maria Gałka, Bronisław Wewiór-
ski, Janina Kosmalska, Katarzyna Błaszkiewicz, Maria Kaliciak, Antoni Bojakow-
ski, Maria Kowalak, Jerzy Wąsowicz i Tadeusz Podwiński. Na zebraniu wybrano 
Komitet Założycielski w składzie: Czesław Kowalak, Antoni Bojakowski i Tadeusz 
Podwiński.
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jej w bieżące numery rocznika „Powstaniec Wielkopolski”, rozpropago-
waniu plakatu o obchodach 80. rocznicy powstania wielkopolskiego, gro-
madzeniu w bibliotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy księgo-
zbioru tematycznego. Na walnym zebraniu członków w dniu 13 kwietnia 
1999 r. wybrano Zarząd w składzie: Czesław Kowalak – prezes, Henryk 
Urbaniak – wiceprezes, Lucyna Dąbrowa – sekretarz, Maria Gałka – 
skarbnik53. Koło od chwili utworzenia zainicjowało w Legnicy uroczyste 
obchody kolejnych rocznic wybuchu powstania wielkopolskiego. Z tej 
okazji w grudniu każdego roku członkowie koła z udziałem władz sa-
morządowych Legnicy, uczniów i pedagogów SP nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich oraz rodzin powstańczych składają wiązanki kwiatów 
i zapalają znicze na grobach powstańców wielkopolskich, pochowanych 
na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Inną interesującą tradycją leg-
nicką odbieraną życzliwie przez rodziny powstańcze jest również zapa-
lanie w dniu Wszystkich Świętych okolicznościowych zniczy, ozdobio-
nych szarfami biało-czerwonymi z napisem „W hołdzie Powstańcom 
Wielkopolskim – Szkoła Podstawowa nr 1 w Legnicy”. Budzą one za-
interesowanie odwiedzających legnicką nekropolię i służą popularyzacji 
wiedzy o powstaniu wielkopolskim. Szczególnie uroczyście obchodzono 
w Legnicy 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. Z tej okazji 
w dniu 17 grudnia 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się okolicz-
nościowa wieczornica. Uczestniczyła w niej społeczność szkolna, człon-
kowie Koła TPPW, kombatanci II wojny światowej, prezydent Legnicy 
Tadeusz Krzakowski. Gośćmi honorowymi uroczystości byli członko-
wie rodzin powstańców wielkopolskich. Podczas wieczornicy uczniowie 
zaprezentowali wzruszający program słowno-muzyczny, a okolicznoś-
ciowe przemówienia wygłosili przedstawiciele Związku Kombatantów. 
Ponadto prezes koła Czesław Kowalak wręczył prezydentowi Legni-
cy podziękowanie za rewitalizację pl. Powstańców Wielkopolskich. Na 
zakończenie uczestnicy mogli oglądać pamiątki i zdjęcia zgromadzone 
w szkolnej izbie pamięci oraz zasiąść przy wigilijnym stole. Natomiast 

53 Protokół walnego zebrania członków Koła TPPW w Legnicy z 13.04.1999 r. (w posia-
daniu autora). Aktualnie (kadencja 2011–2014) w skład Zarządu wchodzą: Czesław 
Kowalak – prezes, Teresa Gołąb – wiceprezes, Janusz Wawrzyszko – sekretarz, Maria 
Gałka – skarbnik. Komisję Rewizyjną tworzą: Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska – 
przewodnicząca oraz Kazimierz Pleśniak i Tadeusz Podwiński – członkowie.
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30 grudnia 2008 r. tradycyjnie zapalono znicze i złożono kwiaty na gro-
bach powstańców. Wśród nich oddano hołd pamięci Stanisława Miśka, 
Honorowego Obywatela Legnicy. Do dorobku koła należy gromadzenie 
materiałów (dokumentów, zdjęć, informacji prasowych) o powstańcach 
wielkopolskich, którzy związali swoje losy życiowe z Legnicą i położyli 
zasługi w zagospodarowaniu miasta po II wojnie światowej. Na podstawie 
poszukiwań archiwalnych, dzięki pomocy rodzin powstańczych i doku-
mentom Związku Kombatantów Czesław Kowalak opracował dotychczas 
34 biogramy powstańców wielkopolskich z Legnicy, z których większość 
została opublikowana w seryjnym wydawnictwie pt. Powstańcy wielko-
polscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918–1919. Przy 
okazji opracowywania biogramów sukcesywnie wzbogacane były zbiory 
materiałów o legniczanach – powstańcach wielkopolskich.

W sferze zainteresowania koła znajduje się pl. Powstańców Wielko-
polskich, który w obecnym kształcie stanowi godne miejsce utrwalenia 
pamięci o tym historycznym wydarzeniu wśród mieszkańców Legnicy.

Koło utrzymywało bliskie kontakty ze Szkołą Podstawową nr 1 
i przekazywało jej aktualne wydawnictwa oraz materiały historyczne, 
m.in. roczniki „Powstaniec Wielkopolski” oraz kolejne tomy publikacji 
„Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielko-
polskiego 1918–1919”. Ponadto wspólnie ze społecznością szkolną or-
ganizowano rokrocznie obchody rocznicowe. Godna odnotowania jest 
uroczystość jubileuszowa 60-lecia szkoły w dniu 19 maja 2006 r., pod-
czas której prezes koła przekazał społeczności szkolnej kasetę z fi lmem 
Chwała zwycięzcom z autografem reżysera Bogusława Wołoszańskiego54. 
Nagranie jest wykorzystywane przez nauczycieli w pracy dydaktyczno-
-wychowawczej. Działania Koła TPPW w popularyzacji idei powstania 
wielkopolskiego wśród mieszkańców regionu legnickiego wspierają lokal-
ne media. Lokalne dzienniki, tygodniki, portale internetowe i telewizja 
„Dami” przekazują społeczeństwu na bieżąco informacje o obchodach 
rocznic wybuchu powstania wielkopolskiego, ilustrowane zdjęciami i za-
opatrzone w komentarze historyczne. Ponadto media popularyzowały 
biogramy powstańców, którzy mieszkali w Legnicy po II wojnie świa-
towej, oraz informowały o działalności koła. Owocna działalność koła 

54 Protokół Walnego Zebrania Koła TPPW w Legnicy z 2007 r. (w posiadaniu autora).
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w upowszechnianiu wiedzy o powstaniu wielkopolskim była doceniana 
przez władze naczelne TPPW oraz władze państwowe i samorządowe55.

Powstańcy wielkopolscy – patronem Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Legnicy

Dzień 19 grudnia 1968 r. wpisał się na trwale w dziejach Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Legnicy, najstarszej szkoły polskiej po II wojnie światowej, 
działającej od 4 września 1945 r. Tego dnia szkoła otrzymała imię Po-
wstańców Wielkopolskich. W tej historycznej ceremonii wzięła udział 
społeczność szkolna, rodzice, a także wielu gości reprezentujących władze 
miejskie i oświatowe. Honorowymi gośćmi było 14 legniczan powstańców 
wielkopolskich, którym uczniowie wręczyli specjalne laurki z życzeniami. 
Zgromadzonych powitał Stanisław Koryś, kierownik szkoły, i przedstawił 
w zarysie działania podejmowane w placówce na rzecz krzewienia trady-
cji powstania wielkopolskiego w codziennej pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się konkursy 
wiedzy i plastyczne o patronie. Po okolicznościowym przemówieniu pre-
zesa ZBoWiD-u Waleriana Waszaka inspektor szkolny Władysław Stawik 
przy dźwiękach orkiestry wojskowej odsłonił na ścianie frontowej holu 
szkoły brązową tablicę pamiątkową ozdobioną Wielkopolskim Krzyżem 

55 W 2003 r. Czesław Kowalak został wybrany na II Krajowym Zjeździe TPPW na 
członka Zarządu Głównego i był nim do 2011 r. Obecnie jest członkiem Głównego 
Sądu Koleżeńskiego. W 2004 r. został wyróżniony honorową odznaką „Za zasługi 
dla Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Pol-
skiej”, odznaką „Za zasługi dla Wielkopolski” przyznaną przez marszałka wielko-
polskiego, a w 2010 r. odznaką honorową TPPW „Wierni Tradycji”. Teresa Gołąb za 
działalność pedagogiczną i społeczną została odznaczona „Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej”. Zbiorową odznakę „Wierni Tradycji” otrzymała SP nr 1 w Legnicy 
podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego. W 2013 r. Tadeusz Krzakowski, prezy-
dent Legnicy, na uroczystej sesji Rady Miejskiej Legnicy został uhonorowany przez 
ZG TPPW odznaką „Wierni Tradycji”. Członek Koła TPPW Henryk Antkowiak 
zdobył w 2007 r. Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą PTTK „Szlakami Powstania 
Wielkopolskiego” w stopniu złotym z wawrzynem. W 2013 r. Rada Ochrony Pamię-
ci Walk i Męczeństwa nadała srebrne medale Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej 
następującym osobom: Violetta Czaja-Kiszka, Czesław Kowalak, Alicja Zarzycka; 
a w 2014 r.: Tadeusz Podwiński, Beata Gawor i Grażyna Roszak.
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Powstańczym z napisem: „1918–1919. W 50. rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego oraz nadania Szkole Podstawowej nr 1 imienia Powstań-
ców Wielkopolskich, nauczyciele, ZBoWiD, uczniowie. Legnica 27 grud-
nia 1968 r.”. Następnie młodzież szkolna złożyła uroczyste ślubowanie, 
a imprezę uświetniły występy chóru szkolnego i koła artystycznego z pro-
gramem nawiązującym do wydarzeń powstańczych56. Wielkim świętem 
szkoły było również przekazanie jej sztandaru, ufundowanego przez 
weteranów powstania wielkopolskiego. Ta podniosła uroczystość miała 
miejsce w Teatrze Miejskim 12 lutego 1970 r. z okazji obchodów 25. rocz-
nicy powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy. Uczestniczyli 
w niej przedstawiciele władz administracyjnych, oświatowych, ZBoWiD, 
powstańcy wielkopolscy, kierownicy legnickich szkół, przewodniczący 
Komitetu Rodzicielskiego Tadeusz Jasak57. Od 1968 r. w każdą roczni-
cę powstania wielkopolskiego obchodzone są w szkole dni poświęcone 
patronowi. Z tej okazji odbywały się uroczyste apele i akademie. Orga-
nizowano je w odświętnie udekorowanym holu szkoły, gdzie pod tablicą 
pamiątkową były zaciągane przez uczniów warty honorowe, zapalane 
znicze i składane były wiązanki kwiatów. W uroczystościach uczestniczy-
li zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, Koła TPPW w Leg-
nicy, Komitetu Rodzicielskiego i zakładu opiekuńczego. Szczególnymi 
gośćmi szkoły byli powstańcy wielkopolscy, którzy interesująco przeka-
zywali dzieciom i młodzieży historię walk niepodległościowych. W części 
artystycznej prezentowano program słowno-muzyczny z udziałem chóru 
szkolnego „Rezonans” z repertuarem powstańczym. Ponadto rokrocz-
nie organizowane są w szkole konkursy nt. „Co wiemy o powstańcach 
wielkopolskich?”.

W dniach 27–29 grudnia 1978 r., w 60. rocznicę bohaterskiego zrywu 
zbrojnego ludu wielkopolskiego, delegacja szkoły ze swoim sztandarem 
brała udział w Kaliszu w ogólnopolskim zlocie 40 placówek oświato-
wych noszących imię Powstańców Wielkopolskich. Tam podpisano akt 
o utworzeniu Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Powstańców Wielkopol-
skich i postanowiono w codziennej pracy w szkole, drużynie harcerskiej, 
kole zainteresowań rozwijać i twórczo pomnażać ceremoniał i tradycje 

56 Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Legnicy oraz (Zz), Imienniczka Powstańców 
Wielkopolskich, „Gazeta Robotnicza” 23.12.1968, s. 4.

57 Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Legnicy.
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szkolne, a także spotykać się podczas uroczystości „Dnia Patrona” w po-
szczególnych szkołach. Od tego czasu uczniowie szkoły wielokrotnie 
uczestniczyli w ogólnopolskich zlotach, gdzie brali udział w konkursach 
wiedzy o powstaniu wielkopolskim, wymieniali się doświadczeniami, od-
wiedzali miejsca związane z patronem szkoły58.

Szczególnie uroczyście świętowano w szkole 90. rocznicę Powstania 
Wielkopolskiego. Z tej okazji 17 grudnia 2008 r. uczniowie przygotowa-
li wieczornicę „W hołdzie powstańcom wielkopolskim”. Przybyli na nią 
m.in. Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy, i Czesław Kowalak, prezes 
Koła TPPW. Gośćmi honorowymi były rodziny powstańców wielkopol-
skich i kombatanci II wojny światowej. Podczas uroczystości uczniowie 
zaprezentowali specjalny spektakl – śpiewali powstańcze pieśni oraz re-
cytowali patriotyczne utwory, co wywołało wzruszenie wśród gości. Były 
też wspomnienia i cenne dla uczniów rozmowy z kombatantami. Uczest-
nicy mogli obejrzeć pamiątki i zdjęcia związane z powstaniem, zgroma-
dzone przez lata w szkole59. Podobna uroczysta wieczornica patriotyczna 
odbyła się w lutym 2013 r. z okazji 95. rocznicy wybuchu powstania. Na-
tomiast 17 grudnia tego roku zostało zorganizowane spotkanie środowi-
skowe pt. „Wspomnienie o bohaterach powstania wielkopolskiego”, pod-
czas którego sztandar szkolny udekorowano Złotym Medalem Opiekun 
Miejsc Pamięci Narodowej. Violetta Czaja-Kiszka, dyrektorka szkoły, na 
uroczystym posiedzeniu ZG TPPW w dniu 15 marca 2014 r., poświęco-
nym jubileuszowi 25-lecia Towarzystwa, została uhonorowana Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej.

W gabinecie historycznym są gromadzone pamiątki związane z pa-
tronem szkoły. W zbiorach znajdują się m.in. mundur i czapka powstań-
cza, wspomnienia Mariana Grzelczaka i Antoniego Wojtczaka z walk 
powstańczych, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, sztandar szkolny, fi lm 
Chwała zwycięzcom, tableau „Weterani Powstania Wielkopolskiego” oraz 
tematyczna literatura.

58 Ibidem.
59 W hołdzie powstańcom wielkopolskim, „Konkrety pl”, nr 11 (38) (konkrety junior), 

14.01.2009.
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Summary

Aft er the World War II, at least 36 participants of the Greater Poland Uprising lived 
in Legnica. Th ey came mainly from the Greater Poland but also from other regions. 
Depending on their qualifi cations, they were working in governmental administra-
tion, medical care, Polish State Railways, commerce or industry. Everywhere they 
were distinguished employees, awarded many commendations. A symbolic tribute 
to their attitudes was granting Stanisław Miśko a title of the Honorary Citizen of 
Legnica. Th e biographies of those insurgents testify to their deeds in the Uprising as 
well as their signifi cant involvement in the development of the city. 

Legnica, even though it is located beyond the borders of the Greater Poland, is 
a city that meticulously nurtures the traditions of the Greater Poland Uprising of 
1918–19. Anniversaries of the beginning of the Uprising are celebrated. Th e city can 
be proud of its Powstańców Wielkopolskich Square – comprehensively revitalised 
in 2010. Moreover, in December 1968 the Primary School no. 1 – the oldest one in 
Legnica – was named aft er the Greater Poland Insurgents. Association for Memory 
of the Greater Poland Uprising, which consociates also the families of insurgents, 
has been operating in the city since 1998. It is one of three such associations organ-
ised outside of the Greater Poland. 
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Wspomnienia Mariana Grzelczaka (fragmenty)

Germanizacja dzieci polskich w szkole pruskiej w Poznaniu

Jak dziś, dobrze pamiętam naukę w szkole niemieckiej, do której uczęsz-
czało 90 proc. polskich dzieci, a w której uczył nas specjalnie przysłany 
z Niemiec germanizator o nazwisku Paetz. Jego zadaniem było zgerma-
nizować polską młodzież, za co dostawał specjalny dodatek pieniężny, 
tak zwaną Ostmarkenzulage. Zaprowadził on w klasie karę 5 fenigów 
za każde słowo wypowiedziane po polsku. Szczególnie upodobał sobie 
nauczanie historii niemieckiej, lekcje jej odbywały się dwa razy w tygo-
dniu po jednej godzinie. Było to jednak za mało. Zniósł więc naukę pis-
ma kaligrafi cznego, a uzyskane w zamian dwie godziny wykorzystał na 
lekcje historii. Na tych lekcjach był szczególnie sadystyczny, bił nie tylko 



123TRADYCJE POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918–1919 W LEGNICY

trzciną, lecz także kijem do pokazywania, i to do utraty przytomności. 
Gdy to nastąpiło, kazał wylać na delikwenta wiadro wody i na osłodę 
dawał mu na otarcie łez od 5 do 10 dobrych, to znaczy, że przy jakimś po-
wtórnym przewinieniu odliczał uczniowi odpowiednią ilość dobrych aż 
do ich wymazania. Potem szło wszystko od nowa. Przy takim systemie 
kar uprawiał jeszcze inną metodę germańskiego wychowania. Po zbiciu 
trzciną ucznia musiał ten przyjść do katedry, na której siedział nauczy-
ciel, trzymając ten atrybut władzy. Następnie musiał delikwent chwycić 
trzcinę od góry i zejść musiał ręką, mówiąc przy tym sakramentalne 
słowa: „Danke schön Herr Oberlehrer” (Dziękuję bardzo, panie starszy 
nauczycielu), gdyż jak nam tłumaczył, ten instrument kary był rangą 
starszy od niego i za to należało mu się gorące podziękowanie. Biada 
temu, kto odmówił tej ceremonii. Został tak zbity, iż przez kilka dni 
nie mógł usiąść na ławce, a uczył się na stojąco. Interwencja rodziców 
u władz szkolnych pozostawała bez echa. Naturalnie tak obchodził się 
tylko z uczniami polskimi, gdyż z niemieckimi nie wolno mu było tego 
robić. Gdy natomiast cała klasa coś przeskrobała, została zaraz przez 
niego wywołana na korytarz i tam odbywał się „Parademarsch” (pa-
radny marsz). W odstępie pół metra szedł uczeń za uczniem, a on bił 
każdego trzciną po łydkach. Defi ladę tę powtarzał 3–4-krotnie, zależnie 
od przewinienia.

Nawet i te metody wychowawcze nie pomogły w zgermanizowaniu 
dzieci. Za zebrane przez cały rok szkolny pięciofenigówki urządzał dla 
całej klasy wycieczkę koleją lub parostatkiem do Puszczykowa, a tam od-
bywały się różne gry, zabawy i nagrody, jak zeszyty, książki itp. Uczęsz-
czając w 1915 r. do szkoły poligrafi cznej, miałem również z nim lekcje 
historii i języka niemieckiego. Z okazji jakiegoś tam zwycięstwa na fron-
cie francuskim zakupił różne książki gloryfi kujące niemiecką chwałę 
i sprzedawał je w klasie. Ja nie chciałem takowej kupić, więc wywołał 
mnie na korytarz i na siłę mi podarował jedną książkę, abym ją tylko 
odebrał. Nie chciał, by jego stary uczeń podkopał mu autorytet w klasie. 
Stanowczo odmówiłem, więc nie mógł tego wybaczyć i przy jakiejkolwiek 
okazji miałem to zawsze wytknięte. Jednakże te wszystkie szykany nie 
były w stanie zdeprawować młodej duszy polskiej, nad którą czuwało całe 
polskie społeczeństwo.
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Walki powstańcze w Poznaniu

Pierwsza wojna światowa coraz więcej się rozszerza i nie słabnie, lecz 
odwrotnie – przybiera na sile. Na wszystkich frontach ponoszą Niemcy 
coraz większe klęski, lecz buta Hakaty nie słabnie. Nadchodzi 9 listopa-
da 1918 r. Cesarz Wilhelm II abdykuje i ucieka do Holandii. Front się 
załamuje, wojsko rzuca broń i ucieka do kraju. W Niemczech jest ogólny 
chaos, tworzą się Rady Robotnicze i Żołnierskie. Do takiej rady w Po-
znaniu wchodzą gremialnie Polacy. W tym czasie powstaje druga rada 
– Rada Ludowa składająca się wyłącznie z Polaków. Z jej inicjatywy for-
mują się tak zwane Wach und Sicherheitskompagne, czyli służba wartow-
nicza i bezpieczeństwa, do której wstępują wyłącznie Polacy, uciekinierzy 
z wojska niemieckiego. Kompanie te przeformowano następnie w bata-
liony. Miały one swoje lokum z dala od miasta, w różnych fortach, by 
zmylić niemiecką czujność. W nich gromadzono broń, różny sprzęt woj-
skowy, amunicję i umundurowanie, zaś musztrę prowadzono tylko w ję-
zyku polskim. Siła tych ludzi dobrze z rzemiosłem wojennym obeznana 
wynosiła w tym czasie 5800 żołnierza. Ku końcowi listopada tegoż roku 
zawędrowałem razem z innymi żołnierzami do kadry zapasowej w No-
wej Soli, gdzie zamierzałem się zdemobilizować z wojska niemieckiego. 
Gdy jednak dowiedziałem się, iż mam być przeniesiony do Szprotawy 
jako wartownik w obozie jenieckim, wziąłem nogi za pas i na gapę wró-
ciłem do Poznania, gdzie wstąpiłem od zaraz do tworzącego się wojska 
polskiego w forcie Prettwitz. Pomału zaczyna się jednak kotłować, gdyż 
Niemcy, ochłonąwszy ze swych niepowodzeń, nabierają pruskiej buty. 
Zaczynają ściągać do Poznania i miast wielkopolskich liczne wojska fron-
towe, tworząc z nich tak zwane Grenzschutz und Heimatschutz (Wojska 
ochrony pogranicza i kraju) pod pretekstem ochrony ważnych węzłów 
kolejowych i dróg strategicznych. W rzeczywistości zaś dla zatrzymania 
Wielkopolski siłą, gdyż była ona im potrzebna jako spichlerz dla wiecznie 
głodujących Niemców.

Nadchodzi pamiętny dzień 26 grudnia 1918 roku. Do Poznania przy-
jeżdża mistrz Ignacy Paderewski, a z nim angielska misja wojskowa. Po-
lacy przybierają na jego cześć całe miast we fl agi polskie i alianckie, co się 
Prusakom nie podobało. Garnizon mieli dość liczny, więc po południu 
wyrusza z Jeżyc VI Pułk Grenadierów na miasto i rozpoczyna zrywać 
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z domów i różnych budynków urzędowych wiszące fl agi, napadając rów-
nocześnie na Polaków, lżąc ich i bijąc. Dzień ten wejdzie do historii nie 
tylko miasta, lecz całej Polski. Z okna Bazaru, w którym zamieszkali Pa-
derewski i aliancka komisja, jakiś dygnitarz chciał uspokoić rozgorącz-
kowane umysły zebranego tłumu. Na nic było jednak to całe gadanie, 
był to głos wołającego na puszczy, lawina ruszyła i nikt jej już nie zdołał 
powstrzymać. Jest godzina 16.00 tegoż dnia. Do naszego II Baonu znaj-
dującego się w forcie Prettwitz dzwoni telefon z Naczelnej Rady Ludowej, 
wzywają go na pomoc, gdyż Niemcy robią w mieście zamieszki. Po krót-
kiej chwili dociera drugi telefon, tym razem od wojskowych władz nie-
mieckich, by Baon nie ruszał się z miejsca i stał gotowy do ich dyspozycji. 
Dowódca Baonu ppor. nie respektuje jednak ostatniego zarządzenia, lecz 
natychmiast ogłasza alarm i każe rozdawać wszystkim żołnierzom od-
powiednią ilość amunicji. Wkrótce po tym wyruszamy z polską pieśnią 
na ustach. Na ulicach widać dużo ludzi o rozgorączkowanych twarzach, 
a nasze ukazanie się przyjmowane jest entuzjastycznie.

Tuż przy Muzeum na ulicy Nowej (obecnie Paderewskiego) przywi-
tani zostajemy gęstą salwą z karabinu maszynowego. Bój się rozpoczął, 
polała się pierwsza krew, a pierwszym poległym był Franciszek Ratajczak. 
W tym czasie Niemcy mieli w Poznaniu 15 tysięcy dobrze wyćwiczonych 
i po zęby uzbrojonych żołnierzy. Wycofujemy się więc ulicą Ludgardy 
do Starego Rynku, rozbrajając Niemców znajdujących się na głównym 
odwachu. Całą noc patrolujemy Stare Miasto, unieszkodliwiając mocno 
awanturujących się i uzbrojonych w broń palną cywilnych Niemców.

Następnego dnia bierzemy udział w rozbrajaniu Niemców broniących 
się w szpitalu miejskim przy ul. Szkolnej, w ewangelickich kościołach 
przy placu Nowomiejskim i na Grobli, jak i w okolicznych domach pry-
watnych. Te walki uliczne i oczyszczanie miasta z wroga trwały do koń-
ca grudnia. W tym czasie udało nam się pod Główną wziąć do niewoli 
kolumnę artyleryjską wysłaną na odsiecz z Biedruska. Sprawnie działała 
w tym czasie służba sanitarna i aprowizacyjna, a okoliczni gospodarze 
masowo przywozili do miasta żywność. Nie chcąc dopuścić do nadej-
ścia odsieczy z Berlina, wysadzili powstańcy pod Zbąszynem wszystkie 
tory kolejowe. Nadesłane posiłki wojskowe z Torunia dostały się do rąk 
powstańczych, rozbrojono je, a ludzi odesłano do Rzeszy. Po ciężkich 
walkach zdobyta została 27 grudnia Cytadela Poznańska, a 30 grudnia 



126 CZESŁAW KOWALAK

poddał się 6 Pułk Grenadierów. W tym czasie połączyły się siły powstań-
cze z Poznania, Środy, Obornik i Szamotuł. Niespodziewanym wypadem 
zdobyto obóz ćwiczebny w Biedrusku oraz lotnisko na Ławicy w dniu 
7 stycznia 1919 r.

Bitwa pod Wielkim Grójcem

W lutym 1919 r. wyrusza nasz batalion na pomoc walczącym powstań-
com pod Wielkim Grójcem. Do Chobienic przybywamy 12 lutego o go-
dzinie 16.00. Następnego dnia wieczorem wyrusza kompania nasza pod 
dowództwem ppor. Lewickiego, a prowadzona przez tamtejszy zwiad gę-
stym lasem pod Wielkim Grójcem, by z boku uderzyć na silnie umocnio-
ne pozycje niemieckie. Jest ciemno, że oko wykol, co nam sprzyja. Błądzi-
my przez kilka godzin, przedzierając się przez gęste, śniegiem zasypane 
zarośla, by wreszcie o pierwszej w nocy stanąć na skraju lasu przy samym 
Jeziorze Grójeckim.

Po krótkim wytchnieniu biegniemy na przełaj przez zamarznięte je-
zioro, atakując silnie ufortyfi kowaną na wzgórzu wieś. Z każdego okna 
wyziera ku nam karabin maszynowy. Tymczasem myśmy mieli zaledwie 
jeden ciężki karabin maszynowy i skrzynkę granatów jajkowych, resztę 
obiecaliśmy sobie zdobyć na frontach. Niemcy dopuszczają nas bez wy-
strzału do połowy jeziora, a wtedy spada na nas z wszystkich stron gęsta 
lawina ołowiu z armat i karabinów maszynowych. Na domiar złego wyła-
nia się z chmur księżyc, czyniąc z nas celną tarczę dla ukrytych i zabary-
kadowanych po domach Niemców. Do tego lód mocno przedziurawiony 
przez artylerię zaczyna pękać, utrudniając nam jeszcze bardziej już i tak 
ciężkie parcie naprzód. Ogień jest coraz silniejszy, kładzie pokotem na 
lodzie nasze słabe siły powstańcze. W tych warunkach nie da rady iść 
naprzód, następuje więc rozkaz wycofania się na skraj lasu i zaatakowanie 
wroga z drugiej strony wsi, lecz i tam warunki pozycyjne nie są lepsze. 
Straty nasze w rannych i zabitych są straszne. Szczególnie kompania ppor. 
Edmunda Krauzego traci połowę swych ludzi, zaś sam dowódca, leżąc 
ciężko ranny na brzegu jeziora, broni się bohatersko. Nie chcąc dostać się 
do niewoli, ostatnim strzałem z rewolweru odbiera sobie życie.

Jest ranek 15 lutego 1919 r. Ze zmiennym szczęściem atakujemy przez 
następne trzy dni pozycje wroga pod Wielkim i Małym Grójcem oraz 
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Nową Wsią. Wsie są na przemian raz w naszych, to znowu w niemieckich 
rękach, byli oni wspomagani przez zamieszkałą tam ludność niemiecką. 
Jednego z nich z powodu szpiegostwa byliśmy zmuszeni na miejscu roz-
strzelać. Straty nasze były bardzo duże. Nie pozwolono nam nawet za-
brać rannych. Gdy wyruszyliśmy po nich, niosąc tym oznakę Czerwone-
go Krzyża, dopuszczono nas do nich, a potem przyjęto gęstym ogniem 
z karabinów maszynowych.

Sam Grójec Wielki był dwukrotnie w naszych rękach. Za pierwszym 
razem zdobyliśmy go w samo południe. Tamtejsi koloniści przyszykowali 
dla swoich wojaków elegancki obiad, który żeśmy z apetytem zjedli. Ku 
wieczorowi otrzymali Niemcy posiłki, więc byliśmy zmuszeni się wy-
cofać. Dopiero na trzeci dzień wieś na stałe weszła w nasze posiadanie. 
Przez cały dzień odcięci od zewnątrz, gęsto ostrzeliwani i ciągle atakowa-
ni, musieliśmy stale je odpierać. Odgryzaliśmy się zażarcie, nie popadając 
w panikę, a raz zdobytych pozycji już żeśmy nie oddali. Mimo poniesio-
nych dużych strat stale wierzyliśmy w słuszność naszej sprawy i to nam 
dodawało odwagi. Przechodząc do kontrnatarcia, przerwaliśmy okrąża-
jący nas pierścień wroga, wypędziliśmy go z Wielkiego Grójca i Nowej 
Wsi, oczyszczając równocześnie całą okolicę z nieprzyjaciela. Po krótkim 
odpoczynku, forsownym marszu przerzuceni zostaliśmy przez Wolsztyn 
do Kopanicy, by zluzować tamtejszą załogę, która poniosła ciężkie stra-
ty w ludziach w boju pod Kargową. Na tym froncie odbywały się aż do 
zawieszenia broni tylko walki podjazdowe, gdyż tak jedna, jak i druga 
strona były ciągłymi walkami mocno osłabione…

 (Tekst z rękopisu opracował do druku Czesław Kowalak).
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Na początku XIX w. Niemcy były krajem w znacznej mierze rolniczym, ce-
chującym się słabym poziomem urbanizacji. W 1816 r. ¾ ludności wszyst-
kich państw niemieckich mieszkało na wsi. Zresztą najmniejsze z miast 
często miały charakter wielkich wsi1. Wielu spośród ich obywateli utrzy-
mywało się dzięki ogrodom położonym za murami. Ze względu na główny 
zawód można ich określić jako mieszczan-rolników (niem. Ackerbuerger)2. 
Podobny był krajobraz materialny i społeczny Legnicy na przełomie XVIII 
i XIX w., co nie musiało jednak przynosić ujmy lokowanemu w średnio-
wieczu miastu. Przewaga rolnictwa miała szczególnie duży wpływ na 
obraz społeczno-zawodowy wschodnich terenów późniejszej Rzeszy, 
w przeciwieństwie do dynamiczniej rozwijających się obszarów na zachód 
od Łaby. Wielkie metropolie były wówczas na niemieckim obszarze języ-
kowym rzadkością. Wrocław liczył w 1816 r. 60 tys. mieszkańców (tak jak 
Monachium) i był prawie trzykrotnie mniejszy od stołecznego Berlina3. 

1 A. Sartorius von Waltershausen, Deutsche Wirtschaft sgeschichte 1815–1914, Jena 
1920, s. 6.

2 Por. W. Ćwik, O sytuacji prawnej drobnomieszczaństwa w Królestwie Polskim XIX w., 
[w:] Drobnomieszczaństwo XIX i XX wieku, t. 1, red. S. Kowalska-Glikman, Warsza-
wa 1984, s. 12.

3 Sartorius, op. cit., s. 6.
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W ciągu XIX w. Legnica, licząc w 1800 r. 6808 mieszkańców4, prze-
kształciła się z miasta rolniczo-rzemieślniczego w przemysłowe. Mimo 
to, długo po wojnach napoleońskich, nie zatraciła wcześniejszych funkcji 
ekonomicznych, co determinowało źródła dochodów obywateli. Warzyw-
nictwo również ulegało przemianom w rytmie uprzemysłowienia Prus, 
a później Niemiec5. W 1849 r. 64% ludności tego obszaru utrzymywało się 
z rolnictwa, a w 1867 r. 48%6. Drugim sektorem co do liczby zatrudnio-
nych, aż do 1882 r., było rzemiosło. Przytoczone wyżej statystyki są waż-
nym źródłem dla poznania obrazu jakości życia mieszkańców Legnicy, 
który można w tym zakresie porównywać z innymi ośrodkami na Śląsku. 
Dzięki pomyślnemu rozwojowi gospodarczemu, podczas wspomnianego 
stulecia, Legnica zyskała sławę wyjątkowego ośrodka warzywniczego7.

Przedstawiciele warzywnictwa w Legnicy jako grupy 
społeczno-zawodowe. Cezury i problemy badawcze

Wspomnianych mieszczan-rolników zaliczamy do rzemieślników, a co 
za tym idzie, do kształtującego się wówczas drobnomieszczaństwa8. Jest 
to grupa społeczno-zawodowa, której aktywność gospodarcza od schył-
ku XVIII w. do początków XX w. była przedmiotem moich badań. Dzieje 
legnickiego warzywnictwa chciałbym rozpatrywać na dwóch płaszczy-
znach – jako działalność powyższej grupy i wzrost jej pozycji (prestiżu) 
oraz jako przemiany życia gospodarczego w mieście w badanym okresie. 
Poruszać się będę w zarysowanych już ramach czasowych – począwszy 
od schyłku epoki feudalnej na Śląsku (1770–1830)9, poprzez rozwój kapi-
talizmu, do wielkiego kryzysu w latach 1929–1933.

4 A. Zum Winkel, Die Stadt Liegnitz seit der Einfuehrung der Staedteordnung im Jahre 
1809, t. 1, Liegnitz 1913 s. 24.

5 Warzywnictwo było działem ogrodnictwa. J. Janczak, Rozmieszczenie produkcji roś-
linnej i zwierzęcej na Śląsku na przełomie XVIII i XIX wieku, Wrocław 1964, s. 44.

6 Sartorius, op. cit., s. 7.; T. Pierenkemper, Gewerbe und Industrie im 19. und 20. Jahr-
hundert, Muenchen 1994, s. 10–11.

7 Zum Winkel, op. cit., 627–628.
8 H. Rosenberger, Untersuchungen über die Entwicklung des Liegnitzer Gemüsehan-

dlels und der Rohkonservenindustrie. Dissertation der Universitaet Jena, „Mitteilun-
gen des Geschichts- und Altertums-Vereins zu Liegnitz” 1922, H. 8, s. 265–266.

9 Janczak, op. cit., s. 5.
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Celem niniejszej pracy jest po pierwsze zbadanie ewolucji kapitali-
stycznego warzywnictwa w Legnicy do momentu szczytu rozwoju na 
przełomie XIX i XX w., kiedy działano na skalę przemysłową. Tematem 
artykułu sensu stricto jest proces budowania pozycji społecznej i eko-
nomicznej przez jego przedstawicieli do 1929 r. Naturę problemu chcę 
ukazać poprzez uchwycenie rozwoju form działalności gospodarczej: od 
handlu i rzemiosła ogrodniczego, współzawodniczącego z podmiejskimi 
folwarkami, do powstania w mieście zakładów przetwórczych bazujących 
na rozlokowanych w powiecie magazynach. Centralnym punktem roz-
ważań pozostaną głównie przedsiębiorcy pracujący na obszarze Legnicy, 
którzy mimo to stale byli zależni od zaplecza wiejskiego. 

Przeprowadzona analiza nie ogranicza się do grupy powstającego 
w XIX  w. drobnomieszczaństwa. Specyfi ka branży rozszerzyła spek-
trum społeczne o fabrykantów, których osiągnięcia są miarą znaczenia 
wszystkich przedstawicieli ogrodnictwa w porównaniu z innymi zawo-
dami w skali miasta. Była to warstwa, która wyłoniła się w Legnicy na 
przełomie lat 80. i 90. XIX w. Niedługo później zaczęła decydować o sy-
tuacji w handlu poprzez opanowanie rynku hurtowego. Ci przedsiębiorcy 
zrobili największą karierę i zdystansowali pozostałe branże. Dzięki wie-
lopokoleniowemu awansowi zdominowali życie gospodarcze w mieście, 
choć rozwój ich działalności następował stopniowo, począwszy od handlu 
na rynku lokalnym i regionalnym, poprzez wytwórczość o charakterze 
rzemieślniczym, tj. przy osobistym zaangażowaniu w pracę. Kierunkiem 
przemian była masowa produkcja przetwórcza. 

W związku z powyższym przedstawię dzieje znaczenia wybranej gru-
py przedsiębiorców z punktu widzenia uwarunkowań, które złożyły się 
na ich sukces ekonomiczny w okresie rewolucji przemysłowej w Niem-
czech. Zacząć wypada od odniesienia się do sytuacji w branży podczas 
budowy kapitalizmu wolnokonkurencyjnego w XIX w. Wiązało się to 
z wprowadzaniem praw rynkowych w śląskim rolnictwie po 1850 r.10 Sta-
rałem się także uwzględnić ukształtowanie przedstawicielstwa interesów 
warzywnictwa, co w ramach zakładania zrzeszeń przez producentów 
było oznaką powstawania monopoli11. Gdy w latach 90. XIX w. w branży 

10 Historia Śląska, red. S. Michalkiewicz, t. 3, cz. 1, Wrocław 1976, s. 87.
11 Nowym etapem rozwoju, po 1870 r., był kapitalizm monopolistyczny. Gospodarka 

światowa. Geneza i rozwój, red. J. Skodlarski i R. Matera, Warszawa 2005, s. 132–135.
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punkt ciężkości przesunął się na intratne przetwórstwo warzyw, mamy 
już do czynienia ze szczytowym okresem aktywności przedsiębiorców 
i tendencją do koncentracji produkcji. Warzywnictwo legnickie zmierza-
ło ku opanowaniu dużej części wschodnioniemieckiego rynku12. W dru-
giej części tekstu pokazana będzie aktywność potentatów w branży lat 
20. XX w., których ekspansję ubiegały powiązania gospodarcze w ramach 
fi rm (spółek) nie tylko na Śląsku. Jest to kwestia pozostająca dotychczas 
poza badaniami, ponieważ prace niemieckie sprzed 1945 r. dotyczą głów-
nie produkcji roślinnej i handlu warzywami13. 

Struktura branży w I poł. XIX w. Zaplecze rolnicze 
miasta i przemiany form działalności gospodarczej – 

ziemianie i rzemieślnicy

Legnicki okręg produkcji roślinnej

Istotne znaczenie warzywnictwa dla gospodarki Legnicy i jej przedmieść 
było wynikiem przemian mających swą tradycję już w średniowieczu14. 
Kronikarz Georg Th ebesius poświadczył dla połowy XVII w. regular-
ny handel warzywami na Dolnym Śląsku z udziałem miasta15. Tutejsze 
ogrody, łąki i uprawy warzyw mogły się równać z najznamienitszymi 
w Rzeszy. Świadczy też o tym nazwanie Legnicy „siostrą Lipska” przez 
fryderycjańskiego urzędnika z Wrocławia, F.A. Zimmermanna16. Ba-
dania Juliana Janczaka pozwoliły na wybór za punkt wyjścia sytuacji 
ogrodnictwa śląskiego na przełomie XVIII i XIX w. Legnica była wówczas 
drugim po Wrocławiu centrum warzywniczym i należała do środkowo-
śląskiego okręgu produkcji roślinnej17. Miasto konkurowało także z inny-
mi grodami należącymi do podokręgu świdnicko-legnickiego, lecz nawet 

12 Rosenberger, op. cit., s. 317.
13 Ibidem. Por. K. Holtze, Der Feldgemuesebau in Schlesien, Breslau 1924.
14 Rosenberger, op. cit., s. 263–269.
15 K. Kupeć, Warsztat naukowy Georga Th ebesiusa w „Liegnitzische Jahr-Buecher”, 

„Szkice Legnickie”, 2010, t. 31, s. 161–165.
16 Rosenberger, s. 265. Por. F.A. Zimmermann, Beitraege zur Beschreibung von Schlesien, 

Bd. I-XIII, Brieg 1783–1795.
17 Janczak, op. cit., s. 135–136.
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stolica Śląska nie dystansowała go pod względem wywozu, szczególnie 
poza granice prowincji – do Saksonii i na ziemie polskie18. 

Kluczową kwestią dla tego okresu są rozmiary handlu. Niestety, dys-
ponujemy jedynie danymi opisowymi dla całego Śląska19. Branża musiała 
być wówczas rozdrobniona. Podczas gdy pod koniec XVIII w. docho-
dy z warzywnictwa globalnie opiewały na 2 mln talarów (Rhtl.) rocznie, 
wiodąca w eksporcie Legnica zarabiała 100 tys. talarów rocznie (5% ca-
łego zysku)20. Poświadczony jest źródłowo wywóz z Legnicy do Zachod-
nich Sudetów, w okolice Ścinawy i Zielonej Góry. Z pewnością najlepsze 
kontakty handlowe tutejsze ogrodnictwo rozwinęło w ramach prowincji, 
jako partnera mając np. rejony górskie, gdzie uprawiano najmniej wa-
rzyw. Trudno jest ocenić powiązania z górnośląskimi Żydami wzmianko-
wane przez literaturę niemiecką21. Miejscowi kupcy sprzedawali u progu 
XIX w. płody rolne np. przewoźnikom transportującym wozami węgiel 
wałbrzyski do Malczyc22. Wymieniane są często powiaty południowe23, 
jak jeleniogórski, kamiennogórski czy świdnicki – mimo że ten ostatni 
także miał wysoko rozwinięte rolnictwo. Legnica była wówczas typo-
wym ośrodkiem produkcji roślinnej, składającym się z większego miasta 
i jego wiejskiego zaplecza. Zimmermann pisał, że obszar warzywniczy 
rozciągał się wokół miasta na odległość jednej ćwierci mili (ok. 2,5 tys. 
m). W omawianym okresie uprawiano: kapustę (białą i włoską), rzepę, 
sałatę, buraki, rzodkiewkę, cebulę, ogórki, kalafi or, szpinak, pasternak, 
mak, melony, szparagi, jarmuż, anyż, czarnuszkę. 

Chcąc ocenić potencjał warzywnictwa w powyższym ośrodku, moż-
na porównać wspomniany zysk na poziomie 2 mln Rhtl. z dochodami 
uzyskiwanymi dzięki najlepszemu śląskiemu towarowi eksportowemu – 
płótnu. W szczytowym okresie (1784–1796) wywóz wytworów przemysłu 

18 Ibidem, s. 48.
19 Atlas historyczny Polski. Śląsk w końcu XVIII w., pod. red. J. Janczaka i T. Ładogór-

skiego, t. 1, cz. 2, Wrocław 1984, s. 89–91.
20 Janczak, op. cit., s. 44–45.
21 Rosenberger, op. cit., s. 274–275 i 319.
22 K. Jeżowski, Rozwój i rozmieszczenie przemysłu na Dolnym Śląsku w okresie kapita-

lizmu, Wrocław 1961, s. 16.
23 W. Bruegmann, Das Liegnitzer Gemueseanbaugebiet unter besonderer Beruecksich-

tigung der Marktordnung, Berlin 1940, s. 20.
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lniarskiego dawał zysk blisko 6 mln talarów24. Pokazuje to, że profi ty 
z omawianego działu produkcji rolnej stanowiły nawet 30% zarobku w naj-
bardziej intratnej branży handlowej, naturalnie w skali całej prowincji.

Ryc. 1. Legnicki okręg upraw warzyw (Źródło: W. Bruegmann, Das Liegnitzer Ge-
mueseanbaugebiet unter besonderer Beruecksichtigung der Marktordnung, Berlin 
1940)

Ziemianie i pozycja społeczna mieszczan-rolników

U źródeł późniejszej roli warzywnictwa leży sytuacja rolnictwa śląskiego 
w początkach XIX w. Na badanym terenie kształt branży nadawali właś-
ciciele ziemscy, którzy w okresie reform Steina i Hardenberga byli ogni-
wem łączącym „stary porządek” i drogę do kapitalizmu25. Niezależnie od 

24 K. Jeżowski, op. cit., s. 42.
25 L. Ziątkowski, Między niemożliwym a koniecznym. Reformy państwa pruskiego 

w końcu XVIII i na początku XIX wieku a proces równouprawnienia Żydów ze szcze-
gólnym uwzględnieniem sytuacji na Śląsku, Wrocław 2007, s. 48–50.
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ich stosunku do starań rządu, tempo zmian było wówczas małe i na wsi 
utrzymywał się system feudalny. Pisząc o uprawach legnickiego ośrodka, 
należy wspomnieć o warstwie posiadającej, zamieszkującej przedmieścia. 
Panami tych dóbr byli członkowie wyrosłych ze średniowiecznych bądź 
nowożytnych grup hodowców warzyw. W dialekcie śląskim określano 
ich mianem Kraeutler26. Skądinąd wiadomo o plantacjach mieszczan-
-rolników usytuowanych na przedmieściach Legnicy. Była to grupa za-
wodowa – zrzeszona w cechu, po 1809 r. organizacji dobrowolnej – która 
zajmowała się handlem podobnie jak prowadzący gospody. Na przykład 
rodzina nazwiskiem Grolich, posiadająca już w 1770 r. majątek na po-
łudnie od grodu (Rodeland), aż do początków XX w. dominowała w za-
kresie produkcji roślinnej27. Przemiany ekonomiczne na terenie rejencji 
legnickiej, powstałej po zmianach ustrojowych w Prusach, dla okresu do 
1850 r. wskazują, że miała ona swoją specyfi kę gospodarczą. Jej elemen-
tem była trzecia co do znaczenia pozycja działu produkcji spożywczej28.

Wciąż jednak na rynku legnickim, także ku niewygodzie mieszkań-
ców, istniał ośrodek handlu artykułami spożywczymi29. Miasto sprawo-
wało swoje tradycyjne, te same od średniowiecza, funkcje. Ponadto od 
1809 r. zaliczano je do miast administracyjnych, głównie dzięki presti-
żowi siedziby aparatu rządowego (Koenigliche Regierung)30. Jako stolica 
rejencji Legnica zyskała nowy impuls rozwojowy, lecz pozostała jeszcze 
przez długi czas mała i w latach 1816–1834 liczba ludności wzrosła z ok. 
8,5 tys. prawie do 11 tys., zaś w 1846 r. liczyła jeszcze tylko 14 302 obywa-
teli31. Nawet po 1871 r. liczba mieszkańców wzrastała powoli. Zmieniło 
się to po podniesieniu miasta do rangi wydzielonego w 1873 r., a dopiero 
pod koniec wieku uprzemysłowienie zaczęło zmieniać omawianą stolicę 
powiatu grodzkiego, trzecią co do wielkości na Śląsku – po Wrocławiu 
i Zgorzelcu. Powiązanie ówczesnego handlu warzywami z obrazem jako-
ści życia mieszkańców Legnicy wymaga jednak dalszych badań. Prawdo-
podobnie dopiero po trudnym gospodarczo okresie wojen napoleońskich, 

26 Rosenberger, op. cit., s. 265–266.
27 Zum Winkel, op. cit., s. 596.
28 Historia Śląska, red. S. Michalkiewicz, t. 3, cz. 1, Wrocław 1976, s. 208.
29 Zum Winkel, op. cit., s. 628.
30 Ibidem, s. 148.
31 Ibidem, s. 157.
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i katastrofi e nieurodzaju lat 1816–181732, przedsiębiorcy tej branży zaczęli 
wzmacniać swoją pozycję.

Wracając do rolniczo-rzemieślniczego wizerunku Legnicy na począt-
ku XIX w., należy podkreślić profi l działalności mieszkańców. Znaczną 
rolę odgrywały wówczas targi w miastach (Wochenmarkt), na których 
wiejskie kobiety sprzedawały produkty żywnościowe33. Ważne są jed-
nak przesłanki rozwoju rzemiosła warzywniczego. Jego przedstawicie-
le, czyli ogrodnicy (Kraeutler, także zielarze), utworzyli w 1819 r. własny 
cech – hodowców warzyw (Kraeuterinnung)34. Można uznać ten fakt za 
pierwszy objaw budowania własnego przedstawicielstwa interesów przez 
niegdysiejszych rolników i handlarzy. Usamodzielnienie się rzemieślni-
ków mogło jednak wynikać także ze wzmagających się tarć pomiędzy 
producentami warzyw. Organizacja zawodowa poprzez cech oznaczała 
jednocześnie zawężenie działalności do konkretnego obszaru (miasta), 
na którym zapewne miała miejsce konkurencja między przedsiębiorcami. 
Warzywnictwo musiało zatem działać własnym rytmem, a mieszczanie 
byli zbyt słabi, by oddziaływać na plantatorów, którzy utrzymywali sa-
modzielną pozycję ekonomiczną. 

Powstanie osobnego cechu było ważnym etapem dla tej małej wy-
twórczości. Jednak sytuacja gospodarcza zaczęła się zmieniać i impulsy 
rozwojowe w I poł. XIX w. nie były dla wszystkich jednakowo korzystne. 
Liczba rzemieślników wykazywała powolny wzrost, stabilny nawet do 
1850 r., jednak przez cały okres malała ich liczba wśród wszystkich za-
trudnionych w działalności gospodarczej (Gewerbe)35. Patrząc na wzrost 
ilości zatrudnionych w tej formie produkcji, szczególnie jeśli chodzi ucz-
niów, wrócić trzeba do czasów reform w Prusach po 1807 r. i proble-
mów gospodarczych po wojnach napoleońskich. Wpływ na rzeczywistość 
miały przede wszystkim początki „wolności procederu”36, kiedy zaczęto 

32 A. Haase, Schlesiens Landwirtschaft . Ein Gang durch die Geschichte der schlesischen 
Landwirtschaft  von den ersten Anfaengen bis zum Leistungsstand bei Beginn des 
Zweiten Weltkrieges, Wolfenbuettel 1981, s. 195–196.

33 Sartorius, op. cit., s. 17.
34 Rosenberger, op. cit., s. 274.
35 Pierenkemper, op. cit., s. 10–12.
36 Historia Śląska, red. M. Czapliński, Wrocław 2002, s. 250–262.
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mówić o przeludnieniu gałęzi. Okres „samowoli” w wytwórczości miał 
się zakończyć na przełomie lat 30. i 40. „przeciążeniem”37 – spadek wy-
nagrodzeń spowodował pauperyzację rzemiosła.

Pamiętając o postępującej wówczas proletaryzacji rzemiosła, która 
miała osiągnąć szczyt około 1848 r. (w czasach rewolucji), spróbujmy 
przyjrzeć się jego koegzystencji z innymi grupami społeczno-zawodo-
wymi na kształtującym się rynku produktów rolnych. Rozwój kapita-
lizmu sprzyjał aktywności właścicieli ziemskich, którzy intensywnie 
angażowali się w życie gospodarcze. Ziemianie działali w wielu zrze-
szeniach, kształtowali także politykę ekonomiczną, zasiadając w pań-
stwowych organach nadzorujących uprzemysłowienie. Właśnie w la-
tach 30. można mówić o wzroście znaczenia posiadaczy dóbr z okolic 
Legnicy, którzy w 1838 r. założyli Towarzystwo Rolnicze38. Dzięki nim 
od 1840 r. organizowano w Legnicy wystawy ogrodnicze, co spowodo-
wało dalszą konsolidację środowiska i tendencję do rozwoju produk-
cji i polepszenia jej jakości. Widziano w tym również drogę do awansu 
regionu. Około połowy XIX w. rozpoczął się czas rozkwitu nowoczes-
nych przedsiębiorstw warzywniczych. W 1844 r. środowisku udało się 
wystarać o utworzenie Izby Handlowej (Handelskammer), co świadczy 
o sukcesie gospodarczym.

W II połowie XIX w. wiele przesłanek zaczęło świadczyć o wzroście 
branży warzywniczej. Dzięki rozwojowi kapitalistycznego rolnictwa 
powstał przemysł spożywczy, który mógł zaspokoić potrzeby wielu no-
wych konsumentów, w związku z urbanizacją Śląska. W 1883 r. udało się 
arystokracji przewyższyć poprzednie osiągnięcia i urządzono wystawę 
o ogólnośląskim prestiżu Schlesische Gartenbau-Ausstellung. Połączono 
ją z wystawą maszyn, rolnictwa i gospodarki leśnej39. Przedsięwzięcie 
wsparł nie tylko prezes rejencji legnickiej, lecz także nadprezydent pro-
wincji śląskiej, a do współpracy pozyskano również dyrektora Ogrodu 
Botanicznego we Wrocławiu prof. H.R. Goepperta.

37 H.-U. Wehler, Deutschegesellschaft sgeschichte. Cyt. za: Pierenkemper, op. cit., s. 13.
38 Legnica: zarys monografi i miasta, pod. red. S. Dąbrowskiego, Wrocław–Legnica, 

1998, s. 247.
39 Zum Winkel, op. cit., s. 366.
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Nowoczesne przedsiębiorstwa warzywnicze powstałe 
do 1914 r. Rozwój handlu hurtowego i przetwórstwa

Około połowy XIX w. rodzina nazwiskiem Lieder, posiadająca gospodę 
Zur Seekante, w leżących na przedmieściu Piekarach Wielkich, zaczęła na 
skalę przemysłową kwasić ogórki i sprzedawać je poza Śląskiem, np. do 
Saksonii40. Tak rozpoczął się okres przełomu, prowadzący do ukształto-
wania się handlu hurtowego. Zaczęły nawet powstawać pierwsze zakłady 
przetwórcze. Lata 40. XIX w. miały przynieść doniosłe zmiany dla sytua-
cji gospodarczej Legnicy. Kamieniem milowym dla właścicieli upraw było 
powstanie kolei żelaznych (1844). Wcześniej jednak wzmiankowana jest 
nowa warstwa wśród kupiectwa w mieście. Z rokiem 1840 r. Liederowie 
mieli uzyskać pozwolenie na „stoisko warzywne”, co oznacza utworzenie 
sformalizowanej działalności41.

Za uruchomienie fi rmy odpowiadać miała kobieta, która zdobyła 
doświadczenie u wspominanych ogrodników, Grolichów, zaś jej mąż 
był z zawodu woźnicą. Na początku handlowano także poza miastem, 
a przedsiębiorstwo założono przy wsparciu fi nansowym osób trzecich, 
przypuszczalnie ze Świdnicy. Posiadanie stałego miejsca sprzedaży wią-
zało się z wykupem tzw. listu mieszczańskiego (Buergerbrief), który sank-
cjonował prawo gospodarzy do własnego przedsiębiorstwa. Dysponowa-
ło ono swoją siedzibą i mogło ewoluować od magazynu handlowego do 
przetwórni warzyw. Wkrótce uczyniono pierwszy krok ku powstaniu 
przemysłu spożywczego, ponieważ w 1843 r. Liederowie utworzyli pierw-
szą w Legnicy kiszarnię ogórków i kapusty.

Nie wiemy, w jakim stopniu branża była wówczas zyskowna, ale we 
wszystkich źródłach podkreślana jest rola Legnicy jako eksportera wa-
rzyw, do czego walnie przyczynił się rozwój sieci kolei żelaznej42. Pierw-
szą linią było połączenie z Wrocławiem w 1844 r., następnie tory pokie-
rowano w stronę Świdnicy (1856 r. do Jaworzyny Śl.). Po 1875 r. stał się 
możliwy wywóz towarów z Legnicy w kierunku Berlina. Trudno ocenić 
zmiany kierunków zbytu, ale początkowo był możliwy handel wykorzy-
stujący stary szlak Wrocław–Lipsk, jako tradycyjny niegdyś dla sprzedaży 

40 Legnica: zarys…, s. 247–265.
41 Rosenberger, op. cit., s. 275 i 318.
42 Bruegmann, op. cit., s. 3–9.
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płótna. Liederowie mieli być obecni z towarami w Saksonii. Dopiero mię-
dzy 1881 a 1899 r. kolej pozwalała na transport warzyw w poprzednio 
(XVIII/XIX w.) penetrowane tereny Pogórza Sudeckiego – linie do Zło-
toryi i Świerzawy, Lwówka, Bolkowa i Marciszowa (gdzie uzyskano po-
łączenie z trasą Wrocław–Jelenia Góra)43. 

Specjalizacja w legnickich uprawach i ich znaczenie na Śląsku

Rozwój warzywnictwa w Legnicy w II poł. XIX w. ocenić można dzięki 
statystykom zagospodarowania gruntów na terenie powiatu grodzkiego 
(po 1873 r.). Uprawy w jego obrębie są jednak reliktem wcześniejszych 
czasów, ponieważ wraz z powstaniem przemysłu przetwórczego w latach 
80. konieczna była dywersyfi kacja źródeł dostaw. Rozbudowa produkcji 
warzywniczej w Legnicy oznaczała silniejsze powiązania z zapleczem 
wiejskim. Miasto nie mogło funkcjonować bez współpracy z przedsiębior-
cami z powiatu ziemskiego. Później prowadzący fi rmy przetwórcze zaczę-
li zakładać własne plantacje w okolicznych miejscowościach. Największe 
przedsiębiorstwa, jak do początków XX w. J. Grolich, miały do dyspozycji 
125–175 ha ziemi, na której ogórki zajmowały około 2/3 areału44.

Potwierdza to tezę, że uprawy na dużą skalę nie mogłyby istnieć bez 
zorganizowania pewnego rynku zbytu. W 1878 r. zasiewy warzyw od-
grywały niezmiennie ważną rolę w gospodarce miasta. Przy powierzchni 
całego powiatu grodzkiego 1682 ha obszary uprawne oraz ogrody obej-
mowały 975 ha45. Użytki rolne stanowiły więc około 58% terenu Legnicy. 
Ogórki hodowano wówczas na około 70 ha ziemi, kapustę na 42 ha. Naj-
większy obszar zajmowały uprawy ziemniaków, ponad 164 ha. Ogrodni-
ctwo nie przewyższało jednak upraw zbóż, ponieważ rozmiar zasiewów 
żyta ozimego osiągał 179 ha. Potencjalnie plasują owe statystyki hodow-
ców – i w domyśle przetwórców – ogórków jako trzecią co do wielko-
ści branżę. Trzeba jednak pamiętać, że systematycznie rozbudowywane, 
zgodnie z trendem w przemyśle od lat 50. XIX w., fabryczki spożywcze 
korzystały także z zaplecza wiejskiego, zakupując towar nieco dalej od 
miasta.

43 Rosenberger, op. cit., s. 276–277.
44 Ibidem, s. 285.
45 Ibidem, s. 280–281.
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Źródło: H. Rosenberger, Untersuchungen über die Entwicklung des Liegnitzer Ge-
müsehandlels und der Rohkonservenindustrie. Dissertation der Universitaet Jena, 
„Mitteilungen des Geschichts- und Altertums-Vereins zu Liegnitz” 1922, H.  8, 
s. 282–284.

Legnica stopniowo powiększała się. W 1900 r. powiat grodzki zaj-
mował 1683 ha. W 1912 r. powiększył się o pobliskie folwarki i jego po-
wierzchnia liczyła 1949,98 ha. Ogrody i uprawy wzrosły do 1034 ha. 
Podsumowując dostępne dane, zaznaczyć należy, że w 1899 r. najwięcej 
uprawiano na terenie Legnicy ziemniaków (135 ha), a spośród zbóż – 
owsa (121 ha). Ogólnie biorąc, największe były użytki, gdzie znajdowa-
ły plantacje przynależące do warzywnictwa (ogórków, cebuli) – 191 ha. 
Podkreślić należy, że tuż przed I wojną światową rola ogórków w ogrod-
nictwie jeszcze wydatniej wzrosła. We wspomnianym 1912 r. ziemniaki 
hodowano na obszarze tylko 120 ha, a ogórki już na 86 ha46. Na tak funk-
cjonujących terenach uprawnych bazować mógł rozwijający się od około 
lat 80. XIX w. przemysł przetwórczy.

Miasto cieszyło się mnogością użytków rolnych. Dominować zaczy-
nały przede wszystkim uprawy ogórków (w latach 1899–1912 około 45% 
powierzchni upraw wszystkich warzyw w mieście). Sprzyjało to kon-
centracji kapitału i rozwojowi branży spożywczej. Wzrost możliwości 

46 Ibidem, s. 283–284.
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produkcyjnych potwierdzają statystyki przewozów kolejowych47. Dla 
przetwórstwa warzyw, wówczas już wysokotowarowego, szczególne zna-
czenie miały stosunki agrarne w legnickim powiecie ziemskim. Rozmia-
ry zasiewów ogórków systematycznie rosły, aby w latach 1883–1913 pra-
wie trzykrotnie zwiększyć swój obszar – począwszy od 261 ha, osiągając 
502 ha w 1893 r. i wreszcie w ostatnim roku przed wojną 740 ha48.

Na uwagę zasługuje również znaczenie upraw na terenach sąsia-
dujących z Legnicą z perspektywy całego Śląska. Na podstawie badań 
Partscha49 ustalono, że w 1893 r. w rejencji legnickiej 58,08% obszaru było 
wykorzystywane przez rolnictwo, podczas gdy na Śląsku teren użytków 
rolnych wynosił 65% powierzchni50. Co ciekawe, rośliny okopowe w gra-
nicach rejencji legnickiej zajmowały 0,98% powierzchni upraw, a w skali 
Śląska – 0,76%. Można więc mówić o swego rodzaju „zagłębiu” warzyw-
niczym, choć jeśli idzie o Śląsk, 0,76% użytków oznaczało ponad dwa razy 
większy obszar, tj. około 17 tys. ha. 

Dopowiedzieć wypada, że prawdopodobnie na przełomie wieków 
handel hurtowy warzywami z legnickiego obszaru upraw przestał być 
tak dochodowy jak przetwórstwo ogórków i kapusty51.

Rozwój przetwórstwa warzyw od lat 80. XIX w.

Aktywizację legnickich przedsiębiorców od końca lat 60. XIX w. odzwier-
ciedla liczba uruchamianych zakładów przemysłowych52. W literaturze 
przedwojennej autorzy dużo miejsca poświęcili przemianom rzemiosła, 
natomiast dane o powstaniu przetwórstwa warzyw w Legnicy są raczej 
skromne. Upamiętniono przede wszystkim dalszy rozwój zrzeszeń o cha-
rakterze rolniczym (założone w 1864 r. Gaertnerverein)53, trudno znaleźć 
jednak datę powstania najstarszej przetwórni ogórków i kapusty, poza 

47 Rosenberger, op. cit., s. 315–316.
48 Ibidem, s. 284.
49 J. Partsch, Landeskunde von Schlesien, Breslau 1892–1900.
50 Rosenberger, op. cit., s. 285–287.
51 Ibidem, s. 319.
52 Zum Winkel, op. cit., s. 596.
53 Rosenberger, op. cit., s. 279.
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wspomnianą inicjatywą rodziny Liederów (1843)54. Kręgi ziemiańskie 
wciąż musiały mieć wpływ na politykę gospodarczą miasta. 

Awans społeczny fabrykantów miał jednak naturalnie miejsce. Czło-
nek Towarzystwa Ogrodniczego (Gaertnerverein) i właściciel kwaszarni 
ogórków Emil Peikert wszedł do władz miasta. Określano go jako pro-
pagatora miejskiej polityki przestrzennej (gruntowej), ale ważniejsza jest 
jednak informacja, że około 1850 r. założył on przetwórnię w Legnicy, 
która miała powiązania własnościowe z Berlinem, gdzie zarejestrowano 
fi rmę-matkę (spółkę akcyjną)55. Jest to jednak informacja niepotwierdzo-
na, tym bardziej że Biuro Informacyjne jako okres rozpoczęcia działal-
ności przez przyszłego radnego podaje w innym miejscu lata 70. XIX w.56

Brakuje kluczowych danych statystycznych o tej formie działalności 
gospodarczej w Legnicy, jednak tendencje rozwojowe były bardzo wy-
raźne. Systematycznie wzrastała liczba pracowników w branży spożyw-
czej57. W sytuacji kształtowania się monopoli w Niemczech po 1870 r., 
przy jednoczesnej nowej polityce socjalnej kanclerza Bismarcka (od 
1883 r.), zauważalny jest w Legnicy wzrost znaczenia nowoczesnej gru-
py przedsiębiorców. Było to pochodną uprzemysłowienia. Zachodzące 
przemiany stały pod znakiem kształtowania się swego rodzaju świa-
domości branżowej. Dzięki ustawom przemysłowym z lat 1869–1881 
rzemiosło odbudowywało strukturę. Cechy przybrały postać zrzeszeń 
prywatno-prawnych zajmujących się kształceniem pracowników. Przy-
wracanie prestiżu tej korporacji nad Kaczawą zauważamy od powstania 
w 1876 r. Innungsverband. Powyższych uwarunkowań rozwoju gospo-
darczego nie można przedstawiać w oderwaniu od niezaprzeczalnego 
wówczas awansu cywilizacyjnego miasta58. Stale wzrastała liczba miesz-
kańców, ale nie bez znaczenia dla zmian ludnościowych były decyzje 

54 Zum Winkel, op. cit., t. 2, Liegnitz 1922, s. 431.
55 Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Biuro 

Informacyjne W. Schimmelpfeng (dalej APKZ), sygn. 631/7.
56 Legnicka księga adresowa ukazywała się dopiero od 1859 r.
57 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (Kolekcja Śląsko-Łużycka), Jahres-Bericht 

der Handels-Kammer zu Liegnitz pro 1887–1890, Liegnitz 1888–1891; Jahres-Bericht 
der Handels-Kammer zu Liegnitz fuer das Jahr 1892–1893, Liegnitz 1893–1894.

58 Zum Winkel, op. cit., t. 1, s. 591–593.
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administracyjne59. Nadmienić wypada, że rok po utworzeniu powiatu 
grodzkiego (1873) zapoczątkowano wystawy przemysłowe, na których 
prezentowano także osiągnięcia ogrodnictwa (Kraeuterei). Rolę mi-
strzów cechowych w ówczesnych stosunkach rozpatrywać należy przede 
wszystkim jako dostarczanie wykształconych pracowników dla fabryk, 
co umacniało znaczenie rzemiosła dla gospodarki.

Z punktu widzenia niniejszych rozważań najważniejsze jest pokaza-
nie wyraźnej tendencji w przedsiębiorczości. Omawiane warzywnictwo 
nie mogłoby istnieć bez prężnego rolnictwa. W owym czasie handlow-
cy zaczęli już skupować towar na wsi. Wspomniani Grolichowie wymie-
niani są jako pionierzy przemysłu przetwórczego opartego na własnych 
uprawach60. Firmę mieli założyć około 1878 r. Szybko powstał następny 
zakład, którego właścicielem był Otto Pucher61. Rozpoczął on funkcjo-
nowanie w 1881 r., co potwierdzają wszystkie źródła. Zbiegło się to z po-
wstaniem w latach 80. XIX w. innych ważnych branż przemysłu spożyw-
czego w Legnicy. Posiadacze ziemscy zorganizowali wspólnie pierwszą 
mleczarnię w 1882 r., a niedługo później rozwinęła się nowa gałąź, pro-
dukcja serów62. Firma Otto Pucher rozpoczynała działalność właśnie jako 
zakład serowarski i pośrednik handlu owocami (Gruenzeug-Versand und 
Kaesefabrik). Na przykładzie właśnie tego zakładu widać połączenie rze-
miosła, bądź małej wytwórczości, z handlem, co było charakterystyczne 
dla początkowego etapu branży przetwórstwa warzyw.

W latach 90. XIX  w. industrializacja wyraźnie nabierała rozpędu. 
Tempo wzrostu ekonomicznego było różne w rozmaitych branżach, 
jednak wyróżnikiem życia gospodarczego była samoorganizacja przed-
siębiorców. Postęp w zakresie działalności przemysłowej w Legnicy 
potwierdza powstanie w 1890 r. Związku Fabrykantów, który miał po-
magać w zabezpieczeniu interesów największych zakładów. Widać tak-
że ówczesną troskę o podnoszenie poziomu technologicznego czy sto-
sowanie udogodnień w postaci wspólnych magazynów. Rzemiosło nie 
pozostawało na uboczu przemian. Przyczyniła się do tego opieka ze 

59 Część ludności wiejskiej nie migrowała faktycznie, stawała się jedynie obywatelami 
rozbudowywanych miast.

60 Zum Winkel, t. 2, s. 431.
61 APKZ, sygn. 626/1-626/4.
62 Zum Winkel, op. cit., t. 1, s. 596–598.
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strony przedstawicielstwa prawnego (Handwerkskammer) utworzonego 
w 1900 r. Dzięki publikacjom Izby badacze dysponują cennymi źródłami 
na temat uprzemysłowienia, w postaci raportów o stanie rzemiosła i licz-
bie kształconych uczniów63. Potwierdzają one rosnącą pozycję przetwór-
stwa ogórków i kapusty. Na początku XX w. nie zaliczano go już do małej 
wytwórczości, czyli przedsiębiorstw zatrudniających do 5 osób.

Warzywnictwo w gospodarce miasta w l. 1919–1933. 
Przetwórnie ogórków i kapusty. 

Największe firmy na rynku – działalność 
przedsiębiorców a znaczenie wielkiego kryzysu

W 1913 r., tuż przed obchodami 50-lecia swojego istnienia, Legnickie 
Towarzystwo Ogrodnicze (Liegnitzer Gartenbauverein) stowarzysza-
ło 375 przedsiębiorców i było największe na Śląsku64. Jako organizacja 
reprezentująca interesy hodowców warzyw zrzeszenie było bardzo po-
trzebne. Ułatwiało docieranie do najnowszych osiągnięć i stymulowało 
wprowadzanie nowych pomysłów. Dbałość o podnoszenie kompetencji 
producentów od czasu powstania w 1911 r. Związku Fabrykantów Ki-
szarni Ogórków i Kapusty (Vereinigung Liegnitzer Gurkeneinlegereien 
und Sauerkohlfabrikanten) zyskało jednak nowy wymiar. Umocniło się 
znaczenie przetwórstwa warzyw. Rozwój branży podczas I wojny świato-
wej zaczął oznaczać przede wszystkim koncentrację produkcji, nie tylko 
wskutek funkcjonowania ogólnoniemieckich „towarzystw wojennych” 
(Kriegsgesellschaft en, Kriegsausschuese)65. Rozpoczął się wówczas proces 
przejmowania starych fi rm przez nowych inwestorów. Jego przebieg na 
obszarze Legnicy wymaga dalszych badań.

Przechodząc do charakterystyki branży warzywniczej w latach 20. 
XX  w., rozpocząć należy od nakreślenia wewnętrznej struktury. Na 
podstawie ksiąg adresowych możliwy jest podział przedsiębiorstw pod 
względem handlu i produkcji, choć sytuacja na rynku zmieniała się 

63 Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy, Akta miasta Legnicy, sygn. 
III/1828.

64 Ibidem, s. 279.
65 Pierenkemper, op. cit., s. 45.
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dynamicznie. Niżej przestawiono sytuację tylko zakładów zajmujących 
się kiszeniem kapusty i ogórków, choć one również prowadziły sprzedaż 
hurtową np. owoców. Poza sezonem zajmowano się obrotem owocami 
południowymi, aby utrzymać rentowność przedsiębiorstw. Liczba pra-
cowników spadała wówczas do około 30, a latem osiągała poziom ponad 
50 osób, co stanowiło minimum potrzebne dla procesu produkcji66.

W 1919 r. handlem i przetwórstwem warzyw oraz owoców zajmowało 
się w Legnicy 50 fi rm67. Wewnątrz branży wyodrębnić można również 
podgrupy: handel hurtowy warzywami (także sklepy wysyłkowe), handel 
detaliczny i ogrodnictwo, handel hurtowy produktami rolnymi. W tro-
sce o dobre poinformowanie klientów w księgach adresowych wyróżnia-
no także przedsiębiorstwa partycypujące w obrocie owocami krajowymi 
i południowymi oraz naturalnie kiszarnie ogórków (kapusty). W 1928 r. 
na rynku związanym z ogrodnictwem funkcjonowały co najmniej 73 za-
kłady, zaś przetwórnie osiągały cały czas liczbę około 20.

Przedstawienie funkcjonowania najważniejszych legnickich prze-
twórni warzyw, czyli w większości kiszarni ogórków i kapusty, jest moż-
liwe dzięki dokonaniu zestawienia dokumentacji wytworzonej przez Biu-
ro Informacyjne W. Schimmelpfeng68 i innych źródeł, drukowanych oraz 
archiwalnych. Wykonane przez autora studium porównawcze dostarcza 
przede wszystkim informacji o wielkości i majątku przedsiębiorstw. Na-
kreślone przez pracowników wywiadowni dzieje poszczególnych fi rm 
dają oprócz tego sposobność zorientowania się co do ich rangi i konku-
rencyjności na lokalnym rynku. Dostępne akta znakomicie ukazują także 
powiązania między przedsiębiorcami. Należy zwrócić uwagę, że część 
zakładów cieszyła się już w latach 20. XX w. ugruntowaną pozycją. Były 
to fi rmy rodzinne założone przed I wojną światową, a nawet w II połowie 
XIX w. Po 1918 r. wydaje się nasilać koncentracja kapitału w branży. Po-
jawiają się także nowi inwestorzy, którzy szybko rozwijają biznes, zaczy-
nając np. od wykupu podupadłych przedsiębiorstw z tradycjami.

66 Rosenberger, op. cit., s. 328.
67 Adressbuch der Stadt Liegnitz 1919, Hrsg. von Max Heinze, Liegnitz, V Abteilung, 

s. 217–232.
68 Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Biuro 

Informacyjne W. Schimmelpfeng (Auskunft ei W. Schimmelpfeng – Deutsche Aus-
kunft ei GmbH), Liegnitz, sygn. 609–634.
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Generalnie należy powtórzyć wcześniejszą konstatację, że okres mię-
dzywojenny to bazowanie na osiągnięciach warzywnictwa w poprzednim 
okresie. Pamiętać trzeba przy tym o trudnościach rynkowych w czasie 
wojny, zadłużeniu miast i ogólnym spadku stopy życiowej. Przy całym 
spektrum konsekwencji traktatu wersalskiego dla Niemiec np. infl acja 
postępująca po 1918 r. nie zawsze była zjawiskiem negatywnym, gdyż po-
siadaczom nieruchomości pozwoliła na oddłużenie, a przeciwnie – do-
tknęła lokujących oszczędności w pieniądzu69. 

Bazując na danych Biura Informacyjnego, należy uznać, że najwięcej 
zmian zaszło w drugiej połowie lat 20. Z tego okresu pochodzi większość 
informacji, sporządzano wówczas raporty o 9 najważniejszych przedsię-
biorstwach. Wszystkie istniejące w Legnicy przetwórnie zaliczyć należy 
co najwyżej do średnich zakładów, które liczbą pracowników nie prze-
wyższały fabryk z gałęzi włókienniczej czy wytwórstwa instrumentów 
muzycznych. Przedstawiciele przemysłu spożywczego w mieście nigdy 
nie zatrudniali kilkuset robotników, jak np. fi rma Ed. Seiler (produk-
cja fortepianów i pianin). Sytuacja legnickiej branży warzywnej zostanie 
przedstawiona na trzech wybranych przypadkach.

Najważniejsze firmy w branży przed 1933 r.

Najwcześniej powstałą kwaszarnią ogórków, spośród 15 zgromadzonych 
w katalogu Schimmelpfenga, była wymieniona wyżej fi rma Pucherów 

69 Pierenkemper, op. cit., s. 34.
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założona około 1881 r. Dopowiedzieć należy, że zarówno w tym przy-
padku, jak i w dalszej analizie głównym elementem decydującym o ciąg-
łości przedsiębiorstwa będzie jego właściciel lub zarządzający. Podobne 
kryterium przyjęło Biuro Informacyjne, grupując fi rmy według nazwisk 
odpowiedzialnych za nie osób, rzadziej wedle nazw, ponieważ nieliczne 
tylko miały wówczas na tyle ugruntowaną pozycję, aby odwoływać się 
do swojej tradycji i wprowadzić na rynek stałą markę. Zakład Arthura 
Puchera przetrwał jednak aż do schyłku II wojny światowej – ostatnie 
informacje posiadamy z 1944 r. (sic!)70, co nie powtórzyło się przypadku 
żadnej innej przetwórni bądź handlarza warzywami.

Wśród przedsiębiorstw liczących się na rynku warzywniczym lat 20. 
na uwagę zasługują także dwie mniejsze przetwórnie ogórków i kapusty 
– E.A. Siedmann AG i Gustav Sobanski AG. Pierwsza spółka powstała 
po przejęciu przez Egona Siedmanna interesu założonego w 2. połowie 
XIX w., działającego pod szyldem znanego legniczanina Emila Peiker-
ta. W 1924 r., pod adresem Lindenstr. 8 (ul. J. Libana), zatrudniano 20–
40 pracowników, a 100 w sezonie71. Trzecią co do znaczenia fi rmą była 
własność Gustava Sobanskiego i współakcjonariuszy z rodziny – żony 
Margarete (z domu Grundmann), brata Oskara i bliżej nieznanego Jo-
hanna Sobanskiego (nazywanego „właścicielem młyna”). Przetwórnię 
tę, noszącą nazwę „Gurkeneinlegerei und Sauerkohlfabrik, Gemuese- und 
Zwiebelgrosshandlung, Preisselbeersiederei”72 rozwinięto na bazie zakła-
du Hugo Lachmanna. Jeszcze w 1919 r. fi gurował on w księdze adreso-
wej jako jeden z majętniejszych przedsiębiorców, choć już w czasie wojny 
wspomagał go Sobanski, który w 1917 r. miał stać się współwłaścicielem. 
Z materiałów Biura Informacyjnego dowiadujemy się także, że do 1928 r. 
fi rma zatrudniała maksymalnie 70 lub 80 robotników w sezonie, a także 
17 handlowców73. Poniżej ukazana będzie koncentracja kapitału przez 
prezesów powstających po 1918 r. spółek. Oprócz tego godne uwagi jest 

70 Są to jedyne akta powstałe po 1939 r. spośród przemysłu spożywczego. APKZ, sygn. 
626/1.

71 Ibidem, sygn. 631/7.
72 „Kwaszarnia ogórków i kapusty, handel hurtowy warzywami i cebulą, powidła bo-

rówkowe”.
73 Ibidem, sygn. 631/17–18.
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skupienie własności przedsiębiorstw w ramach rodziny, co dotyczyło no-
tabene nawet tych największych na rynku.

Gdy mowa o największym z rodzinnych interesów międzywojennej 
Legnicy – Otto Pucher AG (Aktiengesellschaft  – spółka akcyjna) – wy-
pada zacząć od dorobku fi rmy, jej struktury i majątku. Zakład zajmo-
wał parcelę na prawym brzegu Kaczawy, zaraz obok nurtu rzeki (Jeans-
chenstr. 9/11 – ul. Kręta). Po śmierci założyciela w 1913 r. kierownictwo 
przejął wspomniany wyżej Arthur. Schimmelfeng zaliczał Otto Pucher do 
kwaszarni ogórków i kapusty oraz przypisywał mu także handel owoca-
mi. Działalność się stale rozwijała. Inwestowano też w innych branżach. 
Skrajnym przykładem przedsiębiorczości dyrektora wydaje się współ-
własność berlińskiej spółki, która wykupiła prawa do patentu zarejestro-
wanego przez legnickiego inżyniera. Funkcjonując na rynku niemieckim, 
francuskim i amerykańskim, zawiązana spółka z o.o. partycypowała 
w produkcji chłodnic do samochodów (sic!). Udziałowców z Legnicy było 
w niej razem troje, w tym Egon Siedmann74.

Najważniejsze wiadomości o fi rmie, podstawowe dla jej charakterysty-
ki, stanowią dane o majątku. Spadkobierca protoplasty przedsięwzięcia, 
najstarszy syn Pucherów, jawi się jako typowy niemiecki średni przemy-
słowiec okresu przedwojennego. Można bowiem klasyfi kować Arthura 
Puchera zgodnie z modelem Juergena Kocki, który podkreśla umacnianie 
kapitalizmu przemysłowego przez rodzinę. W niektórych przypadkach 
niemiecki historyk społeczny zauważa schemat – zakładanie nowych 
przedsiębiorstw przechodziło z ojca na syna75. Dopowiedzieć wypada, 
że decydowały o tym wzorce wychowania. Podobnie ukształtowany był 
legnicki przedsiębiorca. Postęp w biznesie przebiegał etapami. Początko-
wo, w 1925 r., był głównym udziałowcem fabryki konserw Junker & Voigt 
w Calbe nad Soławą (Saksonia-Anhalt), a także współwłaścicielem fabry-
ki kartonów i materiałów drewnianych w Bolesławcu (May & Sohn)76.

Wracając do poziomu zamożności Pucherów, po 1918  r. mocno 
ugruntowali oni swoją pozycję. Arthur, wziąwszy braci Otto i Herberta 
jako wspólników, w 1923 r. przekształcił działalność w spółkę akcyjną. 

74 Ibidem, sygn. 631/7.
75 J. Kocka, O historii społecznej Niemiec, „Poznańska Biblioteka Niemiecka”, t. 4, Po-

znań 1997, s. 125–137.
76 APKZ, sygn. 626/1.
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Z późniejszych danych wiemy o kapitale założycielskim w wysokości 500 
tys. RM. Musiano szybko się bogacić, gdyż w 1922 r. wykupiono prze-
twórnię H. Schmidta (w pobliskich Piekarach Wielkich), który później 
prowadził kwaszarnię ogórków z fi lią w Gliwicach77. W 1924 r. wyku-
pili fi rmę Otto Wandel. Na przedmieściach Legnicy przedsiębiorcy byli 
właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni około 50 ha, a więc 
byli częściowo samowystarczalni, jak niegdyś Grolichowie. W między-
czasie posiadali już także fi lię zakładów legnickich w Ścinawie. Za jedną 
z poważniejszych inwestycji uznać należy pozyskanie Calbenser-Rohkon-
servenfabrik w prowincji saksońskiej, którą podporządkowano fi rmie-
-matce i wyeliminowano poprzedniego właściciela pochodzącego z Ber-
lina78. Otto Pucher AG osiągała wówczas w samej tylko Legnicy roczne 
obroty 1,5 do 2 mln RM79.

Nie były to jednak wszystkie powiązania gospodarcze Arthura Puche-
ra. Do 1928 r., oprócz powyższej fi rmy, miał on również udziały w prze-
twórni warzyw J. Grolich, która w Luebben (Brandenburgia) utworzyła 
fabrykę konserw80. Powyższy region upraw produkował na rynek berliń-
ski. Współwłaścicielem był natomiast znany nam już Egon Siedmann, 
posiadacz dwóch innych przetwórni w mieście – przy Heinrichstrasse 
i Zimmerstrasse (ul. Henryka Pobożnego i Rzemieślnicza). Do jego ma-
jątku należały także zakłady z branży: fi lia w Ścinawie, fabryka konserw 
w Berlinie-Lichtenbergu i fabryka konserw Magdeburg-Rothensee. Nawet 
pomijając dochody poza Legnicą, spółka Siedmanna generowała roczne 
obroty na poziomie 700 tys. RM (1926)81.

Działalność E.A. Siedmanna jest warta uwagi, ponieważ okazuje się 
ciekawie zorganizowana, co było typowe dla tej branży. Zajmując po-
mieszczenia w centrum miasta, nieopodal dworca kolejowego – a więc 
o znacznej wartości – była spółką wyłącznie handlową i cały majątek 
dzierżawiła od prezesa zarządu. Podobnie postępował Gustav Sobanski. 
Właściciel mógł przez to korzystać w znacznej mierze z kredytów i za-
dłużał nieruchomość. Brak gotówki zemścił się jednak, gdyż w 1927 r. 

77 Przedsiębiorca pozostawał w związkach z Pucherami. APKZ, sygn. 628/126.
78 Ibidem, sygn. 626/4.
79 Liczba z 1931 r. APKZ, sygn. 626/4.
80 Rosenberger, op. cit., s. 317.
81 APKZ, sygn. 631/7.
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spółka akcyjna Siedmanna została zlikwidowana. Wykorzystując profi ty, 
jakie dawał proces prawny ogłaszania upadłości, założył następnie kolej-
ną spółkę, przetrwał jednak na rynku nie dłużej niż do końca wielkiego 
kryzysu82. Prestiż samego prezesa z pewnością jednak nie upadł, gdyż 
nadal inwestował on w wielu miejscach.

Plasujący się na ostatnim miejscu wśród badanego lobby przemysło-
wego G. Sobanski również nie przetrwał zawirowań gospodarczych lat 
1928–1933. Jego przedsiębiorstwo, Kwaszarnia ogórków i kapusty, handel 
hurtowy warzywami i cebulą, powidła borówkowe, działało jako spółka od 
1923 r., pod adresem Bruchstrasse 4 (Bagienna). Będąc w szczytowej kon-
dycji, zakład generował obroty roczne rzędu 400 tys. RM (1927–1928)83. 
Kłopoty rozpoczęły się jednak wraz z rozbudową fabryki w 1925 r. Pod-
czas gdy prowadzącym szeroko zakrojone interesy Pucherom wiodło się 
wówczas znakomicie, lokalny biznesmen, jakim był Sobanski, do końca 
1926 r. poważnie zadłużył wszystkie trzy posiadane w mieście nierucho-
mości i sprzedał użytki rolne w pobliskiej wsi. Mimo osobistego zaan-
gażowania i znalezienia dwóch nowych wspólników (T. Rotter z Nysy 
i J. Schenkel z Kluczborka) G. Sobanski w 1930 r. ostatecznie zakończył 
działalność84. W wyniku przymusowej licytacji działkę, na której trud-
niono się produkcją, przejął Reichsbank, a willę przedsiębiorcy wykupił 
wcześniejszy partner biznesowy85.

Podsumowując, za modelowe postępowanie legnickich przetwórców 
należy uznać opieranie działalności gospodarczej na kredytach. Okazało 
się to nietrwałe, mimo posiadania cennych nieruchomości. Ilość kapitału 
potrzebną do przetrwania wielkiego kryzysu zgromadził tylko A. Pucher 
w ramach Otto Pucher AG – spółki akcyjnej o zasięgu nie tylko śląskim, 
ale ogólnopruskim i przede wszystkim partycypującej w handlu z Berli-
nem. Poświadczają to jego związki z brandenburskim okręgiem warzyw-
niczym, czyli Luebben86. Nieznane są losy wspomnianej spółki z branży 
motoryzacyjnej. Uczestnictwo w wiodącej wówczas branży, decydującej 
o rozwoju Niemiec i dalece bardziej dochodowej niż przemysł spożywczy, 

82 Ibidem, sygn. 631/6.
83 Ibidem, sygn. 631/18, s. 1, 7–13 i sygn. 631/17.
84 Ibidem, sygn. 627/73.
85 Ibidem, sygn. 631/17.
86 Rosenberger, op. cit., s. 285.
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ilustruje pozycję Pucherów. Jeśli idzie o majątek fi rmy, należy również 
zwrócić uwagę na zadbanie przez fabrykantów o samowystarczalność 
poprzez własne uprawy warzyw, czym się naturalnie szczycono i wyko-
rzystywano jako element reklamy.

Ogólnie biorąc, postęp koncentracji kapitału w dziale przetwórstwa 
warzyw uznać należy za ważny symptom okresu międzywojennego. Moż-
na nawet zaryzykować stwierdzenie, że połączenie powyższego czynni-
ka z faktem dużych inwestycji właścicieli kwaszarni ogórków w innych 
rodzajach przemysłu powinno sugerować wiodącą pozycję tytułowego 
działu wytwórczości w Legnicy. Obecność omawianej grupy przedsię-
biorców nie tylko w gałęzi spożywczej, lecz nawet motoryzacyjnej, może 
przesądzać o przynależności rodzin Puchera i Sobanskiego, a także in-
nych, do elity gospodarczej miasta.

Objawem załamania przetwórstwa warzyw w regionie przed 1945 r. są 
jednak statystyki z 1933 r. Istniało wówczas już tylko 9 zakładów produk-
cyjnych, przy rozmiarach całej branży ogrodniczej rzędu 25 fi rm. Stanowi 
to redukcję sił wytwórczych rzędu 50% w porównaniu z 1919 r., co obra-
zuje głębokość depresji. Proces rozwoju liczebnego przetwórni w okresie 
Republiki Weimarskiej ilustrował wcześniejszy wykres. Potwierdza on 
zachowanie przez branżę pozycji na rynku i swobodny rozwój w latach 
20. Wielki kryzys przyniósł dramatyczne załamanie się działu gospo-
darki miasta, z którego Legnica słynęła przed pierwszą wojną światową.
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Summary

Vegetable processing was the leading branch of economy of pre-war Legnica. Th e 
city owed its standing to being situated in the middle-Silesian region of plant pro-
duction, which had mainly good physical-geographic conditions. Legnica had a sta-
tus of an exceptional gardening centre and its role was strengthen further at the 
beginning of the 19th century by generating the largest export in the province, i.e. to 
Western Sudetes, to Saxony, and even abroad, to Poland. Vegetable-growing, bring-
ing Legnica a lot of publicity before 1945, was introduced from the end of the 18th 
century to the times of the big economic crisis. Clear depiction of the situation of 
this branch in the inter-war period – when trade in vegetable preserves was already 
dominating – can be found in the records of the Schimmelpfeng Information Bu-
reau. Th ose records fi lled a gap in research as, in comparison to the address books, 
the data of the credit bureau contain extensive data about most of Legnitian com-
panies processing cucumbers and cabbage. Th is allows for a springboard for the 
economic history of the city, which was specialised in manufacturing 100 years ago 
already. Th e fact that is remembered till this day. 
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Rzemiosło legnickie 1949–1989

Poniższy tekst jest drugą częścią artykułu o legnickim rzemiośle i obej-
muje lata od 1949 r. do okresu transformacji ustrojowej w 1989 r. Jest 
kontynuacją wypełniającą lukę historiografi czną o rzemiośle legnickim, 
pionierach, działaczach, pedagogach, którzy pracowali na rzecz rozwoju 
miasta w zmieniających się warunkach politycznych i społeczno-gospo-
darczych. Najtrudniejsze czasy dla rzemiosła w powojennej historii kraju 
to lata 1949–1956. Wtedy zgodnie z polityką władz społeczeństwo miało 
być nie tylko polskie, ale przede wszystkim socjalistyczne. W gospo-
darce narodowej lansowany był kierunek na uspołecznienie prywatnych 
zakładów pracy. Rzemieślnik indywidualny traktowany był jako „ele-
ment burżuazyjny i obcy klasowo”. Polityka fi skalna państwa w odnie-
sieniu do rzemiosła cechowego była restrykcyjna. Po roku 1956 nastąpiły 
w Polsce pewne pozytywne zmiany, jednak kolejne akty prawne o rze-
miośle w zasadzie ograniczały jego swobodny rozwój. Wyznaczały mu 
ograniczone miejsce w socjalistycznej gospodarce PRL. Produkcja rze-
mieślnicza doskonale uzupełniała zapotrzebowanie na niektóre towary 
i usługi, lecz w powojennej historii gospodarczej Polski oraz regionu nie 
zawsze była doceniana. Rzemiosło tworzyli ludzie o wysokich kwalifi ka-
cjach zawodowych, bogatej osobowości, mający barwne życiorysy. Warto 
w kolejnych artykułach zapoznać się z działalnością osób tworzących 
tę gałąź gospodarki. Wraz z upływem czasu zaciera się obraz tamtego 
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okresu. Zacierają się ślady, bledną fotografi e. Artykuł ten i następne pró-
bują ocalić od zapomnienia dawne zawody oraz ludzi, którzy zasłużyli 
się dla legnickiego rzemiosła. „Rzemiosło ma złote dno”. Na przestrzeni 
wieków rzemieślnicy byli poszukiwanymi ludźmi, bez których fachowej 
wiedzy, zawodowych umiejętności oraz rzemieślniczej zręczności nie 
sposób było się obejść. Dobrze o tym pamiętać, projektując przyszłość 
rzemiosła.

Regres rzemiosła indywidualnego (1949–1956)

Od 1949 r. wraz z zapoczątkowanym procesem stalinizacji życia po-
litycznego i społeczno-gospodarczego w Polsce uległa radykalnej, 
niekorzystnej zmianie polityka państwa wobec rzemiosła. Wdrażana 
wówczas budowa socjalizmu na wzór radziecki spowodowała nasilenie 
w propagandzie politycznej negatywnego stosunku do przedsiębiorczo-
ści indywidualnej jako elementu kapitalistycznego. Na skutek tych tez 
politycznych stopniowo zmieniała się rola i znaczenie rzemiosła oraz 
gwałtownie spadał stan ilościowy rzemiosła. Wiele dziedzin działalno-
ści gospodarczej obsługiwanej dotychczas przez rzemiosło prywatne 
miało zostać przejętych przez sektor uspołeczniony. Ponadto wydano 
nową listę rzemiosł, w której pominięto niektóre rodzaje działalności 
rzemieślniczej, zaliczając je do przemysłu. Jednak do najważniejszych 
przeszkód ograniczających działalność gospodarczą rzemieślników 
należały trudności w zaopatrzeniu materiałowo-surowcowym, ciągle 
wzrastające podatki, a zwłaszcza instytucja domiarów. W tej sytuacji 
znaczna część zakładów rzemieślniczych ulegała stopniowej likwida-
cji. Zamykano zakłady jeden po drugim. Pozostały jedynie drobne 
warsztaty szewskie, krawieckie, zegarmistrzowskie i inne świadczące 
usługi dla ludności. Ale i te borykały się z wieloma problemami w za-
kresie zaopatrzenia w surowce i materiały oraz w pozyskiwaniu zleceń 
na usługi. Rosła natomiast liczba spółdzielczych zakładów rzemieśl-
niczych, skupiających wytwórców tej samej lub pokrewnej profesji, 
które korzystały z pomocy państwa i dysponowały dobrym wyposa-
żeniem. W tych warunkach legnickie rzemiosło indywidualne prze-
chodziło z załogą i urządzeniami do sektora społecznego (spółdzielni 
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pomocniczych) i pod ich osłoną prowadziło dalej prywatną działalność 
gospodarczą1.

W 1954 r. zarejestrowane były w Legnicy już tylko 124 prywatne zakła-
dy rzemieślnicze, w tym 46 szewskich, 27 krawieckich, 14 zegarmistrzow-
skich, 9 fryzjerskich, 4 radiotechniczne, 4 bieliźniarskie, 3 szczotkarskie, 
po 2 galanterii papierniczej i repasacji pończoch oraz po 1 rymarskim, fo-
tografi cznym, kowalskim, wulkanizacyjnym, introligatorskim, brązow-
niczym, czapkarskim (szczegółowy wykaz właścicieli zakładów znajduje 
się w Aneksie, tabela nr 1). W porównaniu z 1947 r. liczba warsztatów 
rzemieślniczych zmniejszyła się o 29 proc. Istniejąca sytuacja nie znie-
chęciła jednak drobnych wytwórców do otwierania nowych placówek2.

W omawianym okresie władze podjęły wzmożone działanie na rzecz 
przymusowego uspółdzielczania warsztatów rzemieślniczych. W tym 
celu wykorzystano dekret Naczelnika Państwa z 18 grudnia 1918 r. o za-
rządach przymusowych nad rzemiosłem. W 1950 r. ukazała się ustawa 
o przymusowym wykupie przez państwo i spółdzielnie maszyn i urzą-
dzeń znajdujących się w warsztatach. Często władze administracyjne 
bez żadnego uzasadnienia odmawiały wydawania kart rzemieślniczych, 
zmuszały do likwidacji lub uspółdzielczenia warsztatu, odbierały lokale. 
Te działania wspierane restrykcyjną polityką fi nansową skutecznie powo-
dowały regres w rzemiośle. Dodatkowo nie sprzyjało rzemiosłu rozporzą-
dzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z 28 czerwca 1954 r., 
w którym opublikowano nową listę rzemiosł z pominięciem niektórych 
rodzajów, zaliczając je do przemysłu (np. skreślono młynarstwo).

Jednym z ważniejszych problemów legnickiego rzemiosła było odpo-
wiednie zaopatrzenie wytwórców w surowce, materiały i sprzęt, z pomi-
nięciem zbędnego pośrednictwa. W tym celu 13 grudnia 1951 r. została 
założona Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Leg-
nicy. Jej działalność była jednak krótkotrwała, gdyż zgodnie z założenia-
mi Planu 6-letniego zintensyfi kowano proces uspołecznienia rzemiosła, 

1 J. Drozd, Rzemiosło na Dolnym Śląsku w latach 1945–1985, Wrocław 1988, s. 74. 
Zgodnie ze statutem zakres działalności spółdzielni pomocniczej obejmował: pro-
wadzenie wspólnych magazynów surowców, fabrykatów i półfabrykatów, organi-
zowanie wspólnych zakładów dla zbiorowego wytwarzania określonych wyrobów; 
reprezentowały interesy rzemieślników w zakresie zaopatrzenia i zbytu. Władze 
spółdzielni stanowiły: walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd.

2 AP Wr. O/Leg., sygn. 603. Sprawozdanie z rozwoju usług i rzemiosła w Legnicy.
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co doprowadziło do likwidacji wielu spółdzielni pomocniczych na Dol-
nym Śląsku i przekształcania ich w spółdzielnie pracy. Uspołecznienie 
rzemiosła niebawem pogorszyło zaopatrzenie ludności w usługi i wyroby 
rzemieślnicze. W tej sytuacji na podstawie zarządzenia nr 34 Ministra 
Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 9 stycznia 1951 r. zalecono wła-
dzom wstrzymanie procesu przekształcania spółdzielni pomocniczych 
w spółdzielnie pracy, jeśli na podległym terenie funkcjonowało rzemiosło 
indywidualne. To spowodowało, że Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieśl-
nicza Wielobranżowa w Legnicy działała do czasu przekształcenia jej 
w Rzemieślniczą Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu w 1957 r.3

Pod koniec 1954  r. następowała stopniowa zmiana polityki władz 
wobec rzemiosła. Władze polityczne i państwowe zaczęły dostrzegać 
negatywne skutki prowadzonej dotychczas błędnej polityki ogranicza-
jącej działalność gospodarczą rzemiosła. Wystąpił odczuwalny dla spo-
łeczeństwa niedobór usług rzemieślniczych. W związku z tym ukazały się 
nowe akty prawne sygnalizujące potrzebę większego udziału rzemiosła 
indywidualnego w gospodarce narodowej, rozwóju usług oraz zwiększe-
nia na rynku masy towarowej wytwarzanej przez rzemiosło. Elimino-
wano sukcesywnie ograniczenia w tej sferze działalności gospodarczej. 
Dnia 19 sierpnia 1954 r. Rada Ministrów podjęła korzystną dla rzemio-
sła uchwałę o rozwoju usług dla ludności miast i wsi. Na podstawie tego 
dokumentu władze wdrażały nowe bodźce ekonomiczne – kredyty, ulgi 
podatkowe, przydział lokali i surowców oraz obniżki czynszów. Dzięki 
temu rzemiosło zaczęło powoli dźwigać się z wieloletniego regresu. Dał 
się zaobserwować systematyczny wzrost liczby warsztatów i rozwój usług 
rzemieślniczych. Podniosła się ogólna wartość produkcji i usług legni-
ckiego rzemiosła, z tym że nadal przeważała wyraźnie produkcja nad 
usługami.

Kolejne zmiany nastąpiły w strukturze organizacyjnej cechów. Wyni-
kały one z zarządzenia przewodniczącego Państwowej Komisji Planowa-
nia Gospodarczego z dnia 31 października 1949 r. w sprawie reorganiza-
cji cechów rzemieślniczych. Na podstawie tego dokumentu, na wniosek 
Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, wojewoda wrocławski zarządzeniem 
z 15 lutego 1950 r. powołał 72 zjednoczone cechy grupujące wszystkie 

3 J. Drozd, op. cit., s. 74–75.
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dotychczasowe cechy. W strukturze nowo powołanych cechów znajdo-
wały się cechy branżowe oraz cechy rzemiosł różnych, które ze względu 
na małą liczbę warsztatów zrzeszały wszystkich rzemieślników danego 
powiatu. Organami statutowymi władzy cechowej były komisaryczne 
zarządy cechów, które posiadały uprawnienia walnych zgromadzeń, za-
stąpionych obecnie zebraniami informacyjnymi. W Legnicy funkcjo-
nowało sześć nowo powołanych cechów: Cech Rzemiosł Różnych, Cech 
Piekarzy i Cukierników, Cech Rzeźników i Wędliniarzy, Cech Rzemiosł 
Metalowych i Elektrotechnicznych, Cech Rzemiosł Skórzanych i Cech 
Rzemiosł Włókienniczych4. Ponadto Zarząd Izby Rzemieślniczej we 
Wrocławiu na posiedzeniu 29 grudnia 1949 r. podjął uchwałę o powo-
łaniu nowych zarządów okręgowych związków cechów i nowej sieci. Do 
obszaru działalności Okręgowego Związku Cechów w Legnicy włączono 
powiat bolesławiecki, natomiast wyłączono powiaty średzki i wołowski. 
W dniu 1 marca 1950 r. rozpoczął działalność nowy Zarząd Okręgowego 
Związku Cechów w Legnicy w składzie: Wawrzyniec Kaczmarek – prezes 
(piekarz), Henryk Ciszewski – wiceprezes (fotograf), Adam Leniartek – 
skarbnik (krawiec), Kazimierz Paszkowski – sekretarz (krawiec) i Edward 
Matuszewski – członek Zarządu (fryzjer)5. Kolejna reorganizacja legnic-
kich cechów została dokonana decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej we Wrocławiu z dnia 5 lutego 1952  r. Wówczas do Cechu 
Rzemiosł Różnych w Legnicy włączono: Cech Piekarzy i Cukierników, 
Cech Rzeźników i Wędliniarzy oraz Cech Rzemiosł Różnych w Lubinie6. 
Znaczne zmiany organizacyjne rzemiosła nastąpiły w 1955 r. Na pod-
stawie zarządzenia Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z 4 paź-
dziernika 1955 r. z końcem tego roku uległy likwidacji okręgowe związki 
cechów jako zbędne ogniwo organizacyjne. W Legnicy został tylko Cech 
Rzemiosł Różnych, natomiast zaprzestały działalności cztery cechy bran-
żowe7. Taki stan organizacyjny utrzymywał się do 1957 r. Nieprzychylna 
polityka państwa wobec rzemiosła, a także rosnące zapotrzebowanie na 
kwalifi kowanych pracowników w tworzonych zakładach przemysłowych 

4 J. Drozd, op. cit., s. 63.
5 AP Wr., sygn. 22, Pismo Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu do Państwowej Komisji 

Planowania Gospodarczego z 16.02.1950 r.
6 J. Drozd, op. cit., s. 65.
7 Ibidem, s. 66.
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spowodowały spadek liczby uczniów pobierających naukę w zawodach 
rzemieślniczych. W roku 1953 w skali Dolnego Śląska kształciło się je-
dynie 208 uczniów8.

W omawianym okresie środowisko rzemieślnicze było skromnie re-
prezentowane we władzach lokalnych. W Miejskiej Radzie Narodowej 
w Legnicy radnymi byli: Zdzisław Baranowski (20.02.1950–12.03.1951) 
– mistrz cukierniczy, właściciel cukierni, bezpartyjny, Wawrzyniec Kacz-
marek (27.05.1952–5.12.1954) – właściciel piekarni, prezes Okręgowego 
Związku Cechów, członek Stronnictwa Demokratycznego, oraz Adam 
Leniartek (17.12.1954–2.02.1961) – właściciel prywatnego zakładu kra-
wieckiego, członek Stronnictwa Demokratycznego9.

W latach 50. liczne przeobrażenia i reorganizacje przechodziła spół-
dzielczość. Okres największych zmian przypadał na rok 1953. Jednostki 
słabiej prosperujące ulegały likwidacji, a w ich miejsce powstawały nowe, 
choć już nie tak żywiołowo jak w latach poprzednich10. Warto odnoto-
wać, że działalność spółdzielń również napotykała duże trudności zwią-
zane z zaopatrzeniem w surowce i zbytem wyprodukowanych towarów, 
gdyż nie była objęta centralnymi rozdzielnikami.

W 1950  r. pomocnicza spółdzielnia szewców i cholewkarzy prze-
kształciła się w Rzemieślniczą Spółdzielnię Wielobranżową. W rok póź-
niej w tym samym pionie powstały kolejne jednostki: Spółdzielnia Pracy 
Krawiecko-Czapkarska im. W. Reymonta, Rzemieślnicza Spółdzielnia 
Pracy Branży Drzewnej, Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy „Fotografi -
ka”. W 1952 r. rozpoczęła działalność Spółdzielnia Pracy „Kominiarz”. 
Na skutek likwidacji rzemiosła indywidualnego z prywatnych zakładów 
wędliniarskich utworzono Spółdzielnię Wędliniarską „Zjednoczenie” 
oraz powstał dział piekarniczy przy Powszechnej Spółdzielni Spożyw-
ców. Obie ostatnie jednostki podlegały Ministerstwu Handlu Wewnętrz-
nego. W sierpniu 1952 r. trzy dotychczasowe spółdzielnie rzemieślnicze 
– „Drzewna”, „Wielobranżowa” i „Metalowiec” połączyły się w jedną 
dużą Spółdzielnię Pracy Wielobranżowej, prowadzącą działy: metalowy, 

8 Ibidem, s. 167.
9 W. Kondusza, W. Kalski, Od głosowania do wybierania. Radni i prezydenci Legnicy, 

Legnica 2002, s. 182, 230 i 247.
10 Stębicki, Rozwój drobnej wytwórczości na terenie miasta Legnicy w latach 1945–1958, 

„Wiadomości Legnickie” 1960, nr 4.
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skórzany i drzewny. Stan organizacyjny spółdzielń w Legnicy w 1955 r. 
przedstawia tabela 2 w Aneksie.

Zmiany w rzemiośle po Polskim Październiku 
(1957–1970)

Od roku 1957 aż do roku 1989 – czasu historycznych przemian ustrojo-
wych i wprowadzenia gospodarki rynkowej – polityka państwa wobec 
rzemiosła prywatnego ulegała okresowym wahaniom. Największe zmia-
ny w działalności gospodarczej rzemiosła zaszły w okresie Polskiego Paź-
dziernika 1956 r. Po dojściu do władzy Władysława Gomułki nowe zasady 
polityki dopuszczały możliwość działania rzemiosła i stwarzały warunki 
jego dalszego rozwoju, chociaż znacznie wolniejszego, niż to było bez-
pośrednio po wojnie. Uchwała VII Plenum KC PZPR z 1956 r. w czę-
ści dotyczącej rzemiosła brzmiała: „Pomocą i opieką państwa winno być 
otoczone rzemiosło indywidualne, w stosunku do którego w ubiegłym 
okresie popełniono poważne błędy. Należy skończyć z fałszywą praktyką 
traktowania rzemieślnika jako przedstawiciela obcej socjalizmowi war-
stwy. Przeciwnie, rzemiosło ma być traktowane jako ważne uzupełnienie 
socjalistycznego przemysłu państwowego i spółdzielczego, przede wszyst-
kim w dziedzinie usług i produkcji na potrzeby ludności”11. Stanowisko 
to zostało potwierdzone następnie w uchwale VIII Plenum KC PZPR. 
Te dwa polityczne dokumenty otworzyły drogę do rozwoju drobnych za-
kładów przemysłowych i rzemieślniczych, które mogły przyczynić się do 
zwiększenia ilości towarów na rynku i urozmaicenia ich asortymentu.

Po okresie regresu następowała powolna odbudowa rzemiosła indywi-
dualnego, co znajdowało wyraz we wzroście liczby zakładów rzemieślni-
czych w Legnicy. Warunki do jego rozwoju stwarzała szeroka likwidacja 
zakładów i punktów prowadzonych przez spółdzielczość pracy i moż-
liwość odzyskania przez rzemieślników swoich, wcześniej zabranych 
warsztatów. Ponadto na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 7 grudnia 1956 r. rzemieślnicy, którzy rozpoczęli swoją działalność 
przed dniem 31 lipca 1958 r. na Ziemiach Zachodnich, przy zatrudnieniu 

11 VII Plenum KC PZPR obradowało w dniach 18–28 lipca 1956 r., natomiast VIII Ple-
num KC PZPR w dniach 19–21 października 1956 r.
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jednego członka rodziny lub jednej siły najemnej zostali zwolnieni na 
okres dwóch lat od podatku obrotowego i dochodowego. Wprowadzo-
no również korzystne dla rzemiosła kredytowanie w Spółdzielniach Po-
życzkowo-Oszczędnościowych oraz szersze możliwości zbywania swej 
produkcji.

Te i inne zmiany spowodowały znaczne ożywienie w działalności 
gospodarczej rzemiosła legnickiego. Na miejsce spółdzielczych warszta-
tów powstawały, częstokroć w sposób żywiołowy, warsztaty zaliczane 
wówczas do sektora nieuspołecznionego. Dopiero z chwilą wejścia w ży-
cie ustawy z 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie rzemiosła 
przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej nastąpiła ich stabilizacja. 
Na koniec 1958 r. było w Legnicy 445 warsztatów rzemieślniczych oraz 
24 usługowe i przemysłowe. Mimo stosunkowo licznej sieci warsztatów 
rzemieślniczych nie wszystkie potrzeby ludności były w pełni zaspokaja-
ne. Niedobory występowały szczególnie w branży metalowej, budowla-
nej, papierniczej, tworzyw sztucznych i innych. Natomiast dał się zauwa-
żyć nadmierny rozwój rzemiosła w zakresie krawiectwa i szewstwa. Na 
jednego zatrudnionego w rzemiośle przypadało 114 mieszkańców miasta 
i ten wskaźnik zbliżony był do średniej krajowej (115 osób)12. Mimo poli-
tycznej odnowy pod koniec lat 50. wiele aktów prawnych nadal hamowa-
ło działalność rzemieślniczą i przyczyniało się do spadku liczby zakładów 
rzemieślniczych.

Opracowany przez Prezydium MRN w Legnicy plan rozwoju usług na 
lata 1961–1965 przewidywał, że na koniec 1965 r. liczba zakładów usłu-
gowych wzrośnie do 360, a zatrudnienie w nich do 858 osób. W planie 
tym również założono, że możliwości Cechu Rzemiosł Różnych wyniosą 
216 zakładów i 358 zatrudnionych, co oznaczało wzrost potencjału tego 
sektora o 50 proc. Ten stosunkowo skromny wskaźnik w stosunku do 
potrzeb wiązał się z projektem burzenia od 1961 r. w śródmieściu starych 
budynków i przygotowaniem terenów pod nowe budownictwo. W tych 
warunkach duża część rzemiosła indywidualnego – krawiectwo, szew-
stwo i inne – zmuszona została z konieczności wykonywać swoje usługi 
w mieszkaniach właścicieli. Dla poprawy sytuacji lokalowej rzemiosła 
władze miejskie ustaliły, że w nowym budownictwie zlokalizowanych 

12 Program rozwoju gospodarczego Legnicy w latach 1958–1965 (opracowanie wstęp-
ne), Legnica, Komitet Powiatowy PZPR w Legnicy 1959, s. 17.
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będzie 16 zakładów usługowych na poszukiwane usługi jak radiotechni-
ka, mechanika ortopedyczna, optyka, instalatorstwo chłodnicze, naprawa 
pralek, zabawek, maszyn i aparatów precyzyjnych13.

Jednak rzemiosło prywatne było nadal przedmiotem permanentnych 
manipulacji prawnych i politycznych, co w legnickim rzemiośle wywołało 
negatywne zjawiska. Istniejący stan niepewności zaciążył niekorzystnie 
na podejmowaniu przez uczniów nauki w zawodzie, gdyż niewielu z nich 
decydowało się na inwestowanie swoich sił w zmienne koleje rzemieśl-
niczej rzeczywistości. W latach 1960–1963 zmniejszyła się o 60 liczba 
warsztatów rzemieślniczych różnych branż. Powodem tego procesu były 
wyjazdy rzemieślników za granicę, a także przechodzenie rzemieślników 
wraz z warsztatem do spółdzielczości pracy na zryczałtowany rozrachu-
nek jako bardziej odpowiadającą im formę prowadzenia zakładu. Stan 
organizacyjny rzemiosła w Legnicy w latach 1960–1962 ilustruje tabela 
nr 3 w Aneksie14.

W indywidualnych zakładach rzemieślniczych wystąpiła dalsza stag-
nacja. Plan z 1960 r. zakładał, że w 1963 r. będzie funkcjonowało 490 
zakładów usługowych, podczas gdy dane wskazywały, że ich liczba nie 
przekroczyła 450. Taki stan był spowodowany likwidacją przez część rze-
mieślników swoich małych, nierentownych, źle wyposażonych zakładów 
i przechodzeniem ich do pracy w jednostkach uspołecznionych. W wa-
runkach gospodarki socjalistycznej nie były one w stanie konkurować 
z powstającymi zakładami uspołecznionymi. Takie branże jak np. szew-
ska i krawiecka, nastawione na zbyt gotowych wyrobów, na skutek lep-
szego zaopatrzenia rynku przez państwowy przemysł odzieżowy i obuw-
niczy doprowadzały te zakłady do samolikwidacji.

Szybszy rozwój rzemiosła w Legnicy nastąpił dopiero w latach 1963–
1966 po ukazaniu się nowych aktów prawnych15. W wyniku zawartych 

13 AP Wr. O/Leg., sygn. 603, Materiały Prezydium MRN w Legnicy.
14 AP Wr. O/Leg., sygn. 18, Sprawozdanie Koła SD przy Cechu Rzemiosł Różnych 

w Legnicy o sytuacji w rzemiośle legnickim od 1.01.1960 do 1.12.1962 r. Ogólna 
wartość produkcji i usług rzemieślniczych w 1960 r. wyniosła 85 200 tys. zł, z tego 
najwięcej w branży metalowej (42 600 tys. zł) i spożywczej (12 000 tys. zł).

15 Por. zarządzenie Przewodniczącego Drobnej Wytwórczości z dnia 5 września 1963 r. 
w sprawie nowej listy rzemiosł, Ustawa z 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecz-
nym rzemieślników, Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 21 stycz-
nia 1966 r.
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w nich regulacji rozszerzono ulgi inwestycyjne, obniżono wydatnie obcią-
żenia rzemieślników w podatku obrotowym i dochodowym, rozszerzono 
możliwości opłacania podatków w formie kart podatkowych, rozszerzo-
no ulgi z tytułu szkolenia czeladników na wszystkie rodzaje rzemiosł, 
a także dopuszczono zwiększenie zatrudnienia w zakładzie rzemieśl-
niczym do sześciu, a w budowlanych do ośmiu pracowników. Ponadto 
ograniczono nadzór administracyjny nad rzemiosłem. Dopuszczono po-
nownie rzemiosło do udziału w pracach rad narodowych, przydzielając 
określoną liczbę mandatów. W sprawach lokalowych zobowiązano rady 
narodowe do przekazywania 20% ogólnej powierzchni użytkowej na cele 
usługowe dla rzemiosła indywidualnego.

Dokonane zmiany w przepisach prawnych w latach 1963–1966 przy-
niosły efekty w rozwoju rzemiosła legnickiego. W 1964 r. odnotowano 
uruchomienie 16 warsztatów w branżach uwzględniających potrzeby 
miasta w zakresie centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanali-
zacyjnej i gazowej, ślusarstwa samochodowego, stolarstwa i malarstwa 
pokojowego.

Ważnym momentem dla funkcjonowania rzemiosła była sesja Miej-
skiej Rady Narodowej w Legnicy w dniu 27.11.1963 r., poświęcona rozwo-
jowi usług na terenie miasta. Podczas obrad poddano analizie stan sieci 
usług dla ludności. Stwierdzono, że mimo ogólnego rozwoju usług wystą-
piły poważne dysproporcje między podażą a popytem na niektóre rodzaje 
usług, m.in. w naprawie radioodbiorników i telewizorów oraz zmechani-
zowanego sprzętu domowego, w usługach remontowo-budowlanych. Po-
nadto krytycznie oceniono zaniedbania w zakresie terminowości i jakości 
wykonywanych prac oraz nieprzestrzeganie przez wytwórców obowią-
zujących cenników. Również wskazywano na nieprawidłowości w roz-
mieszczeniu zakładów usługowych w mieście. Dla przykładu w końcu 
1962 r. około 70% zakładów usługowych było skupionych w śródmieściu. 
W wyniku wyburzania części budynków w centrum miasta przeniesio-
no wiele zakładów krawieckich, szewskich i fryzjerskich do niezagospo-
darowanych dotychczas lokali w górnej części ulicy Wrocławskiej oraz 
Głogowskiej, Poznańskiej, Marchlewskiego (ob. Kartuska) i Pstrowskie-
go (ob. Dmowskiego). Poprawne natomiast było rozmieszczenie mię-
dzy śródmieściem a dzielnicami peryferyjnymi zakładów ślusarskich, 
instalacyjnych i blacharskich. Wystąpiła również konieczność lepszego 
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zsynchronizowania rodzajów usług z zapotrzebowaniem społecznym. 
Okazało się bowiem, że szybciej rozwijały się branże tradycyjne, nato-
miast wolniej usługi defi cytowe, np. elektrotechnika, pralnictwo, insta-
latorstwo elektryczne, gazowe, hydrauliczne, naprawa i renowacja mebli, 
usługi radiowo-telewizyjne i remontowo-budowlane. Zakłady usługowe 
w sektorze prywatnym przedstawia tabela nr 3 w Aneksie.

Korzystnie zmieniała się struktura kwalifi kacji rzemieślników. 
W 1964 r. działalność w 330 zakładach prowadziło 140 mistrzów, 130 
czeladników, 57 dyspensowiczów oraz 3 osoby na prawach wdowich. 
W latach 1960–1963 dyplomy mistrzowskie uzyskało 32 czeladników. 
Rzemiosło indywidualne było również zaangażowane w szkolenie ucz-
niów. W 1964 r. w zakładach rzemieślniczych w Legnicy pracowało 160 
uczniów u 82 mistrzów. Najwięcej szkoliło się w branży odzieżowej, na-
tomiast mniej w branży drzewnej, budowlanej oraz metalowej, zwłaszcza 
w zakładach instalatorstwa wodociągowego, centralnego ogrzewania, na-
praw samochodów i motocykli16. Mimo tych pozytywnych efektów nadal 
podnoszenie kwalifi kacji rzemieślników przebiegało zbyt wolno w sto-
sunku do potrzeb. Na poprawę istniejącego stanu niewielki wpływ miał 
fakt, że niektórzy absolwenci zasadniczych szkół zawodowych trafi ali do 
rzemiosła.

Odnotować należy w tym czasie przychylny stosunek władz miejskich 
do potrzeb lokalowych rzemiosła, dzięki czemu baza zakładów rzemieśl-
niczych ulegała stałej modernizacji. Dotychczas wszystkie warsztaty rze-
mieślnicze znajdowały się w obiektach starego budownictwa. W związku 
z wyburzeniem i rozbiórką śródmieścia wydano pozwolenia na budowę 
w ich miejsce własnych pawilonów. W tym celu w połowie 1962 r. powoła-
no komitet budowy, do którego akces zgłosiły 22 osoby, a z nich wybrano 
15 rzemieślników różnych branż. Ogółem w latach 1963–1969 wybudo-
wano 64 pawilony usługowe. Ponadto piekarze zainwestowali w 1968 r. 
600 tys. zł w przebudowę starych i budowę nowych pieców17.

16 AP Wr. O/Leg., sygn. PMRN Leg. 604, Informacja Wydziału Przemysłu i Handlu 
PMRN w Legnicy dotycząca rozwoju rzemiosła i handlu z 9.10.1964 r. do Prezydium 
WRN we Wrocławiu

17 AP Wr. O/ Leg., Do budowy zakwalifi kowano: 2 warsztaty krawiectwa męskiego 
i 2 damskiego, 1 szewski, 2 kapelusznictwa, 1 gorseciarski, 1 dziewiarski, 1 chemicz-
nego czyszczenia, 1 instalacji elektrycznej oraz dwa punkty Rzemieślniczej Spół-
dzielni Zaopatrzenia i Zbytu.
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Korzystny wpływ na rozwój rzemiosła miała uchwała V Zjazdu PZPR, 
która stwierdzała, że „podstawowym zadaniem rzemiosła powinno być 
koncentrowanie się na rozszerzaniu i rozwoju usług dla ludności, szcze-
gólnie na wsi, oraz produkcja uzupełniająca na zaopatrzenie rynku we-
wnętrznego i szkolenie narybku rzemieślniczego”18. Pod koniec 1968 r. 
rzemiosło w Legnicy, na tle Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedzio-
wego, znajdowało się stosunkowo w najkorzystniejszej sytuacji. Miasto 
posiadało wówczas 379 zakładów rzemiosła prywatnego, co stanowiło 
25,8% czynnych placówek w LGOM-ie, oraz zatrudniało 844 pracow-
ników, czyli 29,7% LGOM-u. Na jeden prywatny zakład rzemieślniczy 
przypadało średnio w Legnicy 200 osób, podczas gdy w pow. legnickim 
212, pow. złotoryjskim – 260, pow. głogowskim – 254, pow. lubińskim 
– 340 osób19. W 1969 r. w Legnicy działało już 388 zakładów rzemieślni-
czych, które zatrudniały 787 pracowników, w tym 221 uczniów. Wartość 
usług wykonywanych przez rzemiosło w tym roku przekroczyła 100 mln 
zł, z czego 40 proc. stanowiły usługi dla ludności20. Dane o zatrudnieniu 
w rzemiośle przedstawia tabela nr 5 w Aneksie.

Powoli, ale systematycznie wzrastał poziom kwalifi kacji zawodowych 
legnickiego rzemiosła. W 1969 r. wśród 555 członków Cechu Rzemiosł 
Różnych w Legnicy było 54 mistrzów, 11 techników i 161 czeladników. 
Ponadto cech posiadał największą w województwie wrocławskim liczbę 
przodowników budownictwa wiejskiego. Tytuły te uzyskało do 1969 r. 
8 mistrzów rzemiosł budowlanych w powiecie21.

Nadmienić należy, że przy Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy istniał 
Rzemieślniczy Fundusz Społeczny udzielający pomocy lekarskiej, zapo-
móg i pożyczek najbardziej potrzebującym. Nierozwiązana była sprawa 
ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy, gdyż rzemieślnicy byli 
zdani na dzieci lub świadczenia własnej organizacji. W związku z tym po-
stulowano pod adresem Izby Rzemieślniczej przyspieszenie rozwiązania 
prawnego problemu ubezpieczenia zawodowego22.

18 V Zjazd PZPR obradował w dniach 11–16 listopada 1968 r.
19 Błaszak, Legnica na tle LGOM-u w świetle liczb, „SL” 1971, t. 6, s. 207.
20 Zaczęli od piekarni…
21 AP Wr. O/Leg., sygn. 18. Sprawozdanie Koła SD.
22 Ustawa z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników. Dz.U. 

z 1965 nr 13, poz. 90. Akt został uchylony 1 stycznia 1973 r. Nowe przepisy weszły 
w życie w 1976 r.
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Dekada Gierka (1970–1980)

W czasach liberalnej dekady Gierka (1970–1980) rzemiosło przeżywało 
etap rozwoju, chociaż nadal krępowały je różne ograniczenia i system 
podatkowy. Pozytywną zmianę klimatu dla rzemiosła wprowadziła 
w czerwcu 1972 r. nowa ustawa o wykonywaniu i organizacji rzemiosła 
oraz kolejna ustawa dotycząca rzemiosła uchwalona przez Sejm 18 grud-
nia 1976 r.23 Usuwały one wiele przeszkód uniemożliwiających prawid-
łowy rozwój rzemiosła. Wprowadzona została wówczas nowa polityka 
podatkowa polegająca na umocnieniu zasady stabilności opodatkowania, 
zbliżeniu podatku dochodowego z działalności rzemieślniczej do obcią-
żeń innych grup ludności oraz na zapewnieniu udziału samorządu rze-
mieślniczego w pracach dotyczących ustalania wysokości podatków. Roz-
szerzono ulgi inwestycyjne i zwolnienia podatkowe za szkolenie uczniów. 
W ramach polityki prospołecznej włączono wszystkich rzemieślników 
do państwowego systemu ubezpieczeń społecznych. Dnia 20 września 
1977 r. Rada Ministrów uchwaliła „Kartę praw i obowiązków rzemieślni-
ka”. W dokumencie stwierdzono, że „rzemiosło jest trwałym składnikiem 
gospodarki narodowej”. Karta zapewniała rzemiosłu stabilne ekonomicz-
ne i prawno-organizacyjne warunki działania, a także pomoc ze strony 
administracji państwowej w podejmowaniu i rozwoju przez rzemieślni-
ków działalności gospodarczej. Korzystne zmiany przepisów w latach 70. 
zostały przez rzemiosło właściwie i efektywnie wykorzystane, co zaowo-
cowało kolejnym systematycznym wzrostem liczby zakładów rzemieśl-
niczych, produkcji rynkowej i usług dla ludności (tabela nr 4 w Aneksie).

Do 1989 r. sfera rzemiosła i usług określana była mianem drobnej wy-
twórczości, którą tworzyły przedsiębiorstwa państwowego przemysłu te-
renowego, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i inne oraz zakłady 
przemysłu prywatnego. Najczęściej były to jednostki małe i rozproszone. 
W celu podniesienia rentowności niektórych zakładów rzemieślniczych 
i usługowych pobierano cenę o 50 proc. wyższą od ustalonych cen za 
usługi ekspresowe, czasochłonne i pracochłonne.

23 Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących 
działalność gospodarczą na własny rachunek oraz ich rodzin. Dz.U. z 1976 nr 40, 
poz. 235.
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W omawianym okresie przeprowadzone zostały kolejne zmiany 
w strukturze organizacyjnej cechów. Zapoczątkowała je 11 września 
1956  r. nowa ustawa o Cechach Rzemieślniczych i Związku Izb Rze-
mieślniczych. Stwarzała ona dużą swobodę działania tym organizacjom, 
a także gwarantowała poszanowanie prywatnej własności rzemieślników. 
Z dniem 1 września 1975 r., po wprowadzeniu nowego podziału admi-
nistracyjnego kraju, wojewoda legnicki na wniosek Izby Rzemieślniczej 
we Wrocławiu powołał do życia w województwie cechy rzemiosł różnych 
w Głogowie, Jaworze, Legnicy i Lubinie, a w 1980 r. w Złotoryi 24. Zgod-
nie z wcześniejszą ustawą o wykonywaniu i organizacji rzemiosła z dnia 
8 czerwca 1972 r. do zadań cechu należały:

– utrzymywanie i podnoszenie godności zawodowej członków,
– szerzenie etyki zawodowej członków oraz prawidłowego i rzetelnego 

wykonywania zawodu,
– reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów 

władzy i administracji państwa,
– organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifi kacji zawodowych 

członków i pracowników zakładów rzemieślniczych,
– propagowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowania 

zawodowego,
– sprawowanie kontroli nad BHP w zakładach rzemieślniczych,
– organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla 

członków i ich rodzin,
– dbanie o należyty rozwój i rozmieszczenie zakładów rzemieślniczych.
Działalnością legnickiego Cechu Rzemiosł Różnych w omawianym 

okresie kierowali prezesi: Franciszek Zasieczny, Wawrzyniec Kaczmarek, 
Piotr Kalichowicz, Franciszek Majewski. Do statutowych zadań izb rze-
mieślniczych należało „organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifi -
kacji zawodowych członków i pracowników zakładów rzemieślniczych”. 
W 1956 r. z inicjatywy przedstawicieli rzemiosła i władz oświatowych 
w Legnicy utworzono szkołę kształcącą wykwalifi kowanych robotni-
ków. 1 września przy ul. Lampego (obecnie Skarbka) powstały dwie 
pierwsze klasy rzemieślnicze, w których podjęło naukę 55 uczniów. Wraz 
z rosnącymi potrzebami kadrowymi na rynku pracy przybywało szkole 

24 J. Drozd, op. cit., s. 67.
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specjalizacji i uczniów. W latach 60. ub. wieku uczniowie zdobywali kwa-
lifi kacje w następujących zawodach: elektromechanik, ślusarz, mechanik 
pojazdów samochodowych, krawiec, malarz, fryzjer i innych – w klasach 
wielozawodowych. Z inicjatywy Mieczysława Matysiaka, członka Zarządu 
Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy, 15 czerwca 1969 r., szkoła otrzyma-
ła sztandar ufundowany przez Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy, który 
odtąd towarzyszy szkole podczas wszystkich uroczystości. W latach 1967–
1977 szkoła zwiększyła liczbę oddziałów. W roku 1977 było ich 25, a ucz-
niowie, kształcąc się w 60 zawodach, odbywali praktyczną naukę zawodu 
w 134 państwowych, spółdzielczych i rzemieślniczych zakładach pracy25.

Lata 80. były okresem wielu przemian w życiu społeczeństwa i w ży-
ciu szkoły. Placówka weszła w trudny okres działalności dydaktyczno-
-wychowawczej. W nowych warunkach ustrojowych szkoła z powodze-
niem realizowała własne zadania. Na uwagę zasługuje dobra współpraca 
z rzemieślnikami legnickimi i Cechem Rzemiosł Różnych w Legnicy. 
W roku 1985 na wystawie dorobku szkolnictwa zawodowego wojewódz-
twa legnickiego w 40-leciu PRL dział rzemiosła był reprezentowany przez 
trzy szkoły i Cech Rzemiosł Różnych. „Ww. placówki kształcą młodzież 
w przeszło 60 zawodach usługowych i rzemieślniczych”26. Rok później 
rzemiosło legnickie prezentowało swój dorobek na wystawie rzemieślni-
czej zorganizowanej w Akademii Rycerskiej w Legnicy.

Osobnym zagadnieniem jest kształcenie przyszłych rzemieślników. 
Mimo zapotrzebowania na tradycyjne rzemiosło są pewne mody i po-
pularność nowych zawodów. Do tych branż garnie się młodzież, widząc 
szanse na dobre zarobki i społeczny prestiż. Dlatego w każdym okresie 
historycznym mamy ginące zawody. Ponieważ życie nie znosi pustki, po-
wstają na ich miejsce nowe.

Rzemiosło przed transformacją

Pierwsze lata 80. był to okres wdrażania w życie zasad reformy we wszyst-
kich dziedzinach gospodarki narodowej. Trudności w gospodarce kraju 

25 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy, Legnica 1998, s. 3–6.
26 Wystawa Dorobku Szkolnictwa Zawodowego Województwa Legnickiego w 40-leciu 

PRL, Legnica 1985.04.10 do 1985.05.04.
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w zasadniczy sposób rzutowały na warunki funkcjonowania i rozwoju 
rzemiosła. Realizacja zadań w tych warunkach nie przebiegała rytmicz-
nie. Pomimo to rzemiosło uzyskiwało stosunkowo korzystne wyniki 
gospodarcze. Wzrastała sieć zakładów. W pierwszym półroczu 1981 r. 
przybyło w Legnicy 20 zakładów krawiectwa lekkiego, 2 krawiectwa mę-
skiego, 1 modniarski i oraz 22 budowlane. Otwarto również 7 zakładów 
mechaniki pojazdowej, w tym 5 na wsi, zwiększyła się liczba zakładów 
fryzjerskich i fotografi cznych, powstały zakłady galanteryjne wytwarza-
jące ozdobne drobiazgi z kości i rogu27. Te ostatnie przykłady związane są 
ze zmianą przepisów, które umożliwiały uzyskanie pozwolenia na dzia-
łalność bez dokumentowania posiadanych kwalifi kacji. Mógł ją wyko-
nywać każdy, kto posiada zamiłowanie i zdolności rękodzielnicze oraz 
inwencję. Od stycznia 1983 r. przybyły 253 zakłady, ubyło 98, tak więc 
ich liczba powiększyła się o 155. Wśród nowo powstałych w tym roku 
zakładów dominowała branża budowlana, tj. murarstwo (51), malarstwo 
i tapeciarstwo (33) oraz krawiectwo lekkie (33)28. Tendencja ta była odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie, wynikające z ożywiania się budownictwa 
indywidualnego. Nie przybyło jednak fi rm branży stolarskiej, szewskiej 
i naprawy sprzętu gospodarstwa domowego. Legnickie rzemiosło w tym 
okresie dotkliwie odczuwa brak maszyn, urządzeń i pomieszczeń. Skłoni-
ło to rzemieślników do budowy z własnych środków fi nansowych 35 pa-
wilonów usługowych na osiedlu Kopernik w Legnicy. Podobnie było z pa-
wilonami w tzw. Podkowie.

Przynależność do cechu była dotychczas obowiązkowa. Po 1989  r. 
stała się dobrowolna. „Prowadzę zakład na pół etatu i nie mogę prze-
kroczyć limitu, który wynosi 17 tys. zł – powiedział nam Lazos Lazaru, 
prowadzący zakład przy ul. Chojnowskiej 60. – Z tego powodu muszę 
codziennie odsyłać z niczym kilku klientów. Przez 20 lat pracy znalazłem 
już miejsca, gdzie mogłem już kupić potrzebne materiały, ale i tak nie 
zdobędę nigdzie kleju do plastykowych podeszew”29.

Lata 80. postawiły przed rzemiosłem krajowym i legnickim, poważne 
zadania społeczno-gospodarcze. W warunkach głębokiego kryzysu go-
spodarczego wzrosło ogromnie zapotrzebowanie na usługi i produkcję 

27 „Gazeta Robotnicza” 1981, nr 188 (24 września), s. 8.
28 „Słowo Polskie” 1983, nr 219 (26 października), s. 6.
29 „Gazeta Robotnicza” 1985, nr 240 (14 października), s. 5.
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rzemieślniczą. Rzemiosło miało wypełnić lukę, jaka wytworzyła się 
w wyniku gwałtownego spadku produkcji gospodarki uspołecznionej. 
Wzmożony popyt na działalność rzemiosła stanowił istotny czynnik 
stymulujący jego dalszy rozwój. Stąd też zaczęła szybko wzrastać licz-
ba nowo uruchamianych zakładów rzemieślniczych, zwiększało się też 
zatrudnienie w rzemiośle30 (tabela nr 5 w Aneksie). Legnickie rzemiosło 
było odzwierciedleniem tej sytuacji, chociaż poważnym problemem tego 
okresu były trudności w zaopatrzeniu materiałowo-surowcowym. Innym 
czynnikiem utrudniającym działalność rzemieślniczą były wzrastające 
podatki. Ich nadmierna wysokość była przyczyną rezygnacji wielu rze-
mieślników z prowadzenia działalności na własny rachunek31.

„Rzemiosło ma złote dno”. Na przestrzeni wieków rzemieślnicy byli 
poszukiwanymi ludźmi, bez których fachowej wiedzy, zawodowych 
umiejętności oraz rzemieślniczej zręczności nie sposób było się obejść. 
Dobrze o tym pamiętać, projektując przyszłość rzemiosła.

Ważniejsze akty prawne dotyczące rzemiosła

– Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 roku – Nowelizacja prawa przemysłowego z 1927 r. 
(Dz.U. Nr 18, poz. 130);

– Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 grudnia 1947 roku o zmia-
nie listy rzemiosł (Dz.U. z 1948 r. Nr 9, poz. 61);

– Dekret o najmie lokali z dnia 28 lipca 1948 roku (Dz.U. Nr 50, poz. 243);
– Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar-

czego z dnia 31 października 1949 roku w sprawie reorganizacji cechów 
rzemieślniczych;

– Rozporządzenie Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o zmianie listy 
rzemiosł z dnia 12 grudnia 1949 roku (Dz.U. z 1950 r. Nr 1, poz. 22);

– Ustawa z dnia 20 lipca 1950 roku o rejestracji i przymusowym wykupie nieczyn-
nych maszyn przemysłowych (Dz.U. z 1950 r. Nr. …, poz. …);

– Dekret z dnia 26 października 1950 roku o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. 
z 1950 r. Nr 49, poz. 452);

– Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r.;
– Uchwała Rady Ministrów nr 159 z dnia 19 sierpnia 1954 roku o rozwoju usług dla 

ludności miast i wsi;

30 Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Rys historyczny.
31 Ibidem.
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– Rozporządzenie Nr 22 Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 8 sierpnia 
1956 roku o rozgraniczeniu rzemiosła i przemysłu;

– Ustawa z dnia 2 lipca 1958 roku o nauce zawodu (Dz.U. Nr 45, poz. 226);
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 roku w sprawie czynszów za 

lokale użytkowe i ulgi dla rzemiosła (Dz.U. z 1958 r. Nr 50, poz. 245);
– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1962 roku w sprawie ulg 

dla rzemieślników szkolących uczniów (Dz.U. z 1962 r. Nr 79, poz. 348);
– Ustawa z dnia 29 marca 1965 roku o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników 

(Dz.U. z 1965 r. Nr 13, poz. 90). Akt został uchylony 1 stycznia 1973 r. Nowe 
przepisy weszły w życie w 1976 r.;

– Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 roku o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz.U. 
z 1972 r. Nr 23, poz. 164);

– Uchwała Nr 141 Rady Ministrów z dnia 20 września 1977 roku – Karta Praw 
i Obowiązków Rzemieślnika (M.P. z 1977 r. Nr 25, poz. 173);

– Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 roku o ubezpieczeniu społecznym osób prowa-
dzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz ich rodzin (Dz.U. 
z 1976 r., poz. 235);

– Ustawa z dnia 16 września 1982 roku zmieniająca ustawę o wykonywaniu i orga-
nizacji rzemiosła (Dz.U. z 1982 r. Nr 31, poz. 213);

– Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej (Dz.U. z 1988 r. 
Nr 41, poz. 234);

– Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 1989 r. Nr 17, poz. 92 z późn. 
zmianami).
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Nowo wybudowane pawilony rzemieślnicze, tzw. Podkowa

Rzemieślnicy w pochodzie pierwszomajowym
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Aneks

Tabela 1. Zestawienie prywatnych zakładów rzemieślniczych w Legnicy w 1955 r.

Lp. Nazwisko i imię Adres Data rejestracji
I. SZEWCY
1. Ajzensztros Abram Środkowa 2a 26.10.1946
2. Baca Marian Ułańska 19 13.10.1947
3. Beker Fiszer Grodzka 16 10.12.1946
4. Kamiński Ignacy Marchlewskiego 17 14.06.1947
5. Gutrajman Majer Chojnowska 32 2.03.1948
6. Jarach Roman Marchlewskiego 20 8.10.1946
7. Drapacz Szlam Złotoryjska 50 2.10.1952
8. Gołdackin Jakub Chojnowska 39 30.08.1950
9. Lemel Icek Środkowa 15 3.03.1952
10. Janowski Józef Sądowa 1 18.09.1946
11. Imber Józef Piekarska 10 14.01.1948
12. Dudzik Waleria Środkowa 19 12.05.1952
13. Glus Abram Chojnowska 6 1.03.1946
14. Cukierman Mojżesz Zamkowa 30 9.09.1946
15. Rudnicki Stanisław Niedziałkowskiego 2 25.08.1946
16. Skórnik Moszek Złotoryjska 25 15.05.1950
17. Szabański Czesław Głogowska 6 12.10.1947
18. Zysk Hersz R. Luksemburg 26 23.06.1948
19. Sobol Hein Chojnowska 34 19.06.1948
20. Śliwowicz Szyja Chojnowska 45 5.10.1946
21. Rozenrauch Ozjasz Złotoryjska 36 14.10.1947
22. Klajn Abram Grodzka 67 12.08.1948
23. Wilk Jan Wrocławska 52 23.02.1948
24. Appel Gerszon Muzealna 1 18.09.1946
25. Ejzler Stanisław Środkowa 80 28.09.1946
26. Szrenkiel Chein Chojnowska 21 26.06.1948
27. Kryształ Eljasz Grodzka 41 7.05.1948
28. Hamerman Mojżesz Chojnowska 21 26.06.1948
29. Zylbersztajn Majer Nowy Świat 21 26.06.1947
30. Kosialis Antoni Środkowa 53 20.04.1946
31. Pawłowski Dymitr Mickiewicza 20 8.10.1948
32. Przytycki Mendel Jaworzyńska 23 6.02.1948
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33. Kubiczak Stanisław Środkowa 39 13.10.1946
34. Kowalski Kazimierz Wrocławska 34 3.05.1951
35. Klejman Hejn R. Luksemburg 6 14.10.1948
36. Meksa Szczepan Chojnowska 60 1.10.1946
37. Majewski Józef Młynarska 9 27.09.1946
38. Stanik Michał Wrocławska 81 26.12.1951
39. Janiszewski Dawid Rzemieślnicza 1 5.10.1947
40. Szałaniacha Julian Krucza 16 19.09.1947
41. Dorosz Władysław Czarnieckiego 16 22.05.1950
42. Gerłowicz Stefan Środkowa 30 9.05.1950
43. Szak Berek Chojnowska 41 5.10.1952
44. Nimowa Mojżesz Chojnowska 21 3.08.1949
45. Lubraniecki Juda Dziennikarska 8 17.10.1946
46. Mandelbaum Lejbko Chojnowska 21 1.09.1948
II. KRAWCY
1. Mandler Chein Armii Czerwonej 26 23.09.1948
2. Gurman Abram Piastowska 39 21.09.1948
3. Ciechanowicz Ben Panieńska 42 13.10.1947
4. Fuks Szyja Grodzka 5 23.02.1948
5. Kowrowicz Nadzieja K. Wielkiego 23 12.03.1952
6. Malec Franciszek Czarnieckiego 25 19.10.1946
7. Wolf Abram Piastowska 38 8.07.1947
8. Marzec Mieczysław Środkowa 21 30.01.1951
9. Rubinsztajn Natan 1 Maja 31 20.05.1951
10. Golsztajn Szaja Środkowa 38 3.08.1948
11. Sztajnbuch Mordko Środkowa 38 3.08.1948
12. Stejklaper Ben R. Luksemburg 14 10.03.1950
13. Przewłowski Jan Nowy Świat 12 12.05.1947
14. Paliwoda Szloma H. Sawickiej 2a 15.05.1951
15. Nowak Wojciech Marchlewskiego 40 1.04.1949
16. Nowak Tadeusz Łokietka 2 15.05.1951
17. Nyc Piotr Środkowa 52 14.10.1947
18. Topnik Alfons Środkowa 32 2.02.1946
19. Fuks Michał Wazów 2 14.03.1952
20. Zalcman Gejnoch Grodzka 16 9.12.1947
21. Makuch Emilian H. Sawickiej 11 9.11.1949
22. Blumsztajn Abram Panieńska 28 8.10.1948
23. Obywalt Izak Złotoryjska 52 21.07.1949
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24. Sondel Rozalia Parkowa 2 29.10.1952
25. Jaworowicz Jan Wrocławska 11 12.03.1949
26 Grajner Matys Grodzka 33 29.12.1947
27. Skrzypek Kazimiera Orężna 15 8.03.1954
28. Jarosiewicz Jan Wrocławska 14 29.12.1947
III. BIELIŹNIARKI
1. Zylbersztajn Elka Chojnowska 38 8.12.1947
2. Dobska Krystyna Orężna 2 11.03.1950
3. Kon Emil Nowy Świat 3 4.03.1949
4. Siejek Stanisława Grodzka 8 16.09.1947
IV. WYRÓB GALANTERII PAPIERNICZEJ
1. Piątek Stanisław Kamienna 12 10.09.1949
2. Suszczyński Bogdan Wrocławska 28 25.02.1953
V. CZAPNICY
1. Śliwak Stanisław Świerczewskiego 36 8.09.1946
VI. KUŚNIERZE
1. Laner Wolf Chojnowska 32 18.06.1946
VII. LAKIERNICY
1. Geier Alfred Oświęcimska 32 23.03.1952
VIII. SZCZOTKARZE
1. Pilersdorf Samuel Złotoryjska 23 30.12.1946
2 Berkowicz Salomon Panieńska 25 20.09.1951
3. Okon Lejb Grodzka 42 19.09.1952
IX. FRYZJERZY
1. Strasburger Piotr Sądowa 11 1.10.1949
2. Frenkiel Majer Ułańska 23 15.04.1948
3. Sadowski Wojciech Sądowa 17 2.02.1950
4. Herszkowicz Moszek Chojnowska 63 7.06.1946
5. Morgenstern Jakub Grodzka 32 12.01.1952
6. Pawli Teodor Panieńska 59 12.11.1949
7. Majdańczuk Bronisław Panieńska 32 1.10.1946
8. Kowalik Jan Żwirki i Wigury 34 6.07.1947
9. Turski Witold Młynarska 9 13.10.1946
X. RYMARZE
1. Komornicki Ferdynand Wrocławska 30 18.03.1952
X. FOTOGRAFOWIE
1. Matwiejew Dymitr Złotoryjska 33 24.09.1946
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XI. ZEGARMISTRZE
1. Michalewicz Adam Wrocławska 41 19.10.1946
2. Dyrkacz Stanisław Grodzka 73 30.10.1946
XII. KOWALE
1. Adamiec Andrzej Kręta 16 6.11.1947
XIII. ŚLUSARZE
1. Wachulak Aleksander Kamienna 10 18.09.1946
2. Szumega Edward Głogowska 27 29.12.1947
3. Galicki Władysław Środkowa 14 7.07.1951
4. Włodowski Hersz Panieńska 36 25.01.1951
5. Masulis Stanisław Marchlewskiego 58 10.06.1951
6. Nadryczny Władysław Panieńska 51 9.06.1948
7. Wyżynkowski Ludwik Grodzka 27 24.09.1953
8. Sztaszak Bronisław Wrocławska 73 14.10.1946
9. Sznajer Szymon Panieńska 12 14.07.1948
10. Percowicz Perec Piastowska 14 23.10.1946
11. Buchandler Michał Chojnowska 41 6.05.1949
12. Westel Edmund R. Luksemburg 3 7.09.1953
13. Winiarek Jerzy Złotoryjska 38 3.05.1954
14. Pieślak Witold Panieńska 21 15.07.1951
XIV. RADIOTECHNICY
1. Kalichowicz Piotr Czarnieckiego 23 19.11.1948
2. Janecki Zbigniew Chojnowska 36 20.12.1949
3. Tomaszewski Witalis Panieńska 26 3.06.1949
4. Parasiewicz Kazimierz Środkowa 49 15.04.1947
XV. WULKANIZACJA
1. Sikora Jan Chojnowska 65 14.05.1948
XVI. INTROLIGATORSTWO
1. Rosiewicz Bronisław Partyzantów 23 18.11.1947
XVII. BRĄZOWNICTWO
1. Leszczyński Bronisław Partyzantów 23 30.07.1952
XVIII. REPASACJA POŃCZOCH
1. Palka Anna Kamienna 17 13.10.1955
2. Leppek Paulina Obr. Stalingradu 4 20.12.1953
XIX. OBCIĄGANIE GUZIKÓW
1. Zembrzuska Anna Złotoryjska 17 10.10.1953

Źródło: AP Wr. O/Leg., sygn. 603. Sprawozdanie z rozwoju usług i rzemiosła (teczka 
z 1962 r.).



179RZEMIOSŁO LEGNICKIE 1949–1989

Tabela 2. Spółdzielnie w Legnicy w lutym 1955 r.

Lp. Nazwa spółdzielni Adres Usługi
1. Spółdzielnia Pracy Wyrobów 

Drzewnych
Gwarna 4 drzewne 

kołodziejskie
2. Spółdzielnia Pracy Inwalidów 

„Wspólny Wysiłek”
Jaworzyńska 21

3. Spółdzielnia Pracy Ludowo-
-Artystyczna

Mickiewicza 13

4. Spółdzielnia Pracy Wyrobów 
Szklanych im. 8 Marca

Chojnowska 76/78 szklarskie

5. Spółdzielnia Pracy „Uroda” Wrocławska fryzjerskie
6. Spółdzielnia Pracy „Fotografi ka” Dzierżyńskiego 6 fotografi czne
7. Spółdzielnia Pracy Usług Różnych Poselska 3/5
8. Spółdzielnia Pracy „Dobrobyt” Piastowska 58 szewskie, rymarskie
9. Spółdzielnia Pracy Garbarsko-

-Kuśnierska
Środkowa 22

10. Spółdzielnia Pracy Krawieckiej 
im. Rosenbergów

11. Spółdzielnia Pracy Remontowo-
-Konserwacyjnej

Lenina 4 (Witelona)

12. Spółdzielnia Pracy Inżynieryjno-
-Budowlanej

Mickiewicza 12

13. Spółdzielnia Pracy „Mechanik” Wrocławska 39

Źródło: AP O/Leg., PMRN Legnica, sygn. 625.

Tabela 3. Warsztaty rzemieślnicze w Legnicy podległe Cechowi Rzemiosł Różnych 
w Legnicy w okresie 1.01.1960–31.12.1962 r.

BRANŻA Liczba zakładów Zatrudnienie Liczba uczniów
1960 1962 1960 1962 1960 1962

Budowlana 39 29 68 60 13 10
Metalowa 61 50 67 56 15 18
Drzewna 13 16 16 23 16 23
Papiernicza 16 11 19 13 2 1
Skórzana 70 60 74 68 12 3
Odzieżowa 138 120 163 137 34 48
Spożywcza 23 21 33 31 12 18
Rzemiosła różne 31 41 33 58 17 38
Ogółem 391 345 473 446 121 159

Źródło: Sprawozdanie Koła SD przy Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy o sytuacji w rze-
miośle legnickim od 1.01.1960 do 1.12.1962.
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Tabela 4. Zakłady usługowe w rzemiośle prywatnym w latach 1976–1985

Wyszczególnienie 1976 1977 1978 1984 1986
OGÓŁEM 244 236 548 685 758
OGÓŁEM RZEMIOSŁA PRZEMYSŁOWE 174 141 293 320 303
w tym:
– naprawa sprzętu gospodarstwa domowego 10 6 8
– kowalstwa i ślusarstwa 5 3 23 24 27
– usługi motoryzacyjne 21 22 24 62 60
– usługi radiowe i telewizyjne 3 5 12 11
– usługi szklarstwie 1
– usługi stolarskie 3
– usługi meblarskie i tapicerskie 5 3
– usługi odzieżowe i bieliźniarskie 84 83 91 93 86
– usługi szewskie 22 20 21 18 17
– usługi optyczne 1
RZEMIOSŁA BUDOWLANE 26 20 119 292 374
w tym remontowo-budowlane i instalacyjne 7
RZEMIOSŁA RÓŻNE
– pralnictwo i czyszczenie chemiczne 9 7 14 18
– turystyczne i wypoczynkowe
– fryzjerstwo i kosmetyka 28 27 30 30
– fotografi ka 10
– pozostałe 11 17 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Staty-
stycznego w Legnicy z lat 1976–1984.

Tabela 5. Zatrudnienie w rzemiośle prywatnym w latach 1976–1985

Wyszczególnienie 1976 1977 1978 1984 1986
OGÓŁEM 524 526 1177 1213 1619
OGÓŁEM RZEMIOSŁA PRZEMYSŁOWE 347 291 726 560 595
w tym:
– naprawa sprzętu gospodarstwa domowego – – – 5 8
– kowalstwo i ślusarstwo 9 3 56 31 37
– usługi motoryzacyjne 52 57 67 138 164
– usługi radiowe i telewizyjne 11 11 14 17 19
– usługi szklarskie 2 9
– usługi stolarskie 4 12
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– usługi meblarskie i tapicerskie 6 8
– usługi odzieżowe i bieliźniarskie 166 170 210 187 175
– usługi szewskie 43 36 39 21 19
– usługi optyczne 2 2
RZEMIOSŁA BUDOWLANE 63 48 325 511 854
w tym remontowo-budowlane i instalacyjne 44 507
RZEMIOSŁA RÓŻNE 117 127 112 128 144
– pralnictwo i czyszczenie chemiczne 23 18 21 20 18
– turystyczne i wypoczynkowe 1
– fryzjerstwo i kosmetyka 79 80 80 75 30
– fotografi ka 23 30
– pozostałe 27 32 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Staty-
stycznego w Legnicy z lat 1976–1984.

Summary

Second part of the article about the Legnitian artisanship continues fi lling a sub-
stantial historiographical gap in this area of knowledge. Period of time from 1949 to 
1956 was the hardest for artisanship. In national economics, communisation of the 
work place was propagated and individual artisan was treated as bourgeois, alien 
in the social classes system. Fiscal policy concerning artisan guilds was restrictive. 
Th e government was working towards forced communisation of the artisan work-
shops. In those circumstances, a lot of them closed down. Aft er 1965, some positive 
changes took place. New rules allowed for operation and created favourable con-
ditions for development. However, subsequent bills on the artisanship limited its 
unconstrained development. 

During the liberal decade of Gierek, artisanship entered a stage of development 
– however, it was still constricted by various restrictions and the fi scal system. At the 
beginning of the 80s, various reforms were introduced in many areas of the national 
economics. Diffi  culties in the economy of the country aff ected functioning and de-
velopment of the artisanship. Despite those diffi  culties, the number of workshops in 
Legnica grew, with the construction industry dominating over other branches. As 
a result of a deep economic crisis, demand for services and artisan production grew. 
Artisanship was created by highly qualifi ed people. Th e present article presents their 
activities. Good artisans were always valued and wanted because it was not possible 
to do without their professional knowledge, abilities, and able hands. We should 
know and remember that. 
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Wojciech Kondusza

Wieloetniczność Północnej Grupy Wojsk 
i związane z nią problemy1

Siły zbrojne Związku Radzieckiego były wielonarodowe. Przez dziesięcio-
lecia międzyetniczne stosunki w wojskowych grupach nie wywoływały 
szczególnego niepokoju. W konfl iktach, do których dochodziło, z założe-
nia nie dopatrywano się podłoża narodowościowego. Po prostu udawano, 
że ich nie ma, gdyż obowiązywało magiczne hasło zaklinające rzeczywi-
stość: „Wszystkie narody – bracia”.

W latach 70. doszło przeświadczenie (bazujące w dużym stopniu na 
sztucznej, ideologicznej konstrukcji) o ukształtowaniu się „nowej histo-
rycznej, socjalnej i internacjonalnej wspólnoty ludzi – sowietskogo naro-
da („narodu radzieckiego”, pod którym rozumiano „rodzinę narodów” 
– politycznie sfederowane republiki radzieckie, mające wspólne teryto-
rium, ekonomikę, socjalistyczną w treści kulturę, jednolity socjalistyczny 
styl życia, ogólnozwiązkowe państwo i wspólny cel – zbudowanie ko-
munizmu2) i nowego sowietskogo czełowieka („człowieka radzieckiego”). 

1 Artykuł stanowi skróconą wersję wystąpienia na międzynarodowej konferencji na-
ukowej w Spale w dniach 17–18 maja 2014 r., poświęconej „Kulturotwórczej roli 
Armii Radzieckiej w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach”, której orga-
nizatorem był Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Interdyscy-
plinarny Zespół Badań Kultury Komunizmu.

2 Program KPZR z 1960  r. komunizm charakteryzował następująco: „Komunizm 
to bezklasowy ustrój społeczny z jednolitą ogólnoludową własnością środków 
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Członkowie poszczególnych grup etnicznych występowali jako grażda-
nie Strany Sowietow („obywatele radzieccy”), a nie jako przedstawicie-
le swoich nacji3. Podobnie dziać się miało w armii. Pierwotna etniczna 
przynależność żołnierzy miała nie odgrywać istotnej roli („wszyscy rów-
ni”). Poborowi, reprezentanci mniejszościowych narodów i narodowości 
Związku Radzieckiego, w procesie wychowania mieli przyjąć i dostoso-
wać się do panującego systemu radzieckich norm społecznych, ideałów 
i wartości kulturowych, radzieckiego obrazu życia, identyfi kować się 
z państwem radzieckim, a nie swoim etnicznym etosem. Mówiąc innymi 
słowami, mieli się asymilować, zatracać własną odrębność i tożsamość 
narodową, upodabniać się do (rosyjskiej) większości. Wojsko dyspono-
wało środkami, aby ten system narzucić i w efekcie „pomóc” żołnierzom 
stać się w pełni wartościowym Homo sovieticus.

W armii obowiązywało tzw. wychowanie internacjonalistyczne4. 
Człowiek radziecki miał wyróżniać się tym, że wśród określających go 
cech dominować miały cechy internacjonalistycznego charakteru: po-
czucie jedności, przyjaźni, równouprawnienia, współpracy, braterstwa 
narodów Związku Radzieckiego; gotowość niesienia pomocy narodom 
słabszym; solidarność z ludźmi pracy różnych społeczeństw w prowa-
dzonej przez nich walce z uciskiem i wyzyskiem; nieprzejednanie wobec 
przejawów narodowej ograniczoności i szowinizmu; duma z historycz-
nych dokonań narodu radzieckiego itd. Tak rozumiany (proletariacki, 
socjalistyczny) internacjonalizm określać miał stosunki międzynarodo-
we, kulturę, sztukę i kształtować świadomość kolejnych pokoleń żołnie-
rzy. Propagowany był intensywnie. Treściami internacjonalistycznymi 

produkcji, zupełną równością socjalną wszystkich członków społeczeństwa, gdzie 
wraz z wszechstronnym rozwojem ludzi wzrosną również siły wytwórcze na pod-
stawie stale rozwijającej się nauki i techniki, wszystkie źródła bogactwa społecznego 
popłyną szerokim strumieniem i urzeczywistni się szczytna zasada: od każdego we-
dług zdolności, każdemu według potrzeb”. Por. XXII Zjazd KPZR. Referaty i uchwa-
ły, Warszawa 1961, s. 560.

3 Przez pojęcie nacji rozumiemy naród i narodowość. Por. Słownik języka polskiego, 
Warszawa 1979, s. 242.

4 Wielka encyklopedia radziecka internacjonalizm defi niowała następująco: „między-
narodowa jedność proletariatu w walce o zniesienie kapitalistycznego niewolnictwa 
i zbudowanie komunizmu; obrona wolności, niezależności i równości wszystkich 
narodów, dużych i małych, współpracy i przyjaźni między nimi”. Por. Bolszaja so-
wietskaja encikłopedia, Moskwa 1953, t. 18, s. 296.
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przesycone były szkolenia polityczne, imprezy kulturalne i sportowe; 
wszechobecne były hasła sławiące „przyjaźń równoprawnych narodów”. 
Każdego dnia żołnierze słyszeli zaklęcie: „Riebiata, żyjmy w przyjaźni”.

Sądząc po niewielkich, jak się później okazało, efektach tych zabie-
gów, uprawnione będzie twierdzenie, że program „wychowania inter-
nacjonalistycznego” realizowany był na poziomie frazesów. Żołnierzom 
nie starano się wyjaśniać sensu wszechobecnych haseł, używanych pojęć; 
ignorowano różnice narodowościowe, dające o sobie znać każdego dnia; 
nie tłumaczono, dlaczego przywiązanie do własnej narodowej tradycji, 
ujawnianie etnicznej świadomości, szacunek do obyczajów i sposobu ży-
cia narodowości, z których wywodzą się żołnierze, jest źle postrzegany. 
Dlaczego jedynie słuszną miarą patriotyzmu (tożsamego z internacjonali-
zmem) ma być manifestowana codziennie miłość do radzieckiej ojczyzny, 
systemu radzieckiego, jego wartości i ideałów. Zresztą takich pytań nikt 
nie odważał się głośno artykułować.

Językowa rusyfikacja

Żołnierzy, jak wszystkich obywateli Związku Radzieckiego, spajać miała 
nie tylko internacjonalistyczna ideologia, lecz również wspólny „ojczy-
sty” język. Zasięg ogólnopaństwowy posiadał język rosyjski, miał on rów-
nież status języka urzędowego i obowiązkowego języka nauczania (w ra-
mach polityki językowej rusyfi kacji). W szkołach ponadpodstawowych 
republik związkowych i jednostek autonomicznych był głównym języ-
kiem nauczania, stał się także językiem nauczania w szkołach wyższych. 
Najbardziej opornie nauka rosyjskiego przebiegała wśród mieszkańców 
Kaukazu Północnego (Czeczeni, Ingusze, Kabardyjczycy, Awarowie, ludy 
Dagestanu). Tam obserwować można było wyraźne dystansowanie się 
od nauki tego języka i „narzucanej” im „przyjaźni narodów” 5. W tych 
republikach, według danych spisu ludności, największy był odsetek 

5 S. Fitzpatrick zwraca uwagę, że „przyjaźń narodów” Związku Radzieckiego podob-
na była do relacji między młodszym i słabszym rodzeństwem a „wychowującym” 
je z pozycji siły starszym bratem, Rosją, co nie wszystkim odpowiadało. Zob. Życie 
codzienne pod rządami Stalina. Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku, 
Kraków 2012, s. 14.



186 WOJCIECH KONDUSZA

nieznających rosyjskiego (11–17 proc.) lub znających go na poziomie pod-
stawowym6. W rzeczywistości nieposługujących się językiem Puszkina 
mogło być zdecydowanie więcej. Poborowi z tych terenów (ale również 
z innych) z powodu nieznajomości lub bardzo słabego opanowania języka 
rosyjskiego mieli poważne problemy z komunikacją i adaptacją w garni-
zonie. Nieznajomość „języka wspólnotowego” utrudniała szkolenie woj-
skowe i polityczne, poprawne rozumienie komend. Anegdotyczny stał 
się przypadek kierowcy czołgu, który otrzymał rozkaz skrętu w prawo, 
a skręcił w lewo, powodując ciężki wypadek7. Była też przeszkodą w za-
łatwianiu codziennych, prozaicznych spraw i potrzeb.

Żołnierze, w odróżnieniu od ofi cerów, mieli świadomość istnienia 
problemu językowego. Poborowy z Kirgizji opowiadał: „Po ukończeniu 
10 klasy w ogóle nie umiałem rozmawiać po rosyjsku, podobnie jak wszy-
scy z klasy. W naszej szkole nauczyciel przychodził do klasy i mówił wy-
łącznie w swoim języku. Zdecydowałem się napisać do redakcji gazety, 
która wychodziła w naszej stolicy Frunze, żeby przysłali nauczyciela języ-
ka rosyjskiego. Teraz już się trochę nauczyłem języka, ale wszystko jedno 
– przykro. Przyczyna w tym, że gdy powołują do armii i pytają: znasz 
język rosyjski? – młodzi żołnierze tylko wzruszają ramionami i pokazują 
na migi: »Nie znam«. Nawet ze swoimi ziomkami rozmawiam po rosyj-
sku. Przecież jak zajdą do herbaciarni i nie będą mieli drobnych, trzeba 
będzie powiedzieć: »proszę mi rozmienić«, a tego nie potrafi ą powiedzieć. 
Wstyd, sami widzicie”8.

Bywało, że nieznajomość języka ujawniała się dopiero, gdy żołnierz 
przygotowywał się do przysięgi. Jeden z nich wspominał: „Ostatniej je-
sieni przybył do naszej kompanii poborowy z mołdawskiej wsi, gdzie 
był traktorzystą. Dokumenty świadczyły, że miał wykształcenie śred-
nie. Żołnierz pracowity, zdyscyplinowany, słowem – w początkowym 
okresie niczym niewyróżniający się wśród rówieśników. Ale nadszedł 
moment nauczenia się wojskowej przysięgi i wtedy się okazało, że nie 

6 A. Głąb, Rosjanie – między narodowością a tożsamością, s. 212. Dostępny w: http://
kolegia.sgh.waw. pl|pl|KES|kwartalnik|archiwum|documents|AGlab9.PDF (pobrano 
12 V 2014).

7 I. Niestierienko, Tiepier i służyt’ legcze, „Znamia Pobiedy” (dalej: ZP) 1988, nr 82.
8 [art. red.], O służbie i „diedowszczinie”, ZP 1988, nr 248.
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zna ani jednej litery alfabetu rosyjskiego, nie ma też pojęcia o tabliczce 
mnożenia”9.

Jak z powyższego wynika, liczni żołnierze dopiero w armii zaczy-
nali rozumieć konieczność nauczenia się języka rosyjskiego jako języka 
„wspólnoty radzieckiej”, nieodzownego w relacjach wzajemnych w wie-
lonarodowej i wielojęzycznej społeczności żołnierskiej, bez znajomości 
którego nie można będzie normalnie funkcjonować w garnizonie za-
równo w czasie służby, jak i czasie wolnym. Język rosyjski był wszech-
obecnym, jedynym i obowiązkowym językiem komunikacji. Biblioteki 
prenumerowały prasę w języku rosyjskim, zamawiały książki wyłącznie 
po rosyjsku, i nie były w takim doborze wyjątkiem. To samo można po-
wiedzieć o dostępnych w garnizonie programach telewizyjnych; fi lmach, 
które trafi ały do rozpowszechniania w kinach garnizonowych; o muzyce 
w klubach żołnierskich, płytach i kasetach wyłożonych na półki w Iz-
bach Leninowskich. Przez dziesięciolecia programowo nie dostrzegano 
wielonarodowości armii, obecnej w niej mozaiki kultur, tradycji obycza-
jów i języków; nie zauważano, że spora część żołnierzy nie-Rosjan (ok. 
40 proc.!) ma problem językowy10; nie rozumie instrukcji, regulaminów, 
dokumentów i poleceń wydawanych w języku rosyjskim; nie jest w sta-
nie samodzielnie pracować z artykułami i broszurami w tym języku; nie 
dostrzegano potrzeby organizowania dla nich intensywnych kursów j. ro-
syjskiego, poczynając od nauki alfabetu. Późniejsze badania ujawniły, że 
co 10. żołnierz z powodu nieznajomości rosyjskiego, określany mołczu-
nem („milczkiem”), nie był w stanie sprostać wymaganiom na zdobycie 
specjalności wojskowej.

Nieznajomość lub słaba znajomość języka rosyjskiego była także jedną 
z przyczyn konfl iktów etnicznych. Wśród żołnierzy i kadry ofi cerskiej 
świadomość ich występowania istniała od dawna, ale możliwość otwarte-
go mówienia o problemach etnicznych w wojsku, pisania i zgłębiania ich 
przyczyn pojawiła się w garnizonach wraz z pieriestrojką, w drugiej poło-
wie lat 80., czego przykładem były liczne artykuły w „Znamia Pobiedy”11, 

9 W. Czałdajew, Licam k czełowieku, ZP 1988, nr 198.
10 Mnogonacionalnym kollektiw. Problemy i puti spłoczenija (na pytania redakcji odpo-

wiada płk S. Juszkow), ZP 1987, nr 171.
11 Np.: O. Batiukow, Budiet li jedinaja siemja?, ZP 1989, nr 16, s. 3; I. Kruppow, Silny 

my wmiestie, ZP 1989, nr 119.
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codziennej gazecie Północnej Grupy Wojsk. Wtedy też okazało się, jak 
niewielki wpływ na zmianę postaw i świadomości żołnierzy miało „wy-
chowanie internacjonalistyczne”; jak istotne były różnorodne i zarazem 
sprzeczne narodowe cechy wśród żołnierzy; jak żywe było myślenie naro-
dowe i aspiracje etniczne, a jednocześnie jak niska była kultura między-
etnicznych kontaktów i wiedza o tradycji i obyczajach narodów Związku 
Radzieckiego, osobliwościach narodowych kultur, muzyce, tańcach, ma-
larstwie, literaturze, regionalnych potrawach. Ale to nie przypadek, za-
niedbanie. W praktyce radzieckiej, w naszym przypadku garnizonowej, 
żywotnym elementom tradycji narodowych wyznaczano rolę dekoracji; 
etniczność miała być sprowadzona wyłącznie do folkloru i sztuki. Co 
większe garnizony odwiedzały od czasu do czasu zespoły pieśni i tańca 
z Azji Centralnej i Środkowej, Kaukazu, Naddniestrza; gościli wybrani 
„ludowi” poeci i pisarze, ale w garnizonach brakowało prasy, książek i fi l-
mów, gier i instrumentów z tych regionów Związku Radzieckiego i w ję-
zykach zamieszkujących je nacji.

Etnizacja jednostek

Wbrew propagowanemu ideologicznemu obrazowi jednolitego naro-
du radzieckiego skupionego wokół partii w praktyce urzeczywistniała 
się etnizacja polityki i kadr administracji rządowej. Te procesy można 
było obserwować również w armii, w narodowościowym różnicowaniu 
składów osobowych jednostek (oraz korpusu generalskiego i ofi cerskie-
go, zdominowanego przez Rosjan). Jego podstawą były determinowane 
etnicznie profi le poszczególnych grup poborowych, powstające na bazie 
doświadczenia i ich potencjalnie lepszego lub gorszego przygotowania 
(ogólnego i mentalnego) do służby wojskowej. Od dawna bowiem zauwa-
żano, że narodowo-psychiczne właściwości poborowych wpływały na ży-
cie oddziałów i pododdziałów, zachowanie żołnierzy, stosunek do służby, 
wykonywanie codziennych obowiązków i na relację z przedstawicielami 
innych nacji.

Uznawało się, że poborowi – Rosjanie (i w ogóle Słowianie Wschodni, 
tj. także Ukraińcy i Białorusini), szczególnie z ośrodków wielkomiejskich 
(będących jednocześnie centrami kultury, np. Moskwy, Leningradu), byli 
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nieźle wykształceni, stosunkowo łatwo akceptowali wojskowy reżim, 
szybko przyzwyczajali się do obciążeń związanych z wypełnianiem licz-
nych obowiązków służbowych, nauka nie sprawiała im kłopotów i bez 
trudu uzyskiwali kolejne stopnie wtajemniczenia wojskowego (specjali-
zacje). Bez szczególnych psychicznych barier przyjmowali również rozłą-
kę z bliskimi, zmiany przydziału zadań oraz przemieszczenia do innego 
garnizonu czy oddziału12.

Jednocześnie zwracano uwagę, że w tej grupie żołnierzy pojawić się 
może podejście romantyczne do zadań wyznaczanych przez dowódców – 
szukanie okazji do wyczynu, poświęcenia, ofi ary, a ich brak rodzić może 
frustrację i rozczarowanie „szarą” wojskową codziennością. Takie nasta-
wienie poborowych było niewątpliwie efektem przyswojenia przez nich 
propagandowego obrazu wojny, idealizowanego obrazu bohaterskich czy-
nów szeregowych żołnierzy okresu wojny, opisywanych w ich pionier-
skich i komsomolskich lekturach, pokazywanych na obrazach, w fi lmach 
i sztukach; a w późniejszych, powojennych latach – efektem obrazu sła-
wionych „bohaterów” pracy, nauki, sportu. Ta grupa poborowych cha-
rakteryzowała się również tym, że nie miała większego doświadczenia 
w kontaktach z przedstawicielami innych narodowości i zdobywała je 
dopiero w czasie służby wojskowej.

Inaczej rzecz się miała z poborowymi z republik środkowoazjatyckich: 
Uzbekami, Kirgizami, Tadżykami, Turkmenami, Kazachami. Trudno 
przywykali do koszarowego rytmu życia i dyscypliny. Ciężko przeżywali 
rozłąkę z rodzinnymi miejscami i domem. Służba w większości przypad-
ków była dla nich ciężarem, szczególnie na początku; gdy dawała o sobie 
znać nikła znajomość języka rosyjskiego, stosunkowo małe wykształ-
cenie, a także istotne różnice w sposobie życia do czasu powołania do 
wojska. Starali się nie tracić żadnej okazji (świadomie przy tym wyko-
rzystując m.in. swoje niedostatki w wykształceniu i znajomości języka 
rosyjskiego), aby uchylić się od wypełniania obowiązków służbowych. Po 
przywyknięciu do służby w określonym miejscu i na danym stanowisku – 
ciężko znosili przemieszczenia. Najważniejsze dla nich było, żeby służba 
jak najszybciej się skończyła i żeby mogli wrócić do domu. Ich postawy 
wyznaczał szacunek do rodzinnych tradycji, przywiązanie do elementów 

12 Zob. A.  Skripiel, Znaj i uważaj nacionalnyje osobiennosti sosłużywcew, ZP 1993, 
nr 73.
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narodowej kultury (pieśni, tańce), moralne i obyczajowe normy zacho-
wań głęboko zakodowane w pamięci. Te determinanty zachowania w ar-
mii praktycznie się nie zmieniały, a jednocześnie musiały być skrywane 
i tłumione. Były one źródłem wielu dylematów etycznych, rodzących się 
w zderzeniu z koszarową codziennością, które starali się rozwiązywać 
zgodnie z tradycją, często radząc się krajan z większym autorytetem.

Z powodu nierównomiernego przygotowania do służby pobór w spo-
sób oczywisty różnicował żołnierzy według narodowości, wyznaczał im 
rodzaj wojsk, miejsce pełnienia służby i zakres obowiązków. Do jedno-
stek i pododdziałów mających na stanie różnorodną i skomplikowaną 
nowoczesną technikę wojskową dobierani byli poborowi z technicznym 
i dobrym ogólnym przygotowaniem oraz znajomością języka rosyjskiego. 
Nie bez znaczenia była ich kondycja fi zyczna, narodowość i niekaralność. 
Można powiedzieć, że do wojsk rakietowych, pancernych, obrony prze-
ciwlotniczej, łączności i zwiadu trafi ali najczęściej poborowi narodowo-
ści słowiańskich, uważani za najbardziej wartościową część kontyngen-
tu poborowych; do jednostek gospodarczych, budowlanych, drogowych 
i kolejowych, zajmujących w hierarchii wojskowych priorytetów pozycję 
najniższą, kierowano najczęściej poborowych narodowości zakaukaskich 
i środkowoazjatyckich.

Grupy ziomkowskie

W zależności od struktury narodowościowej zbiorowości wojsko-
wej (kompanii, batalionu, oddziału, plutonu, pododdziału) odmiennie 
kształtowały się wewnętrzne międzyetniczne stosunki i przesłanki do 
jednoczenia się żołnierzy w ziemlaczestwa (grupy ziomkowskie). W jed-
norodnych narodowościowo składach wojskowych, np. w słowiańskich 
z jednostkowym udziałem przedstawicieli innych narodowości, ton na-
dawała grupa większościowa. Żołnierze innych nacji, zachowując we-
wnętrznie swój samoistny charakter narodowy, najczęściej przyjmowali 
typ stosunków i normy zachowań grupy dominującej. W takiej żołnier-
skiej społeczności w ziomkowskie grupy jednoczyli się ludzie, którzy 
przyjechali z jednego miasta czy regionu. Tego rodzaju grupy były dla 
swoich członków swoistą psychiczną podporą. Nie powstawały natomiast 
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ziomkostwa na bazie pochodzenia narodowościowego i wynikające z tego 
faktu sytuacje konfl iktowe.

Inaczej kształtowały się relacje w zbiorowościach wojskowych, w któ-
rych różne narodowościowe grupy były zbliżone co do wielkości i spo-
łecznej aktywności. Społeczno-psychologiczne osobliwości tych grup 
– tradycje, normy stosunków wzajemnych itd. – bazowały nie tylko na 
narodowych cechach żołnierzy o rodowodzie słowiańskim, lecz także na 
cechach innych grup etnicznych. Proces konsolidacji w takich zbiorowoś-
ciach napotykał bariery. Następowało grupowanie się żołnierzy wg na-
rodowości i wzajemne dystansowanie się od siebie poszczególnych grup. 
Taka sytuacja trwała przez cały okres służby. Na nic zdawały się wysiłki 
politruków, aby zbliżyć żołnierzy do siebie, nawołujących do „przyjaź-
ni narodów”. Potwierdza to następująca wypowiedź żołnierza: „Rzecz 
w tym, że my, znajdując się dwa lata w jednej kompanii, wykonując co-
dziennie wspólnie różne zadania, nie czujemy się jak jeden przyjaciel-
ski kolektyw. Weźmy nasz pododdział piechoty. Najwięcej jest Rosjan 
i Uzbeków. Są też Czuwasze, Tatarzy, Kazachowie, Kirgizi. Zdawać by 
się mogło, że są to wszyscy normalni, młodzi ludzie. Ale powstają gru-
py ziomkowskie. Zrozumiałe jest, że przyjemnie w czasie przerwy czy 
w czasie wolnym porozmawiać z rodakiem, który mieszka tam, gdzie ty; 
z którym, być może, spotkasz się w cywilu. Ale nie przypominam sobie 
ani jednego przypadku, żeby Rosjanin tak naprawdę przyjaźnił się z Uz-
bekiem czy Kirgizem. Rozmawiają, pracują razem, ale gdy tylko następuje 
wolna chwila, każdy idzie do swojego kręgu”13.

Szczególną aktywność w tworzeniu grup ziomkowskich przejawia-
li żołnierze z republik Azji Środkowej i Zakaukazia. Jeśli poczuli swoją 
moc, to stawali się zuchwali i próbowali podporządkować sobie innych 
żołnierzy, co najszybciej odczuwali Rosjanie. W odpowiedzi przedsta-
wiciele innych narodowości także się jednoczyli. W tej sytuacji starcia 
między grupami ziomkowskimi budowanymi na nacjonalnej podstawie 
stawały się nieuniknione. Żołnierz opowiadał: „Jakoś tak kolektyw po-
dzielił się na Słowian i żołnierzy z Azji Środkowej. Otwartych starć nie 
ma, ale nie ma też prawdziwej żołnierskiej przyjaźni. Każda grupa trzy-
ma się oddzielnie. Szczególnie było to widoczne wśród Uzbeków. Widzę 

13 O. Batiukow, op. cit.
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niekiedy, jak odnoszą się do innych z wyższością i lekceważeniem”14. Na 
myśli miał Rosjan. Na wrogi stosunek do siebie skarżyli się również Ka-
zachowie. Jeden z nich, który stał się obiektem „uwagi” Uzbeków, mówił 
dziennikarzowi gazety: „Parę razy dałem odpór – przed wojskiem zajmo-
wałem się karate – i zostawili mnie w spokoju. Przykro, gdy patrzy się na 
rosyjskich chłopców – niekiedy świadomie unikają konfl iktu, cierpliwie 
znoszą krzywdę. Ja ich rozumiem: przecież jeśli w wojsku sprawa stanie 
na ostrzu noża, jeszcze większej biedy się nie uniknie”15. Te wypowiedzi 
pokazują dwie płaszczyzny konfl iktów: między przedstawicielami po-
szczególnych mniejszości oraz między nimi a Rosjanami.

Konflikty na tle etnicznym

Przyczyn nieprzyjaznych, czasami wręcz wrogich relacji między żołnie-
rzami różnych nacji było wiele: różnorodność sprzecznych narodowych 
cech wśród żołnierzy; brak doświadczenia w kontaktach z przedstawi-
cielami innych nacji (żołnierze zdobywali je dopiero w wojsku) i zupełna 
nieznajomość ich kultury, obyczajów, charakteru; nieprzygotowanie ofi -
cerów do pracy wychowawczej w międzynarodowych grupach wojsko-
wych, która wynikała z nieznajomości przez nich tradycji, obyczajów, 
religii i języka mniejszości (rzadko można było spotkać dowódcę kom-
panii, plutonu czy batalionu, który choćby na podstawowym poziomie 
znał np. język uzbecki, a żołnierzy tej narodowości był znaczny odsetek 
w każdej jednostce); obecność w wojskowych „kolektywach” żołnierzy 
z ksenofobicznymi, stereotypowymi uprzedzeniami i pretensjami do po-
szczególnych nacji – do wojska przychodzili poborowi zarażeni wirusem 
nacjonalizmu, z doświadczeniem udziału w nacjonalistycznych mityn-
gach; byli wśród nich także członkowie nacjonalistycznych organizacji16.

Na niektóre z tych przyczyn konfl iktów między żołnierzami różnych 
nacji wskazuje następująca wypowiedź żołnierza Uzbeka: „Dlaczego 
mało przyjaźnię się z Rosjanami? To niewłaściwe podejście. My, Uzbecy, 

14 I. Iwanow, Nużen Uzbeku russkij drug, ZP 1992, nr 216.
15 Ibidem.
16 Zob. Profi laktika konfl iktow na nacionalnoj osnowie, http://armyrus.ru/index.

php?option=com_content&task=view&id=819 (pobrano 13 IV 2014).
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szanujemy tych, którzy szanują nas. […] Zgodzicie się, że jak do ciebie 
zwracają się czurka17 i oprócz przekleństw niczego dobrego od współto-
warzyszy służby się nie słyszy – czy oni zasługują na dobre odnoszenie 
do siebie? Uzbekistan to prastary kraj z bogatą tradycją, który dał światu 
niepowtarzalne wzorce kultury i sztuki. Mogę wymienić nazwiska wiel-
kich rosyjskich pisarzy, artystów, a czy żołnierze z Rosji potrafi ą wymie-
nić chociażby jednego uzbeckiego poetę czy pisarza? W naszej kompanii 
takich nie ma. Z mojego punktu widzenia u podstaw naszych konfl iktów 
leży m.in. niechęć do poszanowania kultury i odmienności etnicznej po-
szczególnych grup żołnierzy”18. Podobnie powie Kazach: „Co wy, Rosja-
nie, wiecie o Kazachstanie, oprócz celiny19. W samej rzeczy ani historii, 
ani obyczajów nie znacie”20.

To, jak istotną kwestią była znajomość narodowych osobliwości, do-
świadczył jeden z dowódców plutonu, z pochodzenia Azer: „Zebrałem 
ziomków i pytam: Dlaczego nie chcecie myć podłóg? Przecież w armii 
nie ma sprzątaczek, sami utrzymujemy porządek. Żołnierze odpowie-
dzieli: Wy najpewniej żeście zapomnieli o naszych obyczajach, według 
których wszystkie domowe prace wykonuje kobieta”21. Gdy inny dowódca 
poskarżył się ojcu żołnierza, który przyjechał w odwiedziny do garnizo-
nu, że syn nie chce sprzątać pomieszczeń, usłyszał to samo: syn postę-
puje prawidłowo, ponieważ w naszym narodzie nie jest przyjęte, żeby 
mężczyzna zajmował się sprzątaniem. Mycie podłóg, naczyń, garnków 
i tym podobne czynności to praca niemęska”22. Trudno było z obyczajem 
walczyć, zwłaszcza jeśli określone zachowania motywowane były rów-
nież wiarą żołnierza. Głośno było o dowódcy, który dał żołnierzom Ko-
ran i prosił o pokazanie miejsca, gdzie mówi się, jakich prac zabrania się 

17 Od słowa doszcza, doszczurka (kawałek deski, drewno). Przezwisko przedstawicieli 
narodów Centralnej i Średniej Azji. Określenie ksenofobiczne, poniżające, o wy-
mowie analogicznej jak słowa: Kacap, Chochoł, Moskal, Żyd. Oznacza: głupowaty, 
niewykształcony.

18 I. Iwanow, op. cit.
19 Ugory Kazachstanu. W ich zagospodarowaniu i zbiorze plonów brali udział również 

żołnierze PGW.
20 I. Niestierienko, op. cit.
21 N. Gasanow, Eti robkije szagi, ZP 1989, nr 129.
22 S. Opanasiuk, Diedowszczina, ziemlaczestwo. Czto dalsze?, ZP 1989, nr 7.
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wykonywać mężczyźnie i żołnierzowi23. Nieraz ta metoda okazywała się 
skuteczna. Ale problem pozostawał również dlatego, że za niewykonanie 
rozkazu żołnierz nie był surowo karany. O tym wszyscy wiedzieli i wielu 
z powodzeniem to wykorzystywało, odmawiając wykonywania brudnej 
i ciężkiej pracy pod pretekstem wierności narodowym i religijnym tra-
dycjom. Zjawisko to stało się znamieniem ostatnich lat służby w jednost-
kach PGW i charakterystycznym rysem nowej sytuacji w wojsku, będącej 
odzwierciedleniem procesów narodowościowych zachodzących u schył-
ku i po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Konfl ikty na tle etnicznym w żołnierskich zbiorowościach (wśród żoł-
nierzy, sierżantów) zaostrzyły się i w pełni ujawniły w drugiej połowie 
lat 80., gdy w ZSRR zaczął narastać kryzys gospodarczy i społeczny oraz 
rozpoczęła się transformacja ustrojowa. W wielu ojczystych republikach 
żołnierzy zaczęły budzić się ruchy odrodzenia narodowego, narastać (do-
tychczas maskowane i tłumione) aspiracje narodowe, rozpalać nacjonali-
styczne emocje, dochodzić do narodowościowych wystąpień i konfl iktów 
etnicznych. Wydarzenia w Armenii i Azerbejdżanie wokół Górnego Ka-
rabachu, powstanie narodowych ludowych frontów w Pribałtice (repub-
liki nadbałtyckie: Litwa, Łotwa, Estonia), konfl ikty między Gruzinami 
i Abchazami pokazywały, że problem narodowościowy, który wydawał 
się rozwiązany, stał się nagle, ku zaskoczeniu wszystkich, nabrzmiały; 
dostrzeżono wreszcie, że armia to organizm, w którym zebrani są przed-
stawiciele wszystkich narodów i narodowości Związku Radzieckiego, 
a jednocześnie jak mało żołnierze i ofi cerowie o sobie wiedzą.

Wraz z uświadomieniem sobie tego wszystkiego próbowano nadrabiać 
czas stracony – gdzieniegdzie w garnizonach wprowadzano naukę języka 
rosyjskiego; na taśmach magnetofonowych zaczęto zapisywać wojskową 
leksykę, jako pomoc w adaptacji do życia w wojsku, w repertuarze zajęć 
w czasie wolnym pojawiły się wieczory tematyczne („Opowiedz o sobie”), 
podczas których żołnierze opowiadali o tradycjach swych narodów, śpie-
wano, tańczono, słuchano narodowej muzyki; biblioteki zaczęły zwracać 
się o dostawę prasy i książek w językach narodów ZSRR (z reguły jej nie 
otrzymywały!).

23 A. Briejew, Biez knuta i prianika, ZP 1992, nr 30.
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Ale tego typu inicjatywy, mocno spóźnione, nie były regułą. Zależało 
to od ofi cerów szkolących, dowódców garnizonów. Większość z nich nie 
była przygotowana do pracy w wielonarodowych społecznościach; nikt 
ich tego nie uczył i nie przygotowywał żadnych materiałów źródłowych; 
nie wymagał znajomości historii narodów Związku Radzieckiego, zresz-
tą i historia Rosji była dla nich tabula rasa. Inicjatywę podejmowali ci 
ofi cerowie, którzy czuli się na siłach i z racji prywatnych zainteresowań 
i powiązań rodzinnych posiadali sporą wiedzę historyczną, nieraz lepszą 
od żołnierzy poszczególnych nacji.

Czynili to niejako wbrew ofi cjalnemu nowemu programowi szkoleń 
politycznych, które po 1991 r. zaczęto nazywać „przysposobieniem hu-
manistycznym”. Program był „nowy” tylko z nazwy. Narzucony z góry, 
wymyślony w moskiewskich gabinetach, nadal nie uwzględniał naro-
dowościowego zróżnicowania sił zbrojnych i zachodzących w kraju wy-
darzeń. Zgromadzeni razem w salach wykładowych Rosjanie, Uzbecy 
i inni liczni przedstawiciele muzułmańskich republik, z przewagą Uzbe-
ków, mieli słuchać następujących wykładów: „Utworzenie i kształtowanie 
rosyjskiej armii”, „Wojenne zwycięstwa i heroiczne tradycje rosyjskiego 
wojska” i wiele innych z chwalebnej historii, ale wyłącznie rosyjskiego 
oręża. Wykłady były zapewne interesujące dla rosyjskich żołnierzy, bu-
dziły ich dumę z siły zbrojnej i zwycięstw przodków, a jednocześnie go-
dziły w dumę i urażały ambicję przedstawicieli wielu innych nacji, któ-
rzy nadaremnie oczekiwali wykładu o swoich narodowych bohaterach 
i tradycjach oręża na przykładzie, powiedzmy, wojsk Tamerlana24 czy 
Babura25.

Tego typu nieprzemyślana tematyka szkoleń, nieuwzględniająca zróż-
nicowania narodowościowego armii, zaostrzała waśnie między Rosjana-
mi a żołnierzami z republik Azji Środkowej czy Zakaukazia, które od 
dawna były faktem i których żadne zaklęcia zmienić nie mogły. „Bra-
terska” atmosfera w „kolektywach” żołnierskich już dawno przeszła do 
historii. W oddziałach w skali pomniejszonej odzwierciedlały się kon-
fl iktowe zjawiska zachodzące w republikach i między nimi. Przyznał to, 

24 Tamerlan (Timur Chromy), 1336–1405; zdobywca większości Azji Środkowej, Iranu, 
Iraku, Zakaukazia.

25 Babur (Zahir ad-Din Muhammad), 1483–1530; założyciel Państwa Wielkiego Mo-
goła; wódz, polityk, protektor nauki i sztuki.
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wplatając w swoją wypowiedź obowiązujące polityczne oceny przyczyn 
wydarzeń na tle etnicznym, jeden z rosyjskich ofi cerów: „Jestem prze-
konany, że sytuacja w kompanii jest odzwierciedleniem tych wydarzeń, 
jakie zachodzą w Sojuzie. Nacjonalne kataklizmy w Karabachu, Nad-
niestrzu, Osetii, poniżenie Rosjan w Pribałtice – wszystko to ma wpływ 
na świadomość żołnierzy. Byłym »małym narodom» określone kręgi26 
pragną wszczepić myśl o tym, że ich dzisiejsza katastrofalna sytuacja jest 
efektem polityki Rosji, która jakoby przez wieki ich gnębiła. Teraz, mó-
wią, nastał czas zapłaty. Historia z czasem wystawi sprawiedliwą ocenę 
temu łgarstwu. Ale od realiów dnia codziennego nie uciekniemy. I do nas 
przychodzą służyć żołnierze już zarażeni strasznym wirusem nacjonali-
zmu różnego rodzaju”27.

Najtrudniejsza była sytuacja w oddziałach remontowo-budowlanych 
i likwidacyjnych, powstałych po decyzji o wycofywaniu wojsk. Potwier-
dzają to następujące wypowiedzi żołnierzy i sierżantów: „Służbę roz-
począłem jesienią w 1990 roku w batalionie remontowo-budowlanym. 
Atmosfera w nim była przyjazna. W batalionie służyli przede wszyst-
kim Słowianie, a jeśli chodzi o przedstawicieli innych narodowości – 
to przecież my wszyscy mieliśmy jedną Ojczyznę! Po rozpadzie ZSRR 
dużo się zmieniło. Poczułem to, gdy trafi łem do oddziału likwidacyjnego 
garnizonu. Utworzony został z żołnierzy i sierżantów z różnych jedno-
stek, po prostu zbieranina. Rosjan i w ogóle Słowian było w nim bardzo 
mało. Przeważali żołnierze z Azji Środkowej i Zakaukazia. I wtedy po 
raz pierwszy spotkałem się z tym, że aby wykonać jakiekolwiek zadanie, 
trzeba było podnosić głos. Czas, kiedy armię nazywali, zgodnie z praw-
dą – »przyjazną wielonarodowościową rodziną« – należy do przeszłości. 
Teraz wszędzie następują podziały na oddzielne grupy narodowościowe”.

Podobnie uważał inny sołdat z tego samego pododdziału: „Wcześniej 
w kompanii miałem dużo przyjaciół. Koledzy mnie szanowali i ja również 

26 Te „określone kręgi” to najczęściej elity kulturalne poszczególnych narodów, które 
zaczęły ukazywać skutki stalinowskich deportacji mniejszości narodowych (Kałmu-
ków, Czeczenów, Inguszów) oraz następstwa włączenia (wcielenia) czy też aneksji ich 
do ZSRR: zniszczenie środowiska, kulturalne i demografi czne następstwa inwazji 
języka rosyjskiego i migracji, pogorszenie sytuacji gospodarczej w czasie pierestroj-
ki. Zob. E. Acton, Rosja. Dziedzictwo caratu i władzy radzieckiej, Warszawa 2013, 
s. 354–355.

27 I. Iwanow, op. cit.
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odnosiłem się do nich z szacunkiem. Stosunki między żołnierzami nie 
zależały od tego, jakiej jesteś narodowości. Z ofi cerami, którzy nami do-
wodzili, mogliśmy rozwiązać każdy problem. Teraz, kiedy znalazłem się 
w oddziale likwidacyjnym, myślę tylko o jednym: żeby jak najszybciej 
to wszystko się skończyło i żeby spokojnie wrócić do domu”28. W innej 
kompanii, również z powodu konfl iktów na tle etnicznym, nie chciał 
służyć kolejny żołnierz: „Z powodu nienormalnych stosunków między 
żołnierzami nie chcę służyć w tej kompanii. Prosiłem o przeniesienie do 
pododdziału, gdzie większość stanowią Rosjanie. Mnie nie biją, ale nie do 
wytrzymania jest ciągle odczuwane napięcie, niechęć. Wszystko było do-
brze dopóty, dopóki do naszej kompanii nie przydzielono sześciu Uzbe-
ków z kompanii budowlanej. Tam widocznie królowały inne porządki29”.

Najtrudniejsze lata

Na tym właściwie można by zakończyć omawianie problemu wieloetnicz-
ności w radzieckich siłach zbrojnych na przykładzie jednostek Północnej 
Grupy Wojsk. W ciągu 48 lat ich pobytu w Polsce były różne etapy we 
wzajemnych relacjach między żołnierzami poszczególnych nacji. Przez 
kilka dziesięcioleci udawało się w społecznościach żołnierskich utrzy-
mywać w miarę normalną, przyjazną atmosferę. Kolosalna praca nad 
kształtowaniem „narodu radzieckiego” i „radzieckiego człowieka”, tłu-
mienie w zarodku odruchów niepodległościowych, mimo późniejszego 
krachu tych konstrukcji, przynosiła doraźne efekty. Do wojska trafi ały 
pokolenia, które przeszły pranie mózgów w ramach jednolitego syste-
mu oświatowego, zarażeni optymizmem i napełnieni dumą z dokonań 
narodu radzieckiego, wierzący w świetlaną przyszłość. Problemy na tle 
etnicznym oczywiście występowały, ale nie przybierały tak ostrych form, 
jak od drugiej połowy lat 80. Decydujący wpływ na ich zaostrzenie miała 
ogólna sytuacja w kraju, która wymusiła poluzowanie, a następnie uwol-
nienie mniejszości narodowych z objęć „Wielkiego Brata”.

Najtrudniejsze w życiu jednostek PGW były ostatnie trzy lata (1990–
1993). Poborowi przyjeżdżali jeszcze ze Związku Radzieckiego. W trakcie 

28 A. Buśko, Koncentracija naprażennosti, ZP 1992, nr 158.
29 I. Iwanow, op. cit.
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służby dowiadywali się, że Związku Radzieckiego już nie ma, KGB nie 
ma, KPZR nie ma, Komsomołu nie ma, a co najważniejsze – nie ma już 
jednolitych sił zbrojnych, z których mieli być dumni. Po rozpadzie ZSRR 
poszczególne republiki proklamowały niepodległość i rozpoczynały two-
rzenie własnych narodowych sił zbrojnych. Na to wszystko nakładały się 
konfl ikty narodowościowe, odżywały stare urazy, doznane krzywdy i po-
niżenia. Wszystko to znajdowało odbicie w nastrojach i relacjach mię-
dzy wojskowymi. Także po skończeniu służby. W latach 90. i pierwszej 
dekadzie nowego wieku w konfl iktach na tle etnicznym w republikach 
b. Związku Radzieckiego stawali naprzeciw siebie często byli „przyjacie-
le” z wojska, z jednego poboru i garnizonu. Były rosyjski żołnierz PGW 
zwierzył się po latach: „Dla chłopców z Nowowołyńska nagle okazałem 
się jakimś Moskalem, wrogiem, którego oni przyjdą ze Stefanem Banderą 
pokroić. Jeden pobór! Moim nieszczęściem było to, że jestem Rosjani-
nem, a oni Ukraińcami. A dla mnie to, że oni byli Ukraińcami nie miało 
żadnego znaczenia”30.
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Summary

In the present article, I am analysing an issue of multiethnicity of the Northern 
Group Forces’ units of the Red Army, stationed in Poland in the years 1945–1993, 
and problems connected with it. One of those was a language problem. Around 40 
present of non-Russian soldiers did not know Russian language at all or knew it 
only sparsely. As such, they had serious problems with performing their duties and 
undergoing military training. Another problem resulted from the policy of eth-
nicisation of the units’ personnel and informal grouping of soldiers according to 
nationality, creation of associations, as well as rivalry (confl icts) for domination in 
a group. In the second part of the article, I enumerate various causes of ethnic con-
fl icts, emphasising their intensifi cation in the second half of the 80s and aft er the 
dissolution of the Soviet Union, in the last years of existence of NGF. 
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Grupa Wojsk Radzieckich w Niemczech1

Za datę utworzenia Grupy Wojsk Radzieckich w Niemczech (nazywanej 
dalej GWRN) należy uznać decyzję Głównej Kwatery Naczelnego Do-
wództwa Wojsk Radzieckich z dnia 29 maja 1945 r. Dyrektywą tą z jedno-
stek I Frontu Białoruskiego, które przebywały w maju 1945 r. na terytorium 
wschodnioniemieckim, uformowano Grupę Okupacyjnych Wojsk Radziec-
kich w Niemczech. W pierwszych latach po zakończeniu wojny zadania 
i obowiązki grup okupacyjnych w znacznym stopniu wykraczały poza cele 
wyłącznie wojskowo-ideologiczne, które mocniej akcentowane były dopie-
ro od połowy lat 50. Żołnierze przejmowali zadania policji, np. podczas 
blokady Berlina Zachodniego w latach 1948–1949 lub podczas powstania 
robotniczego 17 czerwca 1953 r. Ponosili oni także odpowiedzialność za 
zabezpieczenie granicy zachodniej, gdyż jednostki wschodnioniemieckiej 
straży granicznej przeszkolono dopiero pod koniec lat 40. Kolejnym jakże 
istotnym zadaniem w pierwszych latach powojennych był demontaż fabryk 
i urządzeń przemysłowych. Konfi skata dóbr na ziemiach zajętych jako for-
ma reparacji została przypieczętowana przez aliantów w Jałcie. Ustalenie to 
bardzo skrupulatnie realizował przede wszystkim Związek Radziecki. Przy 

1 Niniejszy artykuł jest tłumaczeniem (w nieco zmodyfi kowanej formie) części pierw-
szego rozdziału przygotowywanej obecnie na Uniwersytecie Europejskim Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą rozprawy doktorskiej, której tematem jest charakterystyka 
porównawcza dotycząca wzajemnych relacji między stacjonującym wojskiem radzie-
ckim a ludnością cywilną w Polsce i w NRD.
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Państwowym Komitecie Obrony ZSRR utworzono w tym celu „Komitet 
do spraw przejmowania łupów wojennych”, natomiast w celu demontażu 
urządzeń i sprzętu przemysłowego powołano do istnienia „Komitet Spe-
cjalny”. Tylko do końca 1945 r. z radzieckiej strefy okupacyjnej przetoczy-
ło się na Wschód ponad 400 tys. wagonów. Do łupów wojennych zaliczał 
się nie tylko sprzęt wojskowy, laboratoria naukowe, prasy drukarskie czy 
surowce, ale także radia, fortepiany i meble. W pierwszych miesiącach po 
zakończeniu II wojny światowej Związek Radziecki wywiózł z okupowa-
nych przez niego terenów urządzenia i sprzęt nawet z 4500 zakładów prze-
mysłowych. Z Radzieckiej Strefy Okupacyjnej pochodziło około 66 proc. 
wszystkich zdemontowanych i przetransportowanych urządzeń, z przy-
znanych Polsce „Ziem Odzyskanych” około 24 proc.2

W tym miejscu należy koniecznie wspomnieć, iż w pierwszych po-
wojennych miesiącach Naczelne Dowództwo Grupy Wojsk Radzieckich 
w Niemczech było często konfrontowane z problemem upadającego mo-
rale wśród żołnierzy stacjonujących w Radzieckiej Strefi e Okupacyjnej. 
Ofi cerowie niejednokrotnie myśleli o tym, aby zagarnąć dla siebie naj-
lepsze wille, domy lub mieszkania, a żołnierze mieli z kolei prawo wysy-
łać paczki do domu. Mogło to być w mniejszym lub większym stopniu 
postrzegane jako otwarte „zaproszenie do samoobsługi”. W zależności 
od stopnia wojskowego ulubionymi „pamiątkami” z Radzieckiej Strefy 
Okupacyjnej stawały się w przypadku zwykłych żołnierzy zegarki i ro-
wery, w przypadku wyższych rangą ofi cerów szeroko rozumiane towary 
luksusowe, takie jak meble, samochody czy inne przedmioty wartościo-
we. Żołnierze, którzy w ostatnich latach przywykli do działań wojennych, 
byli z biegiem czasu coraz bardziej znudzeni, a nierzadko sfrustrowani. 
Do kradzieży dochodziły także inne przestępstwa, jak nadużywanie peł-
nionych funkcji urzędowych, gwałty, wykroczenia w ruchu drogowym 
(nierzadko pod wpływem alkoholu), negatywnie wpływające na wizeru-
nek Armii Radzieckiej wśród ludności Niemiec Wschodnich, która sama 
chętnie przedstawiała się jako „wyzwolicielka od faszyzmu”. W odpo-
wiedzi na to radzieckie Naczelne Dowództwo zdecydowało się prawie 
całkowicie odizolować własne wojsko od ludności niemieckiej i od roku 
1947 umieszczono je w dawnych koszarach niemieckiego Wehrmachtu. 

2 I.S. Kowalczuk, S. Wolle, Roter Stern über Deutschland. Sowjetische Truppen in der 
DDR, Berlin 2001, s. 68–70, 104.
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Nierzadko zajmowano w tym celu także znajdujące się w pobliżu obiekty 
cywilne, a mieszkające w nich osoby eksmitowano. Poprzez te działania 
powstały zamknięte dzielnice radzieckie (miasteczka wojskowe przypo-
minające getta3), do których obywatele niemieccy mogli wejść wyłącznie 
za specjalną przepustką. Samowolna i teoretycznie zabroniona rozbudo-
wa tych zamkniętych obszarów wojskowych dokonywana przez dziesiąt-
ki lat stanowiła poważny problem dla władz niemieckich, które mogły na 
ten fakt reagować jedynie w ograniczonym stopniu4.

Całkowita izolacja jako reakcja na wzrastającą liczbę wykroczeń po-
pełnianych przez własnych żołnierzy stanowi jedną z możliwych hipotez. 
Inną hipotezę przedstawia natomiast Silke Satjukow. Jej zdaniem kierow-
nictwu radzieckiemu zależało nie tyle na wykluczeniu żyjących po drugiej 
stronie koszar niemieckich „obcych”, ile przede wszystkim na zacieśnieniu 
relacji i wzmocnieniu poczucia braterstwa między żołnierzami oraz prze-
łożonymi, jak również na synergii własnych symboli, zwyczajów, rytuałów, 
zachowań czy ideałów. Przenikanie się na co dzień obu tych światów, które 
zdaniem dowództwa zabrnęło zbyt daleko, musiało zostać powstrzymane5.

3 Interesującym przykładem takiej miejscowości garnizonowej jest Wünsdorf, gdzie 
od roku 1951 znajdowała się siedziba Kwatery Głównej Naczelnego Dowództwa ra-
dzieckich sił wojskowych. Garnizon Wünsdorf, wybudowany w miejscowości o tej 
samej nazwie, położonej na południe od Berlina, której historia wojskowa sięga jesz-
cze czasów przed II wojną światową, rozciągał się na obszarze sięgającym na północy 
do Trebbin, na południu do Klasdorf, na zachodzie do Sperenberg, a na wschodzie 
do Münchenhofe. Wünsdorf był odizolowaną i zamkniętą strefą radziecką, w której 
mieszkało nawet do 60 tys. obywateli radzieckich (ofi cerowie, żołnierze, pracownicy 
cywilni wraz z rodzinami). Jeszcze na rok przed ostatecznym wycofaniem oddzia-
łów, już wówczas rosyjskich, liczba wojskowych mieszkających w Wünsdorf wy-
nosiła prawie 37 tys. Mieszkańcy Niemiec Wschodnich – z nielicznymi wyjątkami 
– nie mieli wstępu na teren wojskowy. Podobnie jak inne garnizony, także garnizon 
w Wünsdorf był podzielony na strefy, które funkcjonowały jako obszary admini-
stracyjne. Istniało tutaj łącznie 19 takich stref. Z zewnątrz Wünsdorf postrzegany 
był jako samowystarczalna miejscowość: z własnymi restauracjami, kawiarniami, 
stacjami benzynowymi, kinami, szkołami i oczywiście dobrze zaopatrzonymi skle-
pami. Por. Fördervereins Garnisonmuseum Wünsdorf e.V., Wünsdorf. Sowjetischer 
Alltag in einer Garnison, Berlin 2004.

4 I.S. Kowalczuk, S. Wolle, op. cit., s. 94–95, 104–105; Ch. Müller, US-Truppen und 
Sowjetarmee in Deutschland. Erfahrungen, Beziehungen, Konfl ikte im Vergleich, Pa-
derborn 2011, s. 191.

5 S. Satjukow, Besatzer. Die Russen in Deutschland 1945–1994, Göttingen 2008, s. 62.



204 PIOTR WOŁOSZYN

Oddziały radzieckie rozmieszczone były na całym obszarze NRD, 
przy czym najbardziej „zmilitaryzowane” było terytorium dzisiejszego 
kraju związkowego Brandenburgia6. Występowały nawet miejscowości, 
w których niemiecka ludność cywilna stanowiła w pewnym sensie mniej-
szość narodową (jak np. w Jüterbog czy w Fürstenberg)7. Ta znaczna „mi-
litaryzacja” dzisiejszego obszaru Brandenburgii miała oczywiście swoje 
uzasadnienie: znajdujący się pod protekcją dawnych koalicjantów Berlin 
Zachodni, który od początku był „solą w oku” radzieckiego dowództwa 
wojskowego. Już w pierwszej fazie zimnej wojny rozwinęło się wyobraże-
nie Berlina Zachodniego będącego „kością w gardle dla NDR”. Tutaj nie 
tylko stacjonował kontyngent wojskowy państw zachodnich, stąd można 
było prowadzić także aktywną politykę zimnej wojny i działalność wy-
wiadowczą skierowaną na Wschód. Ze względu na to dowództwo GWRN 
koncentrowało znaczne siły wojskowe8 w Berlinie i jego bezpośredniej 
okolicy, aby w razie konfl iktu zbrojnego uniknąć kosztownego i czaso-
chłonnego transportu oddziałów wojskowych. Znaczenie Brandenburgii 
wynikało ponadto z faktu, iż przez teren tego dzisiejszego kraju związ-
kowego przebiegały ważne trasy drogowe i kolejowe na Wschód – z per-
spektywy radzieckiej przez Polskę do kraju ojczystego9.

W ciągu 50 lat stacjonowania liczebność oddziałów radzieckich 
w NRD ulegała oczywiście zmianie: w maju 1945 r. wynosiła ona 1,5 
mln żołnierzy, w roku 1948 – 350 tys. żołnierzy, w latach 50. – 550 tys., 

6 74 garnizony, 7 lotnisk, 8 poligonów, 2 drogowe odcinki lotniskowe, główny szpital 
wojskowy w Beelitz będący największym radzieckim szpitalem wojskowym poza 
terytorium Związku Radzieckiego – dane wyszukane przez autora na podstawie in-
formacji znajdujących się na stronie internetowej Wojskowego Biura Badań Histo-
rycznych Niemieckich Sił Zbrojnych (niem. Militärgeschichtliches Forschungsamt): 
dostępny w: http://www.mgfa.de/html/ standorte_index.php (pobrano 11 września 
2014).

7 I.S. Kowalczuk, S. Wolle, op. cit., s. 104.
8 Między innymi następujące jednostki: 90 Lwowską Dywizję Pancerną Gwar-

dii w Bernau, 34 Dywizję Artylerii i 35 Krasnogradzką Dywizję Zmechanizowa-
ną w Poczdamie oraz stacjonujących w Jüterbog 6 brygad 20 Gwardyjskiej Armii. 
Dodatkowym „wsparciem z góry” były jednostki powietrzne, m.in. z Cottbus, Fi-
nowfurt, Altes Lager czy Neuruppin.

9 T. Diedrich, W.  Heinemann, Brandenburg-Berlin im geteilten Deutschland 1945 
bis 1990, [w:] Militärgeschichtliches Handbuch Brandenburg-Berlin, Hrsg. K. Arlt, 
M. Th omae, B. Th oß, Berlin 2010, s. 176.
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w latach 60. – 500 tys. Znaczny spadek liczby stacjonujących żołnierzy 
nastąpił w latach 70. i 80., co spowodowane było wojną w Afganistanie, 
a następnie pierestrojką. W lutym 1991 r. oddziały radzieckie w już zjed-
noczonych Niemczech liczyły 330 tys. żołnierzy. Należy także wspomnieć 
o pracownikach cywilnych oraz członkach rodzin, których liczba wy-
nosiła między 150 tys. a 300 tys. osób10. Jeśli chodzi o skład narodowoś-
ciowy stacjonującego wojska, to generalicję i korpus ofi cerski tworzyli 
w pierwszej kolejności Rosjanie z europejskiej części ZSRR oraz wojskowi 
pochodzenia ukraińskiego i białoruskiego11. Poborowi z zachodnich tere-
nów Związku Radzieckiego (łącznie z terenami nadbałtyckimi) stanowi-
li przy tym stosunkowo mały odsetek rekrutów stacjonujących w NRD. 
Spowodowane było to faktem, iż ta kategoria żołnierzy uważana była za 
„politycznie trudną” i wobec tego mogłaby stanowić zagrożenie dla funk-
cjonowania grupy. Natomiast osoby pochodzące z Azji Środkowej i Kau-
kazu, ze względu na szczególne okoliczności służby w Niemczech (np. 
odległość od ojczyzny, kultura i cywilizacja na terenie poza koszarami 
w bardzo dużym stopniu odmienna od ich rodzimej) można było za-
straszyć i dzięki temu łatwiej oraz bezwzględniej zdyscyplinować12. Tego 
rodzaju skład narodowościowy wojska nie ustrzegł jednak GWRN przed 
konfl iktami wewnętrznymi wynikającymi z napięć na tle etnicznym, któ-
re pojawiły się w drugiej połowie lat 80.

Ważnym, a nawet nadającym kierunek rozwoju, wydarzeniem w hi-
storii Grupy Wojsk Radzieckich w Niemczech było powstanie robotni-
cze 17 czerwca 1953 r. Udział wojsk radzieckich stacjonujących w NRD 
w stłumieniu tego zrywu ludowego13 z jednej strony pozbawił mieszkań-
ców Niemiec Wschodnich wszelkich nadziei na nowy kierunek w polityce 

10 I.S. Kowalczuk, S. Wolle, op. cit., s. 105.
11 Ibidem, s. 134.
12 K. Arlt, „…stets wachsam zu sein in fremdem Land!”. Zum Selbstverständnis der so-

wjetischen Truppen in der DDR, Berlin 2004; H. Gotthard, M. Rogg, Militär, Staat 
und Gesellschaft  in der DDR. Forschungsfelder, Ergebnisse, Perspektiven, Berlin 2004, 
s. 211.

13 W tłumieniu zamieszek na terenie całego kraju brało udział około 100 tys. żołnie-
rzy oraz 1000 czołgów. Należy jednak nadmienić, że zaangażowane siły militarne 
– w porównaniu z całkowitym dostępnym wyposażeniem i liczbą żołnierzy – sta-
nowiły małą część potencjału stacjonującego na obszarze NRD wojska radzieckiego; 
por. S. Satjukow, op. cit., s. 73–74.
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wewnętrznej i zewnętrznej ZSRR po śmierci Stalina. Z drugiej strony 
kryzys czerwcowy był także dla Moskwy sygnałem, którego nie można 
było zignorować: rygorystyczne „trzymanie w ryzach” Niemiec Wschod-
nich mogłoby się stać zabawą z ogniem. Niezbędne wydawały się zatem 
„rozsądne” ustępstwa na rzecz roszczeń obywateli wschodnioniemiec-
kich dotyczących suwerenności ich kraju. Nie wolno było jednak stracić 
z oczu nadrzędnego celu, czyli umocnienia NRD jako wysuniętego naj-
bardziej na zachód posterunku bloku wschodniego. W wyniku negocjacji 
politycznych między Berlinem Wschodnim a Moskwą rząd ZSRR ogłosił 
ostatecznie w dniu 25 marca 1954 r. „suwerenność” Niemieckiej Republi-
ki Demokratycznej. Następnego dnia Grupa Radzieckich Wojsk Okupa-
cyjnych została przemianowana na Grupę Wojsk Radzieckich w Niem-
czech. Był to gest czysto symboliczny, ponieważ odtąd nie chodziło już 
o „okupację”, ale wyłącznie o „stacjonowanie”. Ponadto deklaracja suwe-
renności umożliwiła państwu wschodnioniemieckiemu późniejsze przy-
stąpienie do Układu Warszawskiego. Do takich symbolicznych gestów 
należało także oświadczenie Kremla z roku 1955 o zakończeniu stanu 
wojny z Niemcami14.

W dniu 20 września 1955 r. doszło do podpisania „Układu o stosun-
kach między NRD i ZSRR”, który był nie tylko pierwszą bilateralną umo-
wą podpisaną sześć lat po utworzeniu NRD, lecz także zawierał pierwsze 
stosunkowo mgliste zasady dotyczące stacjonowania wojsk radzieckich 
w Niemczech Wschodnich. W artykule 4 tej umowy obie strony postano-
wiły, iż oddziały radzieckie stacjonujące na terytorium NRD pozostaną 
tam „czasowo” i „za zgodą” rządu państwa niemieckiego, a konkretne 
regulacje dotyczące ich stacjonowania zostaną sformułowane w dodat-
kowym porozumieniu. Artykuł 4 zawierał ponadto interesujące zdanie: 
„Znajdujące się czasowo na obszarze Niemieckiej Republiki Demokra-
tycznej wojska radzieckie nie będą ingerować w sprawy wewnętrzne Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej ani w życie społeczno-polityczne 
kraju ”15. Jednocześnie podpisany protokół dotyczący „warunków stacjo-
nowania wojsk radzieckich” nie zawierał żadnych konkretnych regulacji, 

14 Ibidem, s. 75–76.
15 Vertrag über die Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 

und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. In: Gesetzblatt der Deutschen 
Demokratischen Republik. T. I. Jahrgang 1955. 2. Halbjahr, s. 917–918.
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lecz zawierał listę ustaleń odnośnie do tego, co miało być wojsku zapew-
nione, udostępnione i oddane do dyspozycji. Brak postanowień dotyczą-
cych rozwiązania „praktycznych problemów” oraz coraz częstsze „in-
cydenty” związane z Grupą Wojsk Radzieckich w Niemczech skłoniły 
rząd NRD do powołania w lutym 1957 r. specjalnej grupy roboczej pod 
kierownictwem ministerstw spraw zagranicznych obu krajów. Była ona 
zobowiązana do opracowania konkretnego projektu traktatu o stacjo-
nowaniu wojsk. Ostateczną wersję postanowienia, która została podana 
do publicznej wiadomości w dniu 12 marca 1957 r. również w obecności 
zachodnich dziennikarzy (nadzwyczajną atmosferę owego wydarzenia 
podkreślała dodatkowo telewizyjna transmisja na żywo z uroczystości 
podpisania dokumentu), poprzedziły wielodniowe negocjacje, podczas 
których strona wschodnioniemiecka przyjęła wszystkie propozycje part-
nera radzieckiego16.

Wraz z wejściem w życie „układu między rządem NRD a Związkiem 
Socjalistycznych Republik Radzieckich dotyczącym kwestii związanych 
z czasowym stacjonowaniem wojsk radzieckich na obszarze Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej” (zwanym dalej układem o stacjonowaniu 
wojsk) miały zostać określone ogólne warunki dotyczące pobytu żołnie-
rzy radzieckich w Niemczech Wschodnich. Jednak już dokładna analiza 
treści tego układu, bez konieczności odwoływania się do źródeł obrazu-
jących codzienną rzeczywistość stacjonujących wojsk (akta Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Państwowego NRD, wywiady z naocznymi świadkami), 
pozwala stwierdzić, iż postanowienia zawarte w powyższym dokumen-
cie dawały Armii Radzieckiej wolną rękę w wielu kwestiach dotyczących 
zasad stacjonowania. Dobrym tego przykładem są artykuły 1 i 18. W ar-
tykule 1 określono, iż stacjonowanie wojsk radzieckich nie będzie ogra-
niczało suwerenności NRD, a ponadto zapewniono stronę niemiecką, 
że stacjonująca Armia Radziecka nie będzie ingerować w wewnętrzne 
sprawy kraju ani w jego życie społeczne. W przypadku zagrożenia bez-
pieczeństwa stacjonujących w NDR wojsk radzieckich (przy czym moż-
liwe sytuacje zagrożenia nie zostały skonkretyzowane) strona radziecka 
zastrzegła sobie jednak w artykule 18 możliwość podejmowania działań 
mających na celu usuwanie tego rodzaju zagrożeń. Wprawdzie artykuł 18 

16 S. Satjukow, op. cit., s. 77–78.
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wspominał jeszcze, iż wszelkie podejmowane działania musiałyby być 
konsultowane z rządem NRD, niemniej jednak biorąc pod uwagę fakt, 
iż wschodnioniemieccy decydenci byli zdani na radzieckie „wsparcie”, 
ewentualna „ingerencja w wewnętrzne sprawy i życie społeczne kraju” nie 
stanowiłaby oczywiście żadnej większej przeszkody. Kolejne ogranicze-
nie możliwości decyzyjnych władz wschodnioniemieckich w kwestiach 
związanych ze stacjonowaniem wojsk zawarte było w artykule 22. Treść 
układu mogła być zmieniona wyłącznie za obopólną zgodą stron. Sprawy 
takie jak np. wytyczne dotyczące użytkowania budynków koszar, poligo-
nów, wojskowych budynków mieszkalnych oraz korzystanie z rozmaitych 
usług komunalnych, które teoretycznie powinny być w takiej umowie 
opisane ze wszystkimi szczegółami, zostały poruszone jedynie w niewiel-
kim stopniu. Artykuł 15 potwierdził jedynie prawo strony radzieckiej 
do korzystania z usług, z jakich wojsko korzystało już w chwili podpisa-
nia dokumentu. Regulamin i warunki użytkowania obiektów i środków 
oraz korzystania z wszystkich rodzajów usług miały być ujęte w odrębnej 
umowie uzupełniającej17. W nieco bardziej konkretny sposób określono 
w układzie o stacjonowaniu wojsk kwestie prawne (artykuł 3–10), choć 
zabrakło w nich szczegółowych ustaleń dotyczących wzajemnej pomocy 
prawnej oraz regulacji w zakresie przeprowadzania postępowania kar-
nego. Zgodnie z artykułem 9 szczegółowe regulacje dotyczące ścigania 
przestępstw miały zostać określone w ramach osobnej umowy, której za-
warcie miało nastąpić w późniejszym terminie. Układ o stacjonowaniu 
regulował także aspekty dotyczące zmiany liczebności i rozmieszczenia 
wojsk radzieckich oraz kwestie związane z poligonami, które znajdowały 
się poza miejscem stacjonowania, a z których Armia Radziecka chciała 
korzystać. Zgodnie z artykułem 2 kwestie te miałyby być konsultowane 
z organami NRD. Jak pokazała późniejsza powszechnie stosowana prak-
tyka, ta część układu była najczęściej wyłącznie zapisem na papierze.

Poruszając kwestię układu o stacjonowaniu, należy także zwró-
cić uwagę na problem „czasowości pobytu” wojsk radzieckich przeby-
wających na obszarze NRD. Zapis o owej „czasowości” występuje już 

17 Ta umowa uzupełniająca (tzw. umowa o trybie i warunkach korzystania przez woj-
ska radzieckie czasowo stacjonujące w NRD z różnego rodzaju obiektów i usług) nie 
została podana do wiadomości publicznej, przez co lokalne władze niemalże nie były 
w stanie kontrolować jej wdrażania; por. S. Satjukow, op. cit., s. 79.
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w układzie o stosunkach między NRD i ZSRR z dnia 20 września 1955 r., 
z którego został bez zmian przejęty w dokumencie z marca 1957 r. Obie 
strony umowy wprawdzie nie precyzują dokładnego zakończenia cza-
su stacjonowania armii radzieckiej w Niemczech Wschodnich, jednak 
po zapoznaniu się z treścią preambuły umowy można go hipotetycznie 
oszacować. W preambule określono bowiem powody dla konieczności 
pobytu wojsk radzieckich w NRD. Podano wśród nich obecność „wojsk 
obcych i baz wojskowych państw członkowskich agresywnego sojuszu 
północnoatlantyckiego” w Niemczech Zachodnich oraz „odrodzenie 
się niemieckiego militaryzmu” w RFN, które miało zagrażać pokojowi. 
Z uwagi na to „czasowe” stacjonowanie wojsk radzieckich w NRD uwa-
żane było za konieczne i służące zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa 
narodowi niemieckiemu (sic!) i radzieckiemu, a ponadto także innym 
narodom w Europie18. Z tekstu preambuły można zatem wywniosko-
wać, że pobyt wojsk radzieckich na terytorium państwa wschodnionie-
mieckiego miał trwać dopóty, dopóki nie ustanie zagrożenie dla poko-
ju, którego źródłem są Niemcy Zachodnie i przebywające na ich terenie 
obce wojska.

W rozważaniach dotyczących Grupy Wojsk Radzieckich w Niemczech 
interesująca wydaje się ponadto kwestia jej znaczenia w wojskowej kon-
cepcji Układu Warszawskiego. Znajdująca się na obszarze NRD armia 
radziecka była nie tylko jednostką wojskową liczącą 500 tys. żołnierzy, ale 
przede wszystkim stacjonowała bezpośrednio na granicy dwóch wrogich 
sobie systemów politycznych. Okoliczności te zapewniały Grupie Wojsk 
Radzieckich w Niemczech szczególną rolę w strukturze militarnej Bloku 
Wschodniego. Nie bez wpływu na proces wykrystalizowania się profi lu 
wojsk radzieckich w Niemczech Wschodnich pozostała wojna koreań-
ska w latach 1950–1953. Ponieważ również w Europie znacznie wzrosło 
zagrożenie konfl iktem militarnym, podjęto w Moskwie decyzję, aby nie 
tylko zmodernizować GWRN, lecz także zapewnić, aby była ona w stanie 

18 Verordnung über das Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokra-
tischen Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
über Fragen, die mit der zeitweiligen Stationierung sowjetischer Streitkräft e auf dem 
Territorium der Deutschen Demokratischen Republik zusammenhängen. In: Ge-
setzblatt der Deutschen Demokratischen Republik. T. I. Jahrgang 1957. 1. Halbjahr, 
s. 237–244.
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ciągłej gotowości bojowej. Odtąd Grupa Wojsk Radzieckich w Niem-
czech dysponowała najbardziej elitarnymi oddziałami w całym Bloku 
Wschodnim. Wojsko stacjonujące w NRD było zawsze w pełni zaopatry-
wane i wyposażane w najnowocześniejszą technologicznie broń o wiele 
wcześniej niż wszystkie inne armie Związku Radzieckiego. Nowe metody 
szkoleniowe, sprzęt czy też system dowodzenia wojskiem były, przed ich 
wprowadzeniem w innych radzieckich grupach wojskowych, najpierw 
testowane w NRD. Przy zapewnianiu personelu i materiałów Grupa 
Wojsk Radzieckich w Niemczech była zawsze uprzywilejowana. Zgod-
nie z życzeniem Moskwy wojska stacjonujące w Niemczech Wschodnich 
stanowiły kompletnie wyposażone, odpowiednio przeszkolone i gotowe 
do natychmiastowego podjęcia działań wojennych ugrupowanie bojowe. 
Wyróżniała je szybkość przemieszczania się, siła ognia i siła uderzenia 
oraz zdolność sprawnego pokonywania zapór przeciwpancernych oraz 
przeszkód wodnych19. Maksymalny czas alarmowania wszystkich prze-
bywających na obszarze NRD jednostek radzieckich wynosił zaledwie 
dwie godziny. Oznaczało to, iż najpóźniej dziesięć godzin po wywoła-
niu alarmu pierwsze odpowiednio przygotowane do walki, taktycznie 
rozmieszczone oddziały GWRN miałyby podjąć działania wojenne20. 
Okoliczność, iż Grupa Wojsk Radzieckich stacjonowała bezpośrednio na 
granicy z ideologicznym wrogiem i znajdowała się ze względu na to – jak 
już wspomniano – w ciągłej gotowości bojowej, wpływała nie tylko na 
codzienne funkcjonowanie stacjonujących żołnierzy poborowych (re-
gularne ćwiczenia wojskowe) oraz żołnierzy zawodowych (stały nadzór 
przez KGB), ale pośrednio także na życie ludności mieszkającej w miej-
scowościach położonych niedaleko od garnizonów – w wypadku tych 
ostatnich raczej w negatywny sposób. Dotyczyło to zwłaszcza ludności 
cywilnej mieszkającej bezpośrednio w sąsiedztwie radzieckich poligonów 
i lotnisk wojskowych21.

19 K. Arlt, op. cit., s. 206–209.
20 I.S. Kowalczuk, S. Wolle, op. cit., s. 118.
21 Archiwa bezpieki wschodnioniemieckiej, tj. Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwo-

wego NRD, obfi tują w informacje o skargach obywateli na nadmiernie dokuczliwy 
hałas powodowany przez samoloty i artylerię (także w godzinach nocnych) oraz 
o uszkodzeniach budynków dokonanych przez pociski i naboje, które wystrzelono 
daleko za granice poligonów.
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Przy uwzględnieniu siły liczebnej22 oraz wyposażenia i przeszkolenia 
Grupy Wojsk Radzieckich w Niemczech stacjonująca w Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej (nazywa-
na dalej PGWAR) odgrywała przy niej zaledwie rolę armii rezerwowej23. 
Jej liczące (ofi cjalnie) 66 000 żołnierzy oddziały stanowiły jedynie jedną 
z wielu jednostek zbrojnych w planach militarno-strategicznych Układu 
Warszawskiego. W przypadku wojny zaczepnej obecne na zachodzie Pol-
ski siły musiałyby wspierać ofensywę Grupy Wojsk Radzieckich w Niem-
czech, natomiast w razie wojny obronnej ich głównym zadaniem było-
by w miarę możliwości odpieranie ataku wroga i stworzenie warunków 
dla dalszych działań nadciągającej z ZSRR Armii Radzieckiej. I mimo że 
radzieckie siły powietrzne odgrywały bardzo ważną rolę w strukturze 
PGWAR, stacjonujące w Polsce oddziały radzieckie były w czasie poko-
ju w pierwszej kolejności odpowiedzialne za zapewnienie sprawnej ko-
munikacji i łączności między Moskwą a Wünsdorf24. Motywacja działań 
władz radzieckich, aby nadać PGWAR wyraźnie drugorzędną rolę w so-
cjalistycznym systemie militarnym, miała z pewnością charakter prag-
matyczny. W połowie lat 50. Ludowe Wojsko Polskie osiągnęło założoną 
liczebność i wyposażenie, mogło zatem pełnić funkcję istotnej podpory 
Układu Warszawskiego. Ponieważ generalicja polska była nie tylko po-
słuszna Związkowi Radzieckiemu, lecz także w dużej mierze przyuczo-
na względnie przeszkolona w Moskwie, ewentualny bunt części wojska 
polskiego przeciwko komunistycznym władzom w Warszawie, a co wię-
cej, przeciwko Związkowi Radzieckiemu, wydawał się raczej mało praw-
dopodobny. Nawet w przypadku spełnienia się najgorszego scenariusza 
niezbędne wzmocnienie dla PGWAR znajdowałoby się w zasięgu ręki 

22 W ok. 2,5 razy mniejszej od Polski NRD stacjonowała prawie dziesięciokrotnie 
większa liczba żołnierzy.

23 Określenie „armia rezerwowa” zostało tutaj użyte w sensie przenośnym, ponieważ 
stacjonujące w Polsce wojsko radzieckie posiadało strukturę armijną tylko do roku 
1956. Po dokonaniu w roku 1956 restrukturyzacji PGWAR otrzymało ono strukturę 
dywizyjną, przy czym w Polsce stacjonowały: jedna dywizja pancerna, jedna dywizja 
zmechanizowana i cztery dywizje lotnicze; por. M.L. Krogulski, Okupacja w imię 
sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1956–1993, Warszawa 2001, s. 34.

24 M.L. Krogulski, op. cit., s. 57; P. Piotrowski, Organizacja i dyslokacja Armii Czer-
wonej/Radzieckiej na terytorium Polski w latach 1944–1993; S. Stępień, W objęciach 
Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944–1993, Warszawa 2009, s. 132 i s. 137.
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(NRD oraz obszar Ukraińskiej i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej). Stacjonowanie w Polsce skromniejszej liczebnie jednostki 
wojskowej Armii Radzieckiej miało ponadto swoje uzasadnienie ekono-
miczne – mniej liczebne siły wojskowe wymagały mniejszych kosztów 
utrzymania25.

Na zakończenie warto wspomnieć o stosunku Grupy Wojsk Radziec-
kich w Niemczech do jej wschodnioniemieckiego sojusznika – Narodowej 
Armii Ludowej (nazywanej dalej NAL). Jak trafnie zauważył Kurt Arlt, 
„ze względu na podobieństwa ideologiczne, przynależność do sojuszu, 
przyporządkowanie do tego samego ugrupowania strategicznego, takie 
same zasady dotyczące uczestniczenia w operacjach wojskowych, w dużej 
mierze podobne wojskowe formy organizacyjne, metody szkolenia i sy-
stemy uzbrojenia, rozmieszczenie w bezpośrednim sąsiedztwie, etc. wy-
stępowały zasadniczo niemal idealne warunki dla bliskiej współpracy”26. 
Ponadto NAL miała być od początku tworzona jako armia koalicyjna 
i przygotowywana do walki u boku GWRN27. Ofi cjalnie jednostki Armii 
Radzieckiej utrzymywały kontakt z NAL28, który był powszechnie pro-
pagowany jako „Braterstwo Broni”29, jednak w codziennych wzajemnych 
stosunkach owo braterstwo istniało tylko na papierze. Aktywność Na-
czelnego Dowództwa w Wünsdorf ograniczała się w tym zakresie do ofi -
cjalnych żądań dotyczących zapewnienia bieżącego zapotrzebowania dla 

25 P. Piotrowski, op. cit., s. 131–132.
26 K. Arlt, op. cit., s. 217–218.
27 NRD nigdy nie dysponowała nieograniczoną władzą nad oddziałami NAL. Per de-

fi nitionem wszystkie armie Układu Warszawskiego – także w czasie pokoju – pod-
legały radzieckiemu Sztabowi Generalnemu. Por. S. Satjukow, op. cit., s. 189.

28 W dniu 13 listopada 1964 r. wszedł w życie „Plan perspektywiczny na rzecz dal-
szego umacniania braterstwa broni między NAL i GWRN”. W dokumencie tym 
obie strony uzgodniły współpracę wojskową na wszystkich możliwych szczeblach. 
Podobny charakter miały wydane w późniejszych latach dalsze regulacje dotyczące 
zacieśnienia braterstwa broni; por. K.W. Fricke, Okkupanten oder Waff enbrüder? Die 
Gruppe der Sowjetischen Streitkräft e in Deutschland, „Deutschland Archiv” 1982, 
Nr. 15, s. 275).

29 Skutecznym instrumentem propagowania takiego przekonania były wspólne wielkie 
manewry, na które zapraszane były także inne siły zbrojne Układu Warszawskiego. 
Tego rodzaju wydarzenia (np. ćwiczenia pod nazwą „Oktobersturm” jesienią 1965 r. 
w Turyngii) niezwłocznie podawano do wiadomości publicznej. Były one relacjono-
wane przez państwową telewizję i prasę.
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oddziałów radzieckich oraz do wojskowych planów operacyjnych. Strona 
radziecka praktycznie nie podejmowała jakichkolwiek innych inicjatyw 
na rzecz zacieśnienia współpracy. Taka postawa korpusu ofi cerskiego 
GWRN mogła mieć wielorakie przyczyny: nieustanna rotacja personelu 
wchodzącego w skład kierownictwa, duża nieufność wobec sojuszniczego 
partnera, obawy związane ze zdradzeniem tajemnic wojskowych, świa-
doma izolacja własnych oddziałów za murami garnizonów oraz niesz-
czególnie wysoka ocena jednostek NAL w oczach Moskwy (w planach 
Wünsdorf wschodnioniemiecka armia i tak nie odgrywała żadnej zna-
czącej bądź samodzielnej roli). Ani kierownictwu NAL, ani politycznym 
organom decyzyjnym NRD nigdy nie udało się utrzymywanie z GWRN 
kontaktów opartych na zasadzie równości. Nie tylko naczelne dowódz-
two radzieckich sił zbrojnych, ale także niektórzy dowódcy dywizji nie 
chcieli uznać NAL jako równorzędnego partnera. Starano się utrzymy-
wać swego rodzaju dystans i nie dopuszczać do głębszego poznania we-
wnętrznego życia własnych jednostek30.

 Tłum. z języka niemieckiego: Magdalena Pietrzak
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Summary

Th e article very briefl y presents the history of the Group of Soviet Forces in Ger-
many. Of course, its contents is not limited solely to chronologic historical analysis, 
but other issues related to Soviet Forces stationed in East Germany are also analy-
sed. Interesting example of developing the context of this article can be an issue of 
incorporating the Group of Soviet Forces in Germany into overall concept of the 
Warsaw Pact. Soviet Army stationed in GDR was not only one of the defensive pil-
lars of the Eastern Bloc (500 thousand soldiers), but was mainly stationed directly 
on the border of two adverse political systems. Particular role of the Group of So-
viet Forces in Germany in the military system built by the Soviet Union is clearly 
visible in comparison with the rest of the Soviet Army units stationed in other allied 
countries, for example with the Northern Group Forces stationed in Poland (hen-
ce, a brief mention of those forces in the present article). Cooperation between the 
Soviet Army present in GDR and the National People’s Army is briefl y discussed in 
the last paragraph. 
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Współczesna sztuka Legnicy 
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Już za niespełna rok obchodzić będziemy 70. rocznicę zakończenia II woj-
ny światowej, co zapewne stanie się okazją do licznych refl eksji i opra-
cowań na temat tej największej hekatomby XX  w. Spodziewać się też 
możemy okolicznościowych podsumowań mijającego okresu nie tylko 
w sferze polityczno-społecznej i gospodarczej, lecz także kulturowej i ar-
tystycznej. W skali dziejów narodu 70 lat to niewiele, ale w perspektywie 
„małej Ojczyzny” na pewno jest to wystarczająco duży odcinek czasu, by 
pozwolić sobie na zdystansowane opisanie zaistniałych zdarzeń i proce-
sów z zakresu sztuki współczesnej1. Z zaskoczeniem odnotowujemy, że 
mimo upływu blisko siedmiu dekad od chwili, gdy w Legnicy pojawił 
się pierwszy profesjonalny artysta malarz, Bronisław Chyła, nie powsta-
ło ani jedno pełne, monografi czne opracowanie tego tematu. Nie można 
bowiem do takich zaliczyć kilku okolicznościowych artykułów2, powsta-
łych zwykle przy okazji kolejnego, okrągłego jubileuszu Wystawy Plastyki 

1 Równoważnie do nazwy „sztuka współczesna” używać będziemy określeń: plastyka, 
sztuki plastyczne, sztuki wizualne.

2 M.in.: D. Sadurska (Wstęp w katalogu XX WPZM, 1989), J. Stasiak: Wstęp w kat. 
XXI WPZM 1995, XXVI WPZM, 2010, oraz niepublikowany tekst do albumu Tutor, 
2006.), Z. Kraska: Spotkanie dwudzieste piąte (kat. XXV WPZM, 2005), M. Rataj-
czak: wstęp do kat. XXI WPZM,1995,i XXII WPZM 1997, tekst niepublikowany 
w albumie TUTOR), i inne.
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Zagłębia Miedziowego (WPZM). Tym bardziej nie znajdziemy informacji 
na ten temat w monografi ach historycznych miasta. Na przykład w tej 
z 1998 r. kulturze poświęcono sześć spośród blisko ośmiuset stron, w tym 
plastyce niespełna jedną stronę.

Ten ostentacyjny wręcz brak literatury przedmiotu nie oddaje stanu 
obecnej rzeczywistości kulturalnej, w której zdarzenia artystyczne z za-
kresu sztuk wizualnych zdają się dominować. Warto zatem tę lukę jak 
najszybciej zapełnić. Także z tego względu, że wielu uczestników tej hi-
storii odchodzi, ale wielu jeszcze ma się dobrze, stanowiąc bezcenne źród-
ło informacji o początkach powojennego życia artystycznego w Legnicy.

Niniejszy artykuł stanowi początek dłuższego cyklu poświęconego 
współczesnej sztuce3 w Legnicy, bardzo istotnemu – naszym zdaniem – 
wycinkowi powojennych dziejów legnickiej kultury. Przedstawimy, jak 
zasygnalizowano w tytule, sylwetki twórców i animatorów życia arty-
stycznego, zaistniałe wydarzenia i zjawiska artystyczne oraz instytucje 
i organizacje, zajmujące się organizowaniem i kreowaniem życia pla-
stycznego w Legnicy. Przedmiotem naszego zainteresowania jest sztuka 
powstała w Legnicy bądź dla Legnicy, której autorami są artyści profe-
sjonalni, mieszkający w tym mieście lub w najbliższej okolicy, lecz iden-
tyfi kujący się z nim. Wspomnimy jednak i o tych, którzy wywodząc się 
z Legnicy, pracowali bądź pracują obecnie na wizerunek artystyczny in-
nych miejsc w Polsce, a także o tych, którzy z naszym miastem związani 
byli tylko przez pewien okres.

Zawartość artykułu uporządkowano według chronologii zdarzeń, 
a osią rozważań uczyniono dzieje środowiska i życia plastycznego: jego 
genezę, rozmiary, sposób funkcjonowania, potencjał artystyczny i spo-
łeczne znaczenie. W znaczeniu wąskim „środowisko plastyczne” to sami 
artyści, zarówno ci dyplomowani na uczelni artystycznej, jak i ci, których 
kwalifi kacje zawodowe potwierdziły upoważnione organa państwowe 
(Ministerstwo Kultury) lub codzienna praktyka i dorobek artystyczny. 
W szerszym znaczeniu przez pojęcie „środowiska” rozumieć będziemy 
także instytucje (galerie, muzea, ośrodki kultury, szkoły artystyczne) 
i organizacje zawodowe oraz społeczne (np. ZPAP) zajmujące się promo-
waniem sztuki współczesnej, a także niektóre media oraz niezależnych 

3 Artykuł jest fragmentem przygotowywanej zwartej publikacji na ten temat.



219WSPÓŁCZESNA SZTUKA LEGNICY 

teoretyków, krytyków i animatorów sztuki. W narrację chronologiczną 
dziejów współczesnej sztuki Legnicy wpleciono osobne wątki problemo-
we, np. poświęcone niektórym zdarzeniom lub osobowościom. Należy 
tutaj zastrzec, że w tym akurat artykule zostaje świadomie pominięta 
szczegółowa analiza treści, formy, jakości i znaczenia legnickiej sztuki 
w szerszym kontekście w poszczególnych dekadach. Poświęcone temu 
zostanie osobne opracowanie. Z podobnych powodów zabrakło tutaj in-
formacji o obecności w życiu plastycznym Legnicy licznej grupy twórców 
amatorów oraz fotografi ków. Zwłaszcza tym drugim należą się osobne 
akapity, stanowią bowiem liczną i aktywną grupę, która może pochwalić 
się zgoła profesjonalnymi osiągnięciami (M. Pawełek, F. Pałka, F. Grzy-
wacz, P.  Krzyżanowski, D.  Berdys, J.  Janicki, C.  Pietraszko, G.  Spała, 
P. Łyskawa, J. Zawisza, K. Pawlik i in.). Legnicką fotografi ę i sztukę wideo 
omówimy przy okazji tekstu o Salonie Fotografi cznym HOMO.

W kolejnych tekstach cyklu zamierzamy przedstawić najważniejsze 
wydarzenia i imprezy organizowane w Legnicy (Wystawa Plastyki Za-
głębia Miedziowego, Plener OSETNICA, Plener Rzeźbiarski, Ogólnopol-
ski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE, Międzynarodowy Salon 
Fotografi czny HOMO, SATYRYKON, Legnicki Festiwal SREBRO, Letnia 
Akademia Filmowa, Festiwal Intermediale, międzynarodowe warsztaty 
Copper Ore) oraz najważniejsze instytucje promujące sztukę współczes-
ną (Galeria Sztuki, Muzeum Miedzi, Legnickie Centrum Kultury, Teatr 
Modrzejewskiej, inne domy kultury, DESA, galerie prywatne). Osobny 
esej poświęcimy sztuce plenerowej w przestrzeni miasta – pomnikom, 
fontannom, muralom, graffi  ti. Każdemu z tekstów zasadniczych towarzy-
szyć będą wybrane biografi e artystyczne najważniejszych przedstawicieli 
legnickiego środowiska plastycznego, zarówno samych twórców, jak i or-
ganizatorów, komentatorów i animatorów sztuki Legnicy. 

Przyjęte tutaj cezury są umowne i subiektywne, podobnie jak ich na-
zwy i oceny. Siedem powojennych dekad podzielono na pięć okresów: 
1945–1969, 1970–1980, 1981–1989, 1990–1999, 2000–do dziś. Podział ten 
jest w znacznej mierze odzwierciedleniem skomplikowanych – krajowych 
i lokalnych – procesów polityczno-społecznych i administracyjnych, ma-
jących wpływ na całokształt życia, w tym kulturalnego i artystyczne-
go. Wydaje się on uzasadniony, gdyż w większości dotyczy czasu, kiedy 
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codzienne życie obywateli i kultura były niemal w całości organizowane 
i zarządzane przez państwo.

Podobrazie. Legnica tużpowojenna

Historia współczesnej plastyki Legnicy miała swój początek w czasie 
i okolicznościach wyjątkowych, dlatego należy je tutaj przypomnieć. 
II wojna światowa brutalnie wywróciła wcześniej panujący w Europie 
ład polityczny, etniczny, administracyjny i państwowy, radykalnie też 
przerwała ciągłość kulturową na ogromnych obszarach dzisiejszej Polski. 
Bolesność tych zmian była ogromna i głęboka, bo wiązała się nie tylko 
z formalną, administracyjną korektą granic państw, lecz nade wszystko 
z wielonarodową, przymusową migracją o niespotykanej dotąd skali. Na 
opuszczony z dotychczasowych niemieckich mieszkańców Dolny Śląsk 
przeniesiono głównie Polaków z Kresów Wschodnich oraz spore grupy 
Łemków i Ukraińców w ramach odwetowej Akcji „Wisła”. Z czasem na 
wciąż niezasiedlone tereny docierali rodacy powracający z wojny bądź 
przyjeżdżający z rdzennej Polski (nierzadko w roli politycznych banitów), 
a potem także osiedleńcy spoza kraju (rosyjscy Żydzi, Grecy, Macedoń-
czycy, Serbowie, Cyganie). Wraz z pozostałymi jeszcze niemieckimi i ży-
dowskimi autochtonami oraz przede wszystkim ze stacjonującymi tutaj 
wojskami radzieckimi i z ich całym cywilnym zapleczem Dolny Śląsk stał 
się narodowościowym i kulturowym tyglem, w którym ucierała się mie-
szanka o trudnych do przewidzenia konsekwencjach społecznych. Spoi-
wem mocno zróżnicowanych etnicznie grup i ich interesów był autorytar-
nie narzucony ład społeczno-polityczny i gospodarczy, zaprogramowany 
przez nowe socjalistyczne władze państwa. 

Mitem założycielskim dla tego intensywnego zasiedlania stał się po-
wrót do Macierzy, czyli na Ziemie Odzyskane, inaczej – na dawne „pol-
skie Ziemie Piastowskie”. Prawie nikt z tych, którzy pojawili się tutaj 
w różnych zresztą rolach, czy to namiestników nowego państwa, czy zwy-
kłych jego obywateli i przyszłych mieszkańców, nie był pewien, jak długo 
pojałtański porządek graniczny zdoła się utrzymać. Ta niepewność, po-
łączona jeszcze z niezwykle trudnymi warunkami codziennej egzystencji 
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oraz ingerencyjną obecnością Armii Radzieckiej, sprawiała, że w Legnicy 
proces normalizacji społecznej przebiegał trudniej i wolniej niż w innych 
miejscowościach. 

Chociaż wojna oszczędziła Legnicę, to w kolejnych miesiącach nie 
miała ona szczęścia do swoich gospodarzy. Po bezpośrednich działaniach 
militarnych (luty 1945) straty materialne w strukturze miasta były nie-
wielkie, wręcz śladowe. Zniszczenia powstały później, wskutek celowo 
wzniecanych pożarów, głównie przez żołnierzy zwycięskiej Armii Czer-
wonej. Swój wkład w to „dzieło” mieli też rozliczni polscy szabrownicy. 
O „poniemiecki spadek” nie dbali także nowi osiedleńcy, zakładający 
tymczasowość zaistniałej sytuacji. Wreszcie ostatecznym utrudnieniem 
dla normalizacji społecznej i gospodarczej sytuacji miasta było uczynie-
nie z Legnicy strategicznej siedziby wojsk radzieckich, pozostałych tutaj 
dla ochrony nowego politycznego status quo w Europie. Przesądziło to 
niestety o blisko półwiecznej obecności Rosjan w Legnicy, ze wszystki-
mi negatywnymi konsekwencjami takiego stanu rzeczy, także w sferze 
kultury.

W pierwszych miesiącach i latach najważniejszym zadaniem było 
zapewnienie osiedleńcom bezpieczeństwa i normalnych warunków do 
życia, zaopatrzenie w żywność i energię, uruchomienie infrastruktury 
i zakładów przemysłowych. Dość szybko ruszyły pierwsze szkoły, kina, 
powstała orkiestra dęta (1945), potem biblioteka (1947), ale wciąż nie był 
to czas sprzyjający kulturze, a tym bardziej sztuce. Życie kulturalne to-
czyło się głównie w przyzakładowych świetlicach i klubach. Miejski dom 
kultury powstał w 1947 r., ale i tak się nie utrzymał (został reaktywowa-
ny w 1956). W takich okolicznościach publiczna działalność artystyczna 
w dzisiejszym rozumieniu nie była możliwa. Jej rozkwit nastąpił dopiero 
w czasie „odwilży” po 1956 r. W spółdzielczych i związkowych klubach 
oraz świetlicach, w szkołach ponadpodstawowych powstawały licznie te-
atry amatorskie, kabarety, zespoły muzyczne i taneczne, koła poetyckie, 
chóry. Plastyka (amatorska) była obecna jedynie w szkołach i w wizual-
nej propagandzie nowego ustroju. Jedynym profesjonalnym twórcą był 
malarz Bronisław Chyła (od 1947). Jego samotna obecność i edukacyjna 
aktywność miała zaowocować dopiero dwie dekady później, gdy zalążek 
legnickiego środowiska plastycznego stał się faktem.
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Czas pionierów. Geneza środowiska plastycznego 
(1945–1969)

Wszystko, co związane jest z początkiem i narodzinami powojennej leg-
nickiej plastyki, kojarzy się z osobą i osobowością Profesora Bronisława 
Chyły, znakomitego malarza i Mistrza, nauczyciela wielu późniejszych 
pokoleń artystów. Jego zakorzenienie w Legnicy było dziełem przypad-
ku, o których zwykło się mówić, iż było to „niezwykle szczęśliwe zrzą-
dzenie losu”. Przypomnijmy, przez pierwsze miesiące i lata Dolny Śląsk, 
a zwłaszcza Legnica, był jak ogromny przesiadkowy dworzec kolejowy 
(dziś powiedzielibyśmy: hub logistyczny), przez który przewijały się wie-
lotysięczne rzesze ludzi we wszystkich kierunkach świata. Jednych wy-
siedlano, drugich zasiedlano, a jeszcze inni znaleźli się tutaj tylko prze-
jazdem w drodze powrotnej z wojny w swe rodzinne strony. Wreszcie 
ostatnia kategoria to ci, którzy z własnej woli, bez administracyjnego 
nakazu postanowili przyjechać do Legnicy i zostać na dłużej. Nie zna-
my dokładnych motywacji Chyły, ani nawet okoliczności jego przybycia 
i podjęcia decyzji o osiedleniu właśnie w Legnicy, dokąd przyjechał z za-
granicy. Nie miał tutaj przecież żadnych punktów zaczepienia, krewnych, 
przyjaciół, znajomych czy choćby konkretnych interesów. O Polsce, ro-
dzinnym kraju swoich rodziców, myślał i marzył od dawna, gdy mieszkał 
z rodzicami jeszcze w Berlinie. Być może wybrał Legnicę, bo jej fragmen-
ty przypominały mu miasto młodości, do którego było stąd stosunkowo 
blisko. Na szczęście dla legnickiej kultury znalazł „jakiś” osobisty powód, 
by zapuścić korzenie właśnie tutaj. 

Tym razem fortuna Legnicy sprzyjała, bo oto już na samym „starcie” 
powojenna kultura zyskiwała doskonale wykształconego twórcę, młode-
go, pełnego energii artystę, pragnącego włączyć się w „malowanie” nowe-
go, kulturowego krajobrazu miasta, jego nowej „małej Ojczyzny”. To nie 
był jeszcze czas, gdy nabyte w prestiżowych akademiach kwalifi kacje po-
zwalały na utrzymanie się z uprawiania wolnej artystycznej twórczości. 
Dlatego włączenie się w roli szkolnego nauczyciela rysunku w heroiczny, 
z dzisiejszej perspektywy, proces budowy nowej rzeczywistości społecz-
nej i kulturowej było zarówno przejawem świadomej decyzji, jak i prze-
de wszystkim koniecznością życiową. Młody Chyła nauczał w szkołach 
legnickich (Liceum Pedagogiczne) i we Wrocławiu (Liceum Plastyczne), 
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co umożliwiało mu kontakt z tam-
tejszym, wciąż jeszcze nielicznym 
środowiskiem artystycznym4. 

Powstawanie środowiska pla-
stycznego w Legnicy w ówczesnych 
warunkach było dziełem przypad-
ku, tak samo jak był nim przyjazd 
i osiedlenie się B. Chyły. Nie dys-
ponując ani uczelnią, ani szkołą ar-
tystyczną, miasto nie mogło liczyć 
na naturalny dopływ wykwalifi ko-
wanych osób. Dopiero stopniowy 
rozwój szkolnictwa i zapotrzebo-
wania miejscowego przemysłu oraz 
handlu na usługi propagandowo-
-dekoratorskie spowodował wzrost 
zainteresowania osobami z kwalifi -
kacjami plastycznymi5. Długo jed-
nak artystyczny „import” miał wy-

miar śladowy, być może z uwagi na militarny status Legnicy, niebudzący 
zaufania wśród potencjalnie zainteresowanych. Jeszcze przez ponad de-
kadę miał Chyła pozostać w Legnicy twórcą osamotnionym.

Dopiero kilkanaście lat po wojnie, z końcem lat 50., pojawiły się w mie-
ście kolejne osoby z cenzusem akademickiego artysty: Józef Spuła (1953), 
Aleksandra Frydrychowicz-Zając z mężem Ryszardem Zającem (1959), 
Maria i Edward Rogalowie (1960), Agnieszka Wlaźlak (1962), Stanisław 

4 Wrocławskie kontakty miały się potem przydać, gdy organizował Wydział Plastycz-
ny w tutejszym Studium Nauczycielskim oraz miejscowe środowisko plastyczne. 
Zaprosił wtedy do współpracy Tadeusza Wrońskiego i Teresę Włodarczak, świeżo 
upieczonych absolwentów wrocławskiej PWSSP.

5 Działał odgórny system: nawet na uczelniach artystycznych kształcono artystów 
przede wszystkim o specjalnościach i umiejętnościach praktycznych, przydatnych 
potem przy „budowie socjalistycznego kraju” – w przemyśle, szkolnictwie, handlu, 
reklamie. Nie dziwi więc, że najpierw w Legnicy pojawili się absolwenci takich spe-
cjalności jak malarstwo architektoniczne, włókiennictwo, ceramika, architektura 
wnętrz. Po B. Chyle pierwszym absolwentem o specjalizacji czysto artystycznej był 
malarz H. Baca (1970).

Bronisław Chyła
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Cieśla (1964), Irena Tomaszewska-Rollauer (1965?), Witold Fiderkiewicz 
(1966). W latach 50. przez krótki czas z Legnicą związany był zawodowo 
znakomity malarz Jan Geppert, równie utalentowany jak jego bardziej 
znany stryj Eugeniusz, rektor wrocławskiej uczelni, a dziś patron ASP6. 

Tak więc ok. połowy lat 60. możemy mówić o zrębach środowiska pla-
stycznego w Legnicy i początkach tzw. życia plastycznego (wystawy, spot-
kania, dyskusje etc.), które praktycznie do tej pory nie istniało. Nieliczni 
artyści pochłonięci byli pracą dydaktyczną w szkołach, domach kultury 
lub doraźnym zarobkowaniem na zleceniach w zakładach pracy. Na tym 
tle wyjątkiem była „miejska wystawa plastyków” z 1956 r. oraz wspólna 
wystawa B. Chyły z J. Geppertem w MDK w roku 1958, za którą ten drugi 
otrzymał Nagrodę Miasta Legnicy. Nie dysponujemy przekazami (prasa, 
dokumentacja MDK) o indywidualnych pokazach B. Chyły w Legnicy 
w tym czasie, ale trudno uwierzyć, żeby mogło ich nie być. Inna sprawa, 
że nie było wtedy miejsca na takie pokazy, nie licząc pomieszczeń, któ-
rymi dysponowały ubogie domy kultury i świetlice. Wiadomo na pew-
no, że wystawiał prace wielokrotnie poza Legnicą, m.in. we Wrocławiu, 
Krakowie, Opolu. Odbywały się też pokazy sekcji plastycznej, którą stwo-
rzył w MDK w roku 1956. W gronie jej uczniów znaleźli się m.in. znani 
legniccy twórcy: Jan Henryk Baca, Edward Mirowski, Maria Antoniak, 
Teresa Jarzembowska. 

Momentem przełomowym w historii legnickiej plastyki było powsta-
nie w 1964 r. Studium Nauczycielskiego w Zamku Piastowskim. W jego 
strukturze utworzono Wydział Wychowania Plastycznego (1967), który 
stał się matecznikiem środowiska i początkiem życia plastycznego w Leg-
nicy. Kierował nim oczywiście Bronisław Chyła, który zaprosił do współ-
pracy młodych artystów z Wrocławia – Teresę Włodarczak i Tadeusza 
Wrońskiego (1924–1998), a także mieszkających w Legnicy Agnieszkę 
Wlaźlak i Witolda Fiderkiewicza, a później także Telemacha Pilitsidisa 
z Głogowa. Swój entuzjazm z powodzeniem wszczepili studentom, do 
których należeli m.in. Urszula Andrejczyn, Jan Bocheński, Alina Dzie-
wońska, Ewa Granowska, Teresa Jarzembowska, Elżbieta Kleniuk, Kry-
styna Łyba-Janus, Ludwika Ogorzelec, Michał Rajczakowski, Aldona Sta-
roń, Wanda Szwegler, Andrzej Wach, Krystyna Wiercińska. Większość 

6 J. Geppert uczył w szkole, prawdopodobnie w latach 1957–1958.
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z nich kontynuowała potem naukę na wyższych uczelniach artystycz-
nych, głównie na PWSSP we Wrocławiu, a o Ludwice Ogorzelec można 
powiedzieć, że zdobyła nawet międzynarodowe uznanie. 

Coraz bardziej świadomi swej potencji twórczej, pulsujący chęcią 
działania wykraczającego poza szkolne obowiązki, artyści-nauczyciele 
i studenci skupieni wokół swego Profesora utworzyli Grupę ZAMEK, na-
zwaną tak od siedziby szkoły. Z dostępnych przekazów ustnych i nielicz-
nych relacji pisemnych wyłania się obraz niewielkiej grupy energicznych 
młodych ludzi, której niekwestionowanym liderem, autorytetem i men-
torem jest starszy o co najmniej jedną generację charyzmatyczny Profe-
sor Chyła. Dla swoich asystentów i studentów był nie tylko autorytetem 
formalnym (jako kierownik Wydziału), lecz autentycznym, wynikającym 
z jego pozycji i postawy artystycznej. Był najwyższej klasy profesjonalistą 
i jednocześnie skłonnym do bezinteresownego dzielenia się swoją wiedzą 
i umiejętnościami nauczycielem. Nic dziwnego zatem, że tytułowany był 
Mistrzem i Profesorem. Prowadził Wydział w duchu pełnej swobody ar-
tystycznych wyborów, ale jego charyzmatyczna osobowość nie pozostała 
bez wpływu na postawę twórczą młodszych współpracowników. Nie ma 
tutaj mowy o formalnym naśladownictwie – choć i takie się zdarzało, 
raczej o szacunku wobec kanonów artystycznego rzemiosła i własnych 
wyborów.

Z końcem lat 60. światowa rewolucja społeczno-obyczajowa 1968 r. 
dotarła również do Polski, obejmując zasięgiem całe pokolenie młodych 
ludzi urodzonych już po wojnie. Szczególnie otwarci na nową ideologię 
„wolności i miłości”, skierowaną przeciw istniejącemu porządkowi i es-
tablishmentowi, byli studenci i artyści. Także wśród młodych twórców 
w Legnicy potrzeba zamanifestowania swojej coraz liczniejszej obecno-
ści stawała się coraz bardziej oczywista i nagląca. W Studium Nauczy-
cielskim wrzało od dyskusji twórczych, które znalazły materialne uj-
ście w formie pokazu plastycznego w murach uczelni w 1969 r. A już 
rok później, w maju, z inicjatywy Profesora i Grupy ZAMEK, odbyła 
się w Muzeum Miedzi w Legnicy publiczna i otwarta wystawa ich prac. 
Dała ona początek trwającej do dziś tradycji środowiskowych przeglą-
dów sztuki, które już rok później w tym samym Muzeum zaistniały pod 
nazwą Wystawa Plastyki Zagłębia Miedziowego. W ten sposób istnie-
nie legnickiego środowiska plastycznego zostało ofi cjalnie potwierdzone 
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i usankcjonowane autorytetem instytucji kultury. Pierwszą ponadlokal-
ną imprezą artystyczną w Legnicy był Salon Fotografi czny CZŁOWIEK, 
z czasem o zasięgu międzynarodowym i pod nazwą HOMO (1968–1974), 
zainicjowany przez pasjonata i świetnego fotografi ka Mieczysława Paweł-
ka, fi rmowany organizacyjnie przez Legnicki Dom Kultury.

Podsumujmy: w ciągu pierwszych 25 powojennych lat osiedliło się Leg-
nicy na stałe zaledwie 10 osób z wyższym wykształceniem plastycznym, 
wliczając do tego grona B. Chyłę. W rozbiciu na dyscypliny ta skromna 
statystyka wyglądała następująco: malarzy było troje (w tym 2 osoby po 
malarstwie architektonicznym), włókienników – 2, ceramików – 2, ar-
chitektów wnętrz – 3. W tym czasie doraźnie uzupełniało środowisko 
troje malarzy spoza Legnicy (J. Geppert, T. Włodarczak, T. Wroński) oraz 
ceramik B. Wolanin. Warto zwrócić uwagę na charakterystyczny rys leg-
nickiego środowiska plastycznego: wszyscy funkcjonowali w pewnych re-
lacjach z systemem edukacji, zarówno szkolnym, jak i kulturalnym. Część 
z nich była nauczycielami w szkołach, a część w domach kultury, gdzie 
prowadzili sekcje plastyczne (później także w organizacjach społecznych 
o charakterze terapeutycznym). Część z nich współpracowała z handlem 
i przemysłem, wykonując prace plastyczne na zlecenie.

Złoty okres. Życie artystyczne w latach 70. (1970–1979)

Dzieje sztuki na prowincji były najczęściej mniej lub bardziej intensyw-
nym odbiciem zjawisk, procesów czy trendów ogólnych, mających swoje 
źródło w metropoliach politycznych, administracyjnych i akademickich. 
Centralnie zarządzane państwo (i kultura) miało swoje ograniczenia, nie 
pozwalało na pełną swobodę w żadnej sferze życia, nawet gospodarczej. 
Jednak jeśli tylko treści kultury w jawny sposób nie kwestionowały obo-
wiązującego porządku politycznego i nie godziły w wyznawane impon-
derabilia, to wszystko inne było dozwolone. Tak działo się po odwilży po 
przełomie 1956 r., której pozytywne skutki w plastyce bardzo wyraźnie 
uwidoczniły się już dekadę później, a szczególnie mocno w latach 70. 
Wskutek poluzowania rygorów ideologicznych wobec sztuki oraz lekkie-
go uniesienia żelaznej kurtyny i dyskretnego otwarcia na świat i kontakty 
zagraniczne w Polsce rozszerzyły się bardzo wyraźnie granice swobody 
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twórczej. Druga połowa lat 60. przyniosła polskiej sztuce wyraźne oży-
wienie, a nawet sukcesy na arenie międzynarodowej, czego przykładem 
może być zwłaszcza grafi ka i polska szkoła plakatu czy sukces M. Aba-
kanowicz na Biennale w Sao Paulo. W latach 70. emancypacyjne procesy 
w sztuce jeszcze się wzmocniły. 

Benefi cjentami tych trendów i zmian były także mniejsze ośrodki, ta-
kie jak Legnica. Po wyraźnej dominacji w kulturze przedsięwzięć zwią-
zanych z muzyką, literaturą, fi lmem i teatrem przyszedł czas na plastykę. 
Symbolicznym początkiem życia plastycznego w Legnicy była wspomnia-
na już wystawa w Muzeum Miedzi (1970). Legnickie środowisko znako-
micie wykorzystało ożywcze tendencje ogólne i własną, coraz większą siłę 
i aktywność, doprowadzając w 1971 r. do utworzenia CZARNEJ GALE-
RII, fi lii wrocławskiego oddziału BWA. Pierwszym kierownikiem Galerii 
został ten, który do jej powstania przyczynił się najbardziej – młody ma-
larz Jan Henryk Baca, legniczanin, który po dyplomie we wrocławskiej 
PWSSP (1970) wrócił do rodzinnego miasta, ku radości swego Mistrza 
Chyły. 

Powstanie Czarnej Galerii było wydarzeniem wyjątkowym w dziejach 
miasta: po 26 latach od zakończenia wojny na mapie Legnicy pojawiło się 
specjalnie dedykowane miejsce dla sztuki! Po ćwierćwieczu „bezdomno-
ści” miejscowi twórcy zyskali siedzibę, w której mogli wystawiać prace 
(nie tylko zresztą swoje), spotykać się, dyskutować, wymieniać poglądy. 
Przede wszystkim jednak mogli kontaktować się ze społeczeństwem za 
pomocą sztuki, edukować je plastycznie i zarazem weryfi kować swoją ja-
kość wobec jego oczekiwań. Jeszcze w tym samym 1971 r. zorganizowano 
drugą wystawę środowiskową, już pod nazwą Plastyka Zagłębia Miedzio-
wego7. Grupa stawała się coraz bardziej zintegrowana, czego konsekwen-
cją stało się utworzenie w 1973 r. koła wrocławskiego oddziału ZPAP 
pn. ZPAP Zagłębia Miedziowego, na którego czele stanął – nie inaczej 
– Profesor Chyła. 

Wykorzystując swoje liczne dobre kontakty z krajowymi uczelniami 
i strukturami BWA oraz ZPAP Baca radykalnie zmienia zasięg i spo-
sób funkcjonowania środowiska plastycznego, wpływa także na status 

7 Wystawa Plastyki Zagłębia Miedziowego, Muzeum Miedzi, 4.11.–4.12.1971.
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sztuki współczesnej w Legnicy, 
która zaczęła być akceptowana 
i permanentnie obecna w mieście. 
Od jego przyjazdu i z jego inicja-
tywy życie plastyczne rozkwita, 
wystawa goni wystawę, odbywają 
się pokazy, warsztaty i plenery ar-
tystyczne. Za sprawą trzech edycji 
Ogólnopolskiego Pleneru Rzeź-
biarskiego (1970–1972) do miasta 
ściągają młodzi artyści i studenci 
z całej Polski. Wielu z nich dzia-
ła do dziś, stanowiąc czołówkę 
polskich rzeźbiarzy czy artystów 
multimedialnych (Z. Kulik, B. Fa-
lender, Z. Frączkiewicz, K.M. Bed-
narski i inni)8. Niektórzy, jak np. 
Zbigniew Frączkiewicz, powracają 

po studiach do Legnicy lub w jej okolice, zasilając coraz liczniejszą gru-
pę plastyków. W tej samej dekadzie przybyli jeszcze malarze Krystyna 
Hyplak (1975) i Wojciech Chrobak (1975–1978), ceramiczka i malarka 
Maria Antoniak (1977), malarz Edward Mirowski (1979) i na moment 
rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec, która wkrótce wyemigrowała za granicę.

W 1971 r. startuje też OSETNICA, najbardziej znany legnicki plener 
artystyczny odbywający się corocznie w… Piotrowicach koło Chojnowa 
(była też edycja w Targoszynie). Przez kilkanaście edycji do 1990 r. (od 
1974 w formule międzynarodowej) uczestniczyło w nim kilkudziesięciu 
czołowych artystów z Polski (m.in. tak znani dziś jak E. Dwurnik, F. Ma-
śluszczak, M. Czapla, S. Batruch, P. Lasik), a także z zagranicy, głów-
nie z krajów socjalistycznych. Pokazy poplenerowe prezentowane są na 
miejscu w Piotrowicach oraz w okolicznych instytucjach, np. w Muze-
um Regionalnym w Chojnowie, Muzeum Miedzi w Legnicy, a później 
także w fi liach legnickiej Galerii (Lubin, Głogów9). Plenerowe inwazje 

8 Nieliczne z rzeźb pozostawionych wtedy w plenerze miasta zachowały się do teraz.
9 Galeria Zamkowa (dziś Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe) w Lubinie, Galeria 

Nad Studnią w Głogowie.

Henryk Baca
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młodych artystów z całego kraju na Legnicę działały inspirująco tak-
że na miejscowe środowisko plastyczne, biorące zresztą udział w plene-
rach, jak i na oswajanie się społeczności z obecnością sztuki współczesnej 
w mieście.

Gdy w 1975 r. Legnica staje się stolicą nowego województwa, zainte-
resowanie kulturą ze strony miejscowych władz jeszcze wzrasta. Wpraw-
dzie zakończył swoją działalność Salon Fotografi czny HOMO (1974), ale 
rodzą się już następne przedsięwzięcia: Międzynarodowy Konkurs Ry-
sunku Satyrycznego SATYRYKON (1977), Ogólnopolski Przegląd Form 
Złotniczych SREBRO (1979). W 1975  r. w „kultowym” wtedy Klubie 
„Parnasik” zorganizowano nawet Targi Plastyki. Jeśli zsumować wszyst-
kie wydarzenia – coroczną Wystawę Plastyki ZM, plenery Osetnica oraz 
codzienną, systematyczną działalność wystawową Galerii BWA – to wi-
dać, że życie plastyczne toczyło się barwnie i intensywnie. Podstawo-
wymi uciążliwościami w codziennej praktyce artystycznej były cenzura 
(często nieskuteczna) i niedostatek zaopatrzenia w materiały oraz sprzę-
ty do pracy. W 1975 r. z powodów politycznych odejść musiał z Galerii jej 
kierownik Henryk Baca, który angażował się w działalność opozycyjną10. 
Zastąpiła go na krótko Hanna Krzewska-Lis, a następnie Jan Bocheński 
(1976).

Na koniec dekady artystycznej koniunktury w Legnicy przebywało 
na stałe już 21 artystów, dwukrotnie więcej niż po pierwszym ćwierć-
wieczu od wojny, a z miejscowym środowiskiem identyfi kowało się 
kolejnych kilkanaście osób zamieszkujących województwo legnickie 
(od 1975) i Zagłębie Miedziowe. Środowisko reprezentowały dwa po-
kolenia, miedzy którymi była tylko kilkunastoletnia różnica, dlatego 
łatwiej znajdywano wspólny język w kwestiach merytorycznych i orga-
nizacyjnych. Abstrahując od zdobytej na studiach specjalizacji, więk-
szość młodych twórców uprawiała najbardziej klasyczne dziedziny: 
malarstwo, rysunek, grafi kę, rzadziej ceramikę i tkaninę (A. Frydry-
chowicz-Zając, okazjonalnie M. Antoniak) czy wyjątkowo już rzeźbę 
(Z. Frączkiewicz). 

10 M.in. w latach 1973–1976 wykonał serię grafi k i obrazów pt. „Precyzyjny strzał 
w podstawę czaszki”, nawiązujący do zbrodni katyńskiej. Z tego powodu był potem 
szykanowany zawodowo.
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Czas smutku, czas nadziei11. Legnicka sztuka 
w latach osiemdziesiątych (1980–1989)

Po roku 1976 pojawiało się coraz więcej politycznych skaz na wizerun-
ku socjalistycznego (gospodarczo-społecznego) sukcesu, co zauważało 
i kontestowało także wielu artystów. W powietrzu unosiło się powszech-
ne przeświadczenie, że po życiu na kredyt nastąpi dramatyczne tąpnię-
cie. W 1980 r. na krótko wybuchła społeczna rewolucja „Solidarności”, 
której nierówny dorobek socjalny i polityczny został częściowo zmar-
nowany przeniesieniem w sferę konfrontacji, co w rezultacie sprowoko-
wało wprowadzenie stanu wojennego. Podziały społeczne, które wtedy 
powstały, rozciągnęły się także na obszar kultury i sztuki. Powstał drugi 
obieg, bojkotujący ofi cjalne państwowe kanały dystrybucji treści kultury. 
Ogólnopolskie środowisko artystyczne spolaryzowało się w zależności od 
stopnia identyfi kacji z racjami którejś ze stron. Ci, którzy w ramach pro-
testu przeciw opresyjności zmilitaryzowanego państwa odrzucali współ-
pracę z publicznymi instytucjami kultury, lokowali się w przestrzeniach 
prywatnych lub użyczonych przez Kościół katolicki. Ci, którzy z takimi 
instytucjami współpracowali, uzasadniali to interesem publicznym, uwa-
żając, że nie można karać społeczeństwa za stan wojenny dodatkowymi 
ograniczeniami w postaci dostępu do dóbr kultury. Dyskusje w kwestii, 
po której stronie była racja, pozostały do dziś nierozstrzygnięte.

Także życie kulturalne Legnicy na pewien czas zwolniło swoje tempo 
i zmieniło charakter (i – jeśli można tak to ująć – nastrój), ale większość 
instytucji kultury działała, tyle że pod baczniejszym okiem służb śled-
czych i cenzorskich. Spektakularnych protestów i manifestacji artystycz-
nych nie było, ale za to entuzjazm twórczy ze „złotych lat 70.” oraz nadzie-
je czasu „Solidarności” stopniowo wyparowały. Narodziła się nieufność, 
nielojalność i mniej lub bardziej wyraźnie artykułowane podziały. Arty-
styczne treści sztuki lokalnych artystów w najmniejszej mierze nie były 
odbiciem tendencji powszechnych, a zwłaszcza krajowych, gdzie królo-
wała polska wersja transawangardy zwana „nową ekspresją”12. Legnicka 

11 Taki tytuł nadał swojej książce poświęconej sztuce stanu wojennego A. Wojciechow-
ski.

12 W Polsce często używano też zwrotu „nowi dzicy”, będącego kalką niemieckiej wer-
sji tego ruchu „Neue Wilde”.
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oferta miała charakter indywidualny, osobny i osobisty, społecznie czy 
politycznie niezaangażowany.

Stan wojenny zakłócił też rytm świeżo wykreowanego przeglądu bi-
żuterii współczesnej pn. SREBRO, który powrócił do Legnicy po dwóch 
latach przerwy w 1983 r. Paradoksalnie, zarówno lata stanu wojennego 
(1981–1983), jak i pozostałe w tej dekadzie sprzyjały prezentacjom lokal-
nej sztuki, których było więcej niż w poprzednich i późniejszych latach. 
Jeszcze przed formalnym zakończeniem stanu wojennego miał swoją wy-
stawę w Czarnej Galerii nawet znany opozycjonista, sam Jan Henryk Baca 
(kwiecień 1983). Druga połowa lat 80. nie była powrotem do życia sprzed 
rewolucji 1980 r. Miejscowe środowisko plastyczne nadal kontynuowa-
ło własne przeglądy sztuki, czyli coroczne pokazy w ramach Wystawy 
Plastyki Zagłębia Miedziowego, prezentowano też wiele wystaw indywi-
dualnych artystów Legnicy i Zagłębia, którzy identyfi kowali się z legni-
ckim środowiskiem (H. Zadrejko, F. Pałka, T. Pilitsidis, L. Pliniewicz, 
M. Pawełek, K. i Z. Stachurowie, B. Chyła, H. Engel-Samorek, H. Krzew-
ska, A. Wlaźlak, M. Rogala). Grono plastyków zmieniło się w tym czasie 
nieznacznie. Powraca do rodzinnego miasta Teresa Niedźwiecka-Majuch 
(1983), wkrótce dołączają Zbigniew Majuch (1985), grafi k Dariusz Nowak 
(1986) i malarka Bożena Łoboś z Katowic (1988). Przez moment zaistniał 
Ryszard Pawłowski, malarz po gdańskiej PWSSP (1981). Niektórzy jednak 
Legnicę opuszczali (M. Bogdanow, K. Hyplak).

W 1986 r. umiera Profesor Bronisław Chyła. Wraz ze stanem wo-
jennym, a przede wszystkim wraz z jego śmiercią zamknęła się w życiu 
środowiska plastycznego pewna – naznaczona jego wybitną osobowością 
– epoka „dojrzewania”. Profesor był dla całego zespołu mentorem i prze-
wodnikiem, który formował grupę legnickich twórców w duchu bez-
kompromisowej wierności sobie i sztuce, który scalał ją i mobilizował. 
Gdy go zabrakło, osobiste więzi pomiędzy członkami środowiska uległy 
dalszemu rozluźnieniu. Stan wojenny i pogłębiający się kryzys drugiej 
połowy lat 80. jeszcze tę tendencję pogłębił. Gdy w roku 1989 nastąpiła 
zmiana ustroju, nic już nie miało pozostać takie samo, jak było. Także 
dlatego, że „w ciągu kilku lat rozmył się niedawny etos, w tym także etos 
sztuki”13. 

13 Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, s. 335, Warszawa 2005.
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Witajcie w ciężkich czasach14. Legnicka sztuka 
w czasie przełomu (1990–1999)

Euforia wolności, ogromna i nierzadko bezrefl eksyjna, błyskawicznie 
rozlała się po wszystkich środowiskach, gdy koniec starego ustroju stał się 
faktem po wyborach w czerwcu 1989 r. Rozpad czy bezkrytyczne niszcze-
nie wszelkich starych struktur, także w sferze kultury, sztuki i środowisk 
artystycznych, stało się nieuchronne, ale też bywało nierzadko wylewa-
niem dziecka z kąpielą. Prawie wszystkie związki artystyczne uznano za 
emanację starego, totalitarnego porządku, który należy zniszczyć. Na ich 
gruzach lub obok nich budowano nowe, wolne i niezależne organizacje 
albo nie tworzono niczego w zamian, dając miejsce pustce, co rusz zapeł-
nianej na chwilę różnymi organizacyjnymi efemerydami. Wreszcie moż-
na było zachłysnąć się pełną wolnością, z której znaczenia i konsekwencji 
jeszcze nie w pełni zdawano sobie sprawę.

Dla wielu artystów, do tej pory nieangażujących się po żadnej ze stron 
ideologicznego sporu, zmieniło się niewiele, chociaż przez sam fakt, że 
ich kariery przypadły na „czas terroru”, kazał niektórym zachowywać 
wobec nich rezerwę. Na topie byli zaś ci, którzy wyszli z podziemia 
i „kruchty”, których siłą nie zawsze była jakość tworzonej sztuki, lecz 
racja moralna, po której stanęli, teraz zwycięska i „jedynie słuszna”. Re-
fl eksje o wartościach i przyszłości po socjalizmie coraz częściej zastępo-
wała afi rmatywna reakcja na niezwykle intensywną ekspansję atrybutów 
kapitalizmu – począwszy od domowej elektroniki, komputerów i samo-
chodów, a skończywszy na hipermarketowym handlu, inwazji dużych 
sieci gastronomicznych i usługowych oraz fi rm i kultury korporacyjnej.

Jedną z najmocniejszych i najciekawszych reakcji na chaos, bez-
względność i bezmyślność rodzimej odmiany rodzącego się dzikiego ka-
pitalizmu i konsumpcjonizmu była sztuka krytyczna15 lat 90., poddająca 
krytycznej analizie wszelkie sfery życia po przemianie ustrojowej. Wy-
stawy takich twórców jak choćby Althamer, Klaman, Kozyra, Kuzyszyn, 
Libera, Rumas, Żmijewski, Żebrowska często szokowały, wprowadzając 
zaskoczonych widzów i krytyków w swoiste poczucie schadenfreude, ta-
kie samo, jakie wzbudzała otaczająca rzeczywistość.

14 Witajcie w ciężkich czasach to tytuł kultowej książki E. Doctorowa.
15 Autorem tego określenia jest Ryszard W. Kluszczyński, artysta,teoretyk i krytyk sztuki.
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Twórcom i miłośnikom sztuki w Legnicy początek nowej dekady przy-
niósł bardzo dobrą wiadomość: Czarna Galeria zamieniła swój niewielki 
i ciasny lokal w tzw. nowym budownictwie na ponaddwukrotnie większą 
siedzibę w okazałej, historycznej kamienicy po przeciwnej stronie Rynku 
(1991). Zmianie ulega nazwa, która teraz brzmiała bardzo dumnie – Pań-
stwowa Galeria Sztuki. Zmieniło się też kierownictwo instytucji, malarza 
i świetnego menedżera Janka Bocheńskiego16 zastąpił etnograf Leszek 
Rozmus (1991), równie sprawny i zaangażowany w promocję sztuki or-
ganizator. Oznaczało to także pewne zmiany programowe (zmniejszenie 
obecności sztuki lokalnej, zaprzestanie działań plenerowych, większe 
otwarcie się na sztukę z kraju), ale najważniejsze, sztandarowe przedsię-
wzięcia artystyczne, jak Wystawę Plastyki ZM czy SREBRO, kontynuo-
wano. W kalendarzu wystaw pojawiła się nowa, cykliczna wystawa pn. 
Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE (1990).

Niezwykle ważnym wydarzeniem w najnowszej historii miasta stało 
się wyjście wojsk radzieckich (1993) i odzyskanie pełnego nad nim pa-
nowania. Miasto, jak 40 lat wcześniej, znów ogarnia fala „zasiedleńcza”, 
której celem stają się liczne nieruchomości zwolnione przez Rosjan. Sztu-
ka współczesna jest wprawdzie coraz bardziej widoczna w życiu stolicy 
województwa, ale życie środowiskowe zdaje się systematycznie przygasać. 
„Pionierzy” albo są po prostu zmęczeni, albo nie mogą odnaleźć się w no-
wych, kapitalistycznych realiach. Z kolei młodzi, wkraczający z optymi-
zmem i dyplomem w kieszeni w obieg i na rynek sztuki, w ekspresowym 
tempie przechodzą szkołę dorosłego życia, są zaskoczeni, że nikt na nich 
nie czeka i nie chce być ich przewodnikiem, błądzą, potykają się, często 
przegrywają, bo nie znają jeszcze twardych reguł gry. 

W latach 90. pojawia się w Legnicy kilkoro młodych obiecujących 
artystów: Magdalena Jągowska (1990), Krzysztof Makowski (1990), Do-
rota Pauk (1992), Jelena Połujanowa (1993), Anna Janusz-Strzyż (1994), 
Norman Smużniak (1996), Małgorzata Maciejewska-Janusz (1996), Grze-
gorz Niemyjski (1999). Anna Janusz szybko wyprowadza się do Wrocła-
wia i podejmuje pracę w macierzystej uczelni, z czasem zrobi to Norman 
Smużniak, który naucza aż na dwóch uczelniach – wrocławskiej i zielono-
górskiej. „Na papierze” nadal działało miejscowe koło ZPAP (opiekunem 

16 J. Bocheński kierował galerią w latach 1977–1990. Jego sylwetkę przedstawimy w ko-
lejnym szkicu.
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był Edward Rogala), ale wciąż nie mogło odnaleźć się w nowej rzeczywi-
stości, dlatego jego rola w integrowaniu i stymulowaniu aktywności śro-
dowiska została zupełnie zmarginalizowana. Nie było pewne, czy artyści 
są bardziej zadowoleni, czy przytłoczeni podarowaną im pełną swobodą 
twórczą, z której nie zawsze zresztą wiedzieli, jak korzystać. Życie pla-
styczne w wersji lokalnej powoli zamiera, chociaż Galeria nie redukuje 
swojej działalności ani oferty. W Legnicy gości częściej i mocniej sztuka 
„importowana” z największych polskich ośrodków niż z własnych okolic. 
Upada coroczna tradycja środowiskowych pokazów twórców Zagłębia 
Miedziowego, dyrektor Galerii Leszek Rozmus, wyczuwając „zmęczenie” 
i zmniejszoną aktywność środowiska, decyduje o wprowadzeniu niere-
gularnych przerw między pokazami. W tej dekadzie zaprzestano orga-
nizowania plenerów osetnickich, odbyły się też zaledwie cztery Wystawy 
Plastyki Zagłębia Miedziowego (1991, 1995, 1997, 1999), ta ostatnia już 
za kadencji nowego dyrektora Galerii oraz po reformie administracyjnej 
(1998), która przyniosła bardzo głębokie zmiany również w sferze kultury. 

Legnica z dnia na dzień przestała być stolicą województwa legnickiego, 
a Państwowa Galeria Sztuki stała się instytucją samorządową, zmieniając 
przy tym nazwę na Galerię Sztuki. Wkrótce rozpadła się też cała lokalna 
struktura galeryjna, fi lie lubińska i głogowska usamodzielniły się na wa-
runkach samorządowych i, niestety, stopniowo zaczęły redukować swoją 
działalność, aż do całkowitego zaprzestania. Wszystkie te przemiany ad-
ministracyjne, a przede wszystkim gospodarcze, miały przemożny wpływ 
na życie artystyczne w całym kraju. Niestety, wszechobecna, pospolicie 
praktykowana komercjalizacja wszystkich sfer życia dotknęła bardzo 
mocno i negatywnie środowiska kultury i samych artystów. Na szczęście 
w wiodących ośrodkach w kraju sama sztuka miała się nieźle, jej treści 
i formy przejawu miały poziom i charakter globalny, wchodząc w równo-
prawny dialog ze zjawiskami i tendencjami panującymi w Europie. 

Pomiędzy fikcją a rzeczywistością. Życie plastyczne 
Legnicy w latach 2000–1014

W nowy wiek nie tylko sztuka wkroczyła pod sztandarami postmoder-
nizmu i z natrętnym przeświadczeniem, że „wszystko już było i wszystko 
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jest dozwolone”. Po dziesięciu latach chaotycznych, bolesnych przemian 
ustrojowo-gospodarczych sytuacja ogólna zdawała się klarować, a dziki 
kapitalizm cywilizować. Demokratyczne reguły i standardy powoli prze-
bijały się do świadomości ludzi i praktyki społecznej, pomniejszając ob-
szar niewiadomych. Filozofi a rynkowa triumfowała, coraz częściej także 
na obszarze sztuki. W grze rynkowej nie liczy się już solidarność czy 
wartość sama w sobie, lecz konkurencja i wynik fi nansowy czy ilościo-
wy. Sztuka stawała się towarem takim samym jak każdy inny, brakowało 
tylko supermarketów sztuki i masowych klientów. W sferze mentalnej 
cenzura polityczna ustąpiła pola powszechniejszej i groźniejszej odmia-
nie – cenzurze obyczajowej i przede wszystkim religijnej.

Symboliczna cezura nowego tysiąclecia stała się znakiem defi nityw-
nego kresu dotychczasowego modelu relacji społecznych, w tym także 
w sferze sztuki i sposobie funkcjonowania środowiska plastycznego. Ryn-
kowe zmiany i przewartościowania wpłynęły na sposób funkcjonowania 
środowisk plastycznych i każdego artysty z osobna. Zmieniło się pojęcie 
„środowiska” oraz rola i znaczenie instytucji i organizacji artystycznych, 
wpływających czy wręcz decydujących o kształcie środowiskowego życia. 
Jednocześnie marginalizacji uległy organizacje i związki zawodowe arty-
stów, które były istotnym elementem tego środowiska. Życie plastyczne 
w dotychczasowym rozumieniu jako symbioza artystów z instytucjami 
upowszechniającymi sztukę i organizacjami zawodowymi oraz wspiera-
jącą te działania publicznością i władzą (dokładniej – fi nansującą pokazy 
i wszelkie przejawy działalności artystycznej) wyczerpało swoją „idyllicz-
ną” formułę. Oczywiście, ten proces atomizacji rozpoczął się już wcześ-
niej, jeszcze w dekadzie lat 80., a wszystkie przemiany z przełomu wieków 
jedynie dopełniły dzieła rozkładu. Wkraczający w XXI w. na scenę sztuki 
(coraz częściej zwaną rynkiem sztuki) nawet nie zdawali sobie sprawy, że 
mogłoby być inaczej, niż jest. 

W zaznaczonym okresie pojawiła się w mieście liczna grupa młodych 
artystów o różnych specjalizacjach, najczęściej świeżych absolwentów 
wyższych szkół artystycznych: grafi czki Mira Boczniowicz (2001, ale tyl-
ko na chwilę, bo szybko związała się ze swoją uczelnią) i Karolina Raczko 
(2004), „szklarz” Przemek Wolanin (2003), ceramik i „instalator” Bartek 
Sroka (2005), malarze Iza Marszałek (zajmująca się też multimediami, 
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2005), Dagmara Angier-Sroka (2007), Grzegorz Matwiejszyn (2009), 
Kacper Piskorowski (2010), specjalistki od tkaniny Edyta Rola-Marcin-
kowska (2002) i Marta Grzesik (2012), fotografowie Paulina Skurzyńska 
(2010), Jakub Kuczma i Karol Budrewicz (2009), a także malarki Krystyna 
Kuczma i Kamila Matwiejszyn (2010). 

Ta znacząca liczebnie „generacja nowego tysiąclecia” nie zmieniła 
ogólnego wrażenia zanikania życia środowiskowego, nie wpłynęła na cha-
rakter obecności i aktywności artystów widziany z perspektywy grupy. 
Każdy z osobna starał się znaleźć swoje miejsce nie tyle nawet na niewiel-
kiej przecież lokalnej scenie, ile w życiu w ogóle. Artystyczne „powoła-
nie” uginało się pod naciskiem twardych życiowych realiów. Uprawianie 
sztuki może jeszcze całkiem nie zanikało, ale dla miejscowych wykształ-
conych malarzy, grafi ków, rzeźbiarzy etc. stawało się ledwie dodatkowym 
hobby, a nie źródłem utrzymania. Pomoc ze strony Galerii Sztuki w po-
stawieniu pierwszego kroku poprzez zorganizowanie debiutanckiej wy-
stawy i wprowadzenie nazwiska w obieg informacji o sztuce było ważne, 
lecz niewystarczające. Natomiast na stałą, konkretną materialnie opiekę 
promocyjną nad artystą publicznej galerii po prostu nie stać, nie wspo-
minając już o związanych z takim wyborem kontrowersjach17. 

Środowiskowej konsolidacji nie sprzyjały też zmiany na rynku sztuki 
i nowe strategie promocyjne instytucji wystawienniczych. Wykorzystu-
jąc coraz większą autonomię programową, galeria przestawała stanowić 
– jak dawniej – oazę lokalnego środowiskowego życia. Prezentacja lo-
kalnej sztuki nie była już priorytetem, bo rozmijała się z oczekiwaniami 
widzów i ambicjami galerzystów. W triadzie artysta–galeria–odbiorca 
panem i władcą stał się widz, któremu należy przedstawić ofertę znacz-
nie szerszą niż lokalna, a pod względem jakości i różnorodności „taką 
samą” – używając merkantylnego porównania – jak oferta w „galeriach” 
handlowych, sprzedających globalne, światowe marki. Gdyby kryterium 
rozpoznawalności rynkowej marki stosować do artystów lokalnych, mog-
łoby się okazać, że prace niektórych z nich nigdy nie pojawiłyby się w ga-
leriach sztuki. Z drugiej strony, nowe media i globalizacja sprawiają, że 
działalność poza metropoliami nie wyklucza możliwości indywidualnego 

17 Problem jest nadal aktualny: jak powinno wyglądać i jak dalece sięgać publiczne 
wsparcie dla indywidualnie kreowanej sztuki i kultury? Bo to, że taka potrzeba ist-
nieje i jest społecznie uzasadniona, wydaje się ewidentne.
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sukcesu na scenie ogólnokrajowej czy międzynarodowej. Nie należy jed-
nak bezwiednie wierzyć w marketingowe zaklęcia, że wszystko, co lokal-
ne, staje się z automatu globalne. 

Tradycyjny (sprzed stanu wojennego), nazwany tutaj „bezpośrednim”, 
model życia plastycznego uległ przemianie także z powodu rozwoju me-
diów i nowych sposobów komunikowania się oraz manifestowania obec-
ności na rynku. Internet, wszelkiej maści komunikatory i sieci społecz-
nościowe, portale własne i ogólnodostępne, fotografi a cyfrowa i wideo, 
łatwość i powszechność stosowania narzędzi prezentacji, wreszcie blogi 
i galerie wirtualne spowodowały, że „życie” środowiskowe uniezależniło 
się od geografi czno-administracyjnej topografi i. Od tych lokalnych ko-
rzeni oderwała się także krytyka sztuki, co w tym wymiarze zmniej-
szyło zasięg jej oddziaływania. Paradoksalnie bowiem, chociaż Internet 
zwielokrotnił potencjalną liczbę jej adresatów, to na poziomie lokalnym, 
dostępnym szerokiej rzeszy odbiorców mediów tradycyjnych, wciąż do-
minujących na prowincji (prasa, radio), liczba ta zmniejszyła się propor-
cjonalnie do statystyk dostępności i świadomego korzystania z Internetu.

Wydaje się, że gdy chodzi o kształt, zasięg, charakter i rolę lokalne-
go życia plastycznego, przyszła pora na nowe otwarcie, uwzględniające 
zarówno ogólne przemiany społeczno-cywilizacyjne ostatniego 25-lecia, 
jak i te w sferze oraz wokół sztuki. Trzeba na nowo przemyśleć relacje 
między artystami i instytucjami18, które im służą w szerokim kontekście 
rynku sztuki, trzeba zbudować nowe systemy wspierania sztuki z myślą 
o szeroko pojętej edukacji społecznej i korzyściach praktycznych, trzeba 
zhumanizować („ubezpośrednić”) relacje między twórcami i odbiorcami. 
Trzeba wreszcie odnaleźć ducha solidarności i współpracy bezpośredniej 
między samymi twórcami, choćby przez przywrócenie zawieszonych na 
pewien czas plenerów artystycznych i różnorodnych forów dyskusyjnych 
czy aktywną działalność w grupach twórczych lub organizacjach zawo-
dowych. W kontekście panującej powszechnie globalizacji wypada też 
zredefi niować pojęcie „lokalności” i „geografi i artystycznej”, zastanowić 

18 Na przełomie wieków niżej podpisany podjął próbę skupienia artystów wokół Ga-
lerii Sztuki i wspólne działania merytoryczne na rzecz odnowy życia plastycznego, 
ale skończyła się ona niepowodzeniem. Przyczyną była obecna wciąż nieufność do 
zorganizowanych form współpracy, kojarzonych wtedy negatywnie z minionym 
okresem.
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się nad jej potencjałem i sposobami jego wykorzystania. Okazję ku temu 
stanowić będzie kolejna edycja Wystawy Plastyki Zagłębia Miedziowego, 
zaplanowana na 2015 r., w 45-lecie własnej tradycji. Ekspozycji towarzy-
szyć będą panele dyskusyjne poświęcone zasygnalizowanym wyżej prob-
lemom. Istnieją przesłanki pozwalające z nadzieją spoglądać w najbliższą 
przyszłość legnickiej sztuki.

Summary

Oncoming 70th anniversary of the end of the World War II is a good pretext for 
analysis and summaries of the passing period – among others, in the sphere of arts. 
Th e present article, a fi rst one in a longer cycle, is dedicated to contemporary art in 
Legnica – meaning art created in Legnica by professional artists, whether they are 
autochthonic inhabitants or just live there temporarily. Contents of this article is 
organised chronologically with the history of artistic community as an axis of our 
considerations: its genesis, size, way of operating, artistic potential, and social sig-
nifi cance. Th e article describes conditions in which artistic community in Legnica 
was born, the most important manifestations of its presence and creative activity, 
as well as organisational problems and virtual disintegration of the life of this com-
munity. Absolutely singular role and signifi cance of a painter Bronisław Chyła – de-
facto creator and mentor of this community, as well as creator of its artistic life – is 
emphasised. Th e author also shows how arts’ condition and international processes 
depend on external social, political, economic, and civilizational circumstances. 
He also emphasises the transformation of the model of functioning of the artistic 
community and the ethos of art as a result of political changes initiated 25 years ago. 
Finally, the author proposes some discussion topics concerning reformation of the 
artistic life in Legnica in the context of new social-economic reality.

Th e planned cycle will present profi les of the creators and animators of artistic 
life, artistic events and phenomena, as well as institutions and organisations in-
volved in organising and creating artistic life in Legnica. Th e most important artistic 
undertakings realised in Legnica – the most known cyclical ones like, for example, 
‘Srebro’ or ‘Promocje’, as well as the most important nonrecurring events – will be 
presented separately. 



„Szkice Legnickie”, t. XXXV
PL ISSN 0137-5326

Roger Piaskowski
Legnica

Christiana Grunewalda*

dzieło ołtarzowe z Legnicy. 
Ze studiów nad śląską rzeźbą XVIII wieku

Materiały źródłowe

Pierwszą fotografi ę przedstawiającą ołtarz główny we wnętrzu kościoła 
św. św. Piotra i Pawła w Legnicy zamieszczono w 1903 r. w pomniko-
wym dziele Hansa Lutscha1. Najstarszy przekaz drukowany, w którym 
odnajdujemy informacje o ołtarzu, znalazł się w monumentalnej pra-
cy poświęconej dziejom kapłaństwa ewangelickiego na Śląsku, napisa-
nej przez pastora Siegismunda Justusa Ehrhardta. W tomie wydanym 

* Włączenie twórczości Christiana Grunewalda do zbioru osiągnięć rzeźby śląskiej 
epoki baroku, a także uzasadnienie znaczenia dzieła ołtarzowego z Legnicy jako 
kreacji integrującej dyscypliny sztuk pięknych, jest przesłaniem tej pracy, powsta-
łej na kanwie rozwiązań zapoczątkowanych w pracy magisterskiej napisanej pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Zlata w Katedrze Historii Sztuki Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Wyrazy szczególnej wdzięczności składam niestrudzonemu 
Promotorowi za rangę zaproponowanych idei i wskazanie kierunków poszukiwań 
organizujących proces badawczy. Por. Roger Piaskowski, Ołtarz główny w kościele 
pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła w Legnicy, Wrocław 1980. Praca magisterska 
dostępna w bibliotece Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

1 H. Lutsch, Verzeichniss der Kunstdenkmaler der Provinz Schlesien, Bildwerke Breslau 
1903, Mappe 1, Tabl. 34.
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w 1789 r., zawierającym kościelno-kaznodziejskie zdarzenia w mieście 
i księstwie legnickim, Ehrhardt wymienia ołtarz w kontekście życiory-
su i dorobku duszpasterskiego pastora Jonathana Krausego, określanego 
mianem ducha sprawczego nowego ołtarza głównego. Lapidarność opisu 
pozwala na przytoczenie go w całości: „Ołtarz Wdzięczności i Dziękczy-
nienia jako nowo zbudowany ołtarz w kościele Piotra i Pawła w pierwszą 
niedzielę Adwentu 28 listopada 1756 roku konsekrowany”2. Wzmianka 
pióra Ehrhardta o ołtarzu i dacie jego poświęcenia będzie w następnych 
publikacjach nieznacznie rozszerzana.

W szkicu historycznym zajmującym się Legnicą w latach 1701–1801 
poznajemy sytuację wyznaniową zaistniałą po opanowaniu Śląska przez 
Prusy pod berłem Fryderyka Wielkiego, a także przeczytamy o trosce, 
z jaką zajęto się wyposażeniem kościołów protestanckich w nowe ołtarze 
i organy, w tym wymienia się koszty budowy ołtarza legnickiego3. Wy-
dany w 1845 r. przewodnik W. Pfi ngstena po Legnicy i okolicach zawie-
ra pierwszy rozszerzony opis ołtarza, a także przypomina fakty znane 
z opracowania Ehrhardta4. Dopiero Kronika Legnicy A.W. Kraff erta w to-
mie obejmującym wydarzenia z lat 1676–1815 poszerza w istotny sposób 
wiedzę o powstaniu ołtarza i wymienia jego twórców: „[…] budowni-
czy ołtarza rzeźbiarz Grunewald wyznania katolickiego, prace stolarskie 
mistrz snycerski Kricke, obraz ołtarzowy wrocławski malarz Knast […]”5.

Książką o przełomowym znaczeniu jest wydana w 1878 r. monografi a 
historyczna kościoła św. św. Piotra i Pawła, napisana przez urodzonego 
w wielkopolskim Lesznie Heinricha Zieglera, który po studiach teolo-
giczno-fi lozofi cznych w Halle i Jenie pracował jako nauczyciel w Wirtem-
berdze oraz w Berlinie, następnie został diakonem, a w 1877 r. pastorem 
w legnickim kościele św. św. Piotra i Pawła6.

2 S.J. Ehrhardt, Evangelische Kirchen und Predigergeschichte der Stadt und des Furs-
tentums Lignitz. Presbyterologie des Evangelischen Schlesiens, Bd. 4, Lignitz 1789, 
s. 280–282.

3 J. Krause, Liegnitz von 1701–1801. Eine historische Skizze, „Provinzial Blatter” 1801, 
T. 34, s. 438–464.

4 W. Pfi ngsten, Die Stadt Liegnitz mit ihren Umgebungen, Liegnitz 1845, s. 59, 66.
5 A.H. Kraff ert, Chronik von Liegnitz, Bd. 3., Liegnitz 1872, s. 196, 203, 218.
6 H. Ziegler, Die Peter Paul Kirche zu Liegnitz nach ihrer Geschichte und nach ihrem 

heutigen Bestande. Ein Festgruss an die Gemeinde zur Feier des 500jä hrigen Bestehens 
ihres Gotteshauses, Liegnitz 1878.
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Ziegler krytycznie odniósł się do prac: Ehrhardta i Pfi ngstena, korzy-
stał z kroniki kościelnej i kroniki Legnicy, lecz powierzchownie zajął się 
samym dziełem ołtarza głównego7. Zebrane przez niego fakty pokrywają 
się z informacjami zawartymi w przytoczonych wcześniej publikacjach. 
Jak przystało na duchownego, Ziegler zajmuje się działalnością swoich 
poprzedników, wyróżniając pastora Jonathana Krausego, którego przed-
stawia jako organizatora życia religijnego, widząc w nim animatora bu-
dowy ołtarza głównego8. Jako novum w dotychczasowym przeglądzie wy-
dawnictw znajdujemy osobisty i raczej nieprzychylny stosunek Zieglera 
do stylu ołtarza i jego twórców. Nie podoba mu się także sposób przedsta-
wiania treści religijnych. Tak pisze: „Całe to dzieło (ołtarz) nie bardzo pa-
suje do stylu naszej budowli kościelnej. Gust i przesadne formy widoczne 
w przeładowanym obrazie Trójcy Świętej na tym ołtarzu, bynajmniej nie 
są wzorem, lecz wytworami niskiego poziomu”9.

Ziegler w zgodzie z trendami swoich czasów, a więc z zainteresowa-
niem średniowieczem – zwłaszcza gotykiem, uważanym przez Niemców 
za emanację ich ducha narodowego, traktował dynamiczny, teatralny styl 
barokowy z niechęcią i brakiem zrozumienia. Ten rodzaj preferencji este-
tycznych doprowadził do popularności stylu neogotyckiego w architektu-
rze i sprawił, że w latach 90. XIX w. przebudowano i ujednolicono stylowo 
monumentalną architekturę kościoła św. św. Piotra i Pawła, dobudowując 
m.in. drugą wieżę i oblicowując mury charakterystyczną, czerwoną fa-
bryczną cegłą z legnickiej cegielni.

Pierwszą, chociaż lapidarną opinię z pozycji historii sztuki wypowie 
wspomniany Hans Lutsch, który na stronach inwentarza zabytków re-
gionu legnickiego określi architekturę ołtarza głównego jako barokową, 
pozostałe informacje powtórzy za pośrednictwem cytowanych już pub-
likacji, szczególnie monografi i Zieglera10.

7 Kronika kościoła św. św. Piotra i Pawła zaginęła podczas wojny.
8 H. Ziegler, op. cit., s. 132–133.
9 Ibidem, s. 132: „Wenn das ganze Werk anch wenig zum Stil unseres Kirchen – past 

und wenn wir auch den Geschmackt die ubertriebenen Darstellung der Dreieinigseit 
an diesem Altarbau zu schen fi nd, durchaus nicht als Master, sondern als Erzugnisse 
einer niedrigen Stufe der Bildung und eines unreinen Kunstgeschmacktes bezeich-
nen mussen”.

10 H. Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmaler, Bd. 3: des. Reg.-Bezirks Liegnitz, Breslau 
1891, s. 67.
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Szersze spektrum umożliwi gazeta „Gemeindeblatt der evangelische 
Gemeinde zu St. Peter u. Paul in Liegnitz”. Dnia 18 sierpnia 1918 r. w stałej 
rubryce gazety zatytułowanej „Zabytki w naszym kościele” pastor Geh-
lhar podaje krótką historię powstania ołtarza, dużo miejsca poświęcając 
charakterystyce stylu, a właściwie gustu ołtarza, pisząc: „W guście swoich 
czasów utrzymany w stylu barokowym”. Gehlhar pozytywnie ocenia wy-
siłek twórcy dzieła i jego zleceniodawcy, dystansując się od krytycznych 
uwag Zieglera. Czytamy: „Lecz o dobrym smaku artysty, jak też zlecenio-
dawcy świadczy to, że jest on wolny od przesady i przeładowań tak często 
stwierdzonych w stylu barokowym”. Znajdujemy tam także opis wrażeń, 
jakie wywołuje dzieło, tak umiejętnie wkomponowane w poligonalne 
zamknięcie prezbiterium kościoła: „Tak więc dzieło to wkomponuje się 
godnie i pięknie w gotycką wnękę ołtarzową naszego kościoła”11.

Ciekawa jest sugestia związania programu ikonografi cznego oł-
tarza z treściami ukazanymi w dawnym, usuniętym gotyckim dziele 
ołtarzowym.

W wydanej w 1927 r. w Legnicy pracy Heimatbuch der beiden Lieg-
nitzer Kreise znalazł się tekst F. Bahlowa omawiający legnickie kościo-
ły ewangelickie, w którym zawarta jest informacja o następującej treści: 
„Ołtarz pochodzi z roku 1756 i zachował barokowe kształty. Obraz oł-
tarzowy, który przedstawia Zmartwychwstanie Chrystusa, pochodzi od 
wrocławskiego malarza Kynasta”12.

Wiele lat upłynęło, zanim historia sztuki dostrzegła w legnickim dzie-
le ołtarzowym istotne źródło ideowych i artystycznych treści, wskazują-
cych na jego rangę w życiu duchowym legniczan w drugiej połowie XVIII 
w., a także oświetlając twórczość Christiana Grunewalda na tle zjawisk 
rzeźby śląskiej.

Po 1980 r. Konstanty Kalinowski opublikował prace o przełomowym 
znaczeniu dla recepcji twórczości Grunewalda i jego dzieła ołtarzowego13.

11 Gemeindeblatt der evangelische Gemeinde zu St. Peter und Paul in Liegnitz, 2. Jahrg, 
Liegnitz 1918, Nr. 33.

12 F. Bahlow, Die evangelischen Stadtkirchen in Liegnitz, [w:] Heimatbuch der beiden 
Liegnitzer Kreise, Liegnitz 1927, s. 190–197.

13 K. Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa 1983; idem, Związki artystycz-
ne Śląska i Polski w XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
Rzeszów 1981, s. 321–344; idem, Rzeźba barokowa w Legnicy, „Szkice Legnickie” 
1987, t. 13, s. 5–42.
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W monumentalnym wydawnictwie Rzeźba barokowa na Śląsku, na 
podstawie wypisów E. Hintzego, Kalinowski naszkicował życiorys Gru-
newalda i dokonał stylistycznej oceny dzieła ołtarzowego. Pisze: „[…] 
rzeźba fi guralna ma masywną postbrokofowską formę, a obfi cie rozbudo-
wane szaty układane w dekoracyjne zwoje podkreślają jej anachroniczny 
charakter”14. Zarzut anachronizmu formułuje Kalinowski w kontekście 
dyspozycji stylistycznej, charakterystycznej dla śląskiej rzeźby pierwszej 
połowy XVIII w., w której obserwujemy rokokowe tendencje, podczas gdy 
Grunewald ignoruje je w omawianych rzeźbach, o czym szerzej powiemy 
w dalszej części pracy.

Ponownie o legnickim retabulum ołtarza głównego i o stylu rzeźb 
Grunewalda wypowie się poznański historyk sztuki w pionierskim opra-
cowaniu Rzeźba barokowa w Legnicy, opublikowanym w „Szkicach Leg-
nickich”. Kalinowski podsumowuje rozważania w sposób następujący: 
„Styl rzeźb Grunewalda wskazuje na silne oddziaływanie rzeźby praskiej 
pierwszej połowy XVIII stulecia”. A o fi gurach apostołów z ołtarza napi-
sze: „Rzeźby te to niewątpliwie najlepsze dzieła Grunewalda”15.

Do upowszechnienia legnickiego dzieła ołtarzowego przyczyniła się 
sesja naukowa poświęcona kulturze artystycznej dawnej Legnicy, zorga-
nizowana w 1989 roku. W publikacji podsumowującej dorobek sesji Jan 
Harasimowicz, pisząc o ołtarzu głównym w kościele św. św. Piotra i Pa-
wła w Legnicy, wyodrębnił dwa główne wątki treściowe zawarte w tym 
dziele: religijne „wyznanie wiary” o ponadczasowym wymiarze i świecką 
„lojalność Legnicy wobec protestanckiego władcy”. „Wyrazem typowego 
dla luteranizmu zespolenia kościoła z państwem” jest – zdaniem Hara-
simowicza – umieszczenie w częściach bocznych ołtarza pruskiego orła 
z insygniami i legnickiego lwa z kluczami16.

Ksiądz Władysław Bochnak, wieloletni proboszcz kościoła św. 
św. Piotra i Pawła, w obszernym dziele monografi cznym wydanym 
w 1997 r. wskazał na ołtarz główny jako na największe przedsięwzię-
cie w świątyni w okresie baroku, przypominając najważniejsze fakty 

14 Idem, Rzeźba barokowa na Śląsku…, s. 250.
15 K. Kalinowski, Rzeźba barokowa w Legnicy…, s. 35.
16 J. Harasimowicz, Chrzcielnica, ambona, ołtarz główny kościoła św. św. Piotra i Pawła 

w Legnicy, [w:] Kultura artystyczna dawnej Legnicy, Opole 1991, s. 61.
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i nazwiska wykonawców ołtarza, zaś Grunewalda nazywa „Słynnym 
Legniczaninem”17.

Ołtarz znakiem epoki

Zanim powstał obecny ołtarz główny, na jego miejscu przez prawie trzy 
wieki stało późnogotyckie retabulum wykonane w 1466 r. przez warsztat 
wrocławski, dostarczone do kościoła legnickiego w 1481 r.18 Ołtarz ten 
stanowił główny akcent XV-wiecznych zmian we wnętrzu świątyni. Aż 
do połowy XVIII w. ołtarz gotycki pozostawał na swoim pierwotnym 
miejscu. Szczególnie intensywne zmiany zaszły w kościele i w jego wy-
stroju wnętrza w okresie reformacji.

Wyznanie luterańskie już w pierwszej połowie XVI w. zdobywa supre-
mację na Śląsku. W Legnicy pierwsze nabożeństwo protestanckie odbywa 
się w 1522 r. w tzw. dolnym kościele, czyli kościele Najświętszej Marii 
Panny. Kościół św. św. Piotra i Pawła także przejmują protestanci i nazy-
wają go dla odmiany „górnym kościołem” – Oberkirche.

Reformacja nie stworzyła od razu nowego typu kościoła, przejęła na-
tomiast i rozwinęła pewne rozwiązania późnego średniowiecza. Znacze-
nie słowa, wzrost atrakcyjności kazań wymagały obszernego i w miarę 
możliwości jednolitego wnętrza. Zadanie to spełniały z powodzeniem 
wielonawowe kościoły halowe, dlatego ten typ architektury sakralnej 
utrzymuje się na obszarze protestanckim Niemiec przez cały wiek XVI. 
Wielogodzinne kazania skłaniały do ustawiania stałych siedzisk we wnę-
trzu, a także uzasadniały budowanie empor. Przez wiek XVI działalność 
architektoniczna protestantów sprowadza się nieomal wyłącznie do zabie-
gów adaptacyjnych. Przejęte od katolików kościoły zaspokajały potrzeby 
gmin protestanckich. Również XIV-wieczny pseudobazylikowy kościół 
św. św. Piotra i Pawła pełnił z powodzeniem funkcję protestanckiego 
Domu Bożego. Dawne, symboliczne treści zawarte w kościele przecho-
dzą z samej budowli na zgromadzenie wiernych, na „Gminę Jezusową”19.

17 W. Bochnak, Kościół Katedralny w Legnicy, Legnica 1997, s. 53.
18 A. Ziomecka, Śląskie retabula szafowe w drugiej połowie XV i na początku XVI w., 

„Roczniki Sztuki Śląskiej” 1976, t. 10, s. 88–89.
19 K. Goldammer, Kultsymbolik der Protestantismus, Stuttgart 1960, s. 85–98.
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Szczególne zmiany we wnętrzu kościoła św. św. Piotra i Pawła za-
chodzą w latach 40. XVIII w. i łączą się ze zmianą ogólnej sytuacji poli-
tycznej, a przede wszystkim ze wzmocnieniem pozycji protestantów na 
Śląsku, którzy do tego czasu znajdowali się w warunkach grupy wyzna-
niowej o ograniczonych prawach.

W 1740 r. Fryderyk II Hohenzollern, nazywany Wielkim, obejmuje 
tron królestwa Prus. Późną jesienią tego roku – dokładnie 16 grudnia 
– jego wojska wkraczają na habsburski Śląsk. Rozpoczynają się wojny 
śląskie toczone w latach 1740–1763 między protestanckim królestwem 
pruskim a katolicką monarchią Habsburgów. Ostatecznie cykl batalii 
zakończyła wojna siedmioletnia rozgrywająca się w latach 1756–1763, 
a kończący ją pokój w Hubertsburgu przyznał Śląsk Prusom. Praktycznie 
Śląsk podporządkował się Fryderykowi Wielkiemu już w 1741 r.

Do Legnicy wojska pruskie wkroczyły 27 grudnia 1740 r., kiedy od-
działy huzarów i grenadierów dowodzone przez generała von Schwerina 
– bez większego oporu ze strony załogi austriackiej – opanowały miasto. 
Burmistrz i rada miejska okazali lojalność wobec Wiednia i ostentacyj-
nie odmówili złożenia przysięgi na wierność królowi pruskiemu, toteż 
zostali zdymisjonowani. W magistracie zasiadali odtąd jedynie urzędni-
cy mianowani przez władze pruskie, głównie byli to protestanci, oddani 
monarchii Fryderyka II.

Rezultatem wojen śląskich stał się wzrost znaczenia protestantów, któ-
rzy w czasach habsburskich mieli ograniczone swobody wyznania. Hi-
storycznie rzecz ujmując, największy obszar swobód wyznaniowych na 
Śląsku obejmował po zakończeniu wojny trzydziestoletniej dziedziczne 
księstwa piastowskie Legnicy, Brzegu i Wołowa. Na tym terenie reakcja 
katolicka dała o sobie znać po 1675 r., kiedy zmarł ostatni z rodu Piastów 
śląskich, książę Jerzy Wilhelm, jak wiadomo, wyznawca nauk Kalwina. 
Od 1669 r. obowiązywał protestantów cesarski nakaz uczestnictwa we 
wszelkiego rodzaju obrzędach katolickich. Dochodziło do przypadków 
zmuszania protestantów do przechodzenia na wyznanie rzymskokatoli-
ckie. W czasach Habsburgów rozwój wydarzeń uczynił z protestantyzmu 
ideologię warstw uciskanych. Stąd wielu ewangelików śląskich oczekiwa-
ło wybawienia z zewnątrz.

Po śmierci Józefa I Habsburga na tron cesarski wstąpił Karol VI. 
W tym okresie w całej prowincji śląskiej, także w Legnicy, następuje 
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silna fala dyskryminacji ludności protestanckiej, zostają ograniczone i tak 
niewielkie swobody religijne. Wobec naporu reakcji katolickiej postawa 
protestantów była raczej bierna, ich zasada „przetrwać znaczy zwycię-
żyć” wyrażała niechęć do jawnego protestu. Niezadowolonych z polity-
ki wyznaniowej cesarstwa było wielu. Dlatego w momencie krytycznym 
w czasie najazdu pruskiego na Śląsk właśnie wśród protestantów znalazł 
Fryderyk Wielki swoich gorących zwolenników.

Podczas pierwszej wojny śląskiej w 1741 r. do obozu króla Frydery-
ka Wielkiego pod Głogowem przybywają przedstawiciele ludności pro-
testanckiej, aby prosić monarchę o pozwolenie na budowę kościołów 
i przywrócenie praw duszpasterskich ewangelickim duchownym20. Prze-
śladowanie protestantów ustało w 1741 r., po opanowaniu Śląska przez 
państwo pruskie. Wówczas rozpoczęła się organizacyjna odbudowa Koś-
cioła ewangelickiego.

W 1742 r. uchwalono prawa i zasady inspekcji kościelnych dla księstw 
śląskich, powołano nadkonsystorzy we Wrocławiu, Głogowie i Opolu. 
Proklamacja w 1750 r. nowej taryfy opłat kościelnych zakończyła „orga-
nizacyjne dzieło odbudowy Kościoła ewangelickiego”21. Następuje oży-
wienie budownictwa sakralnego, atmosfera entuzjazmu ogarnia prote-
stantów w Legnicy. Wierni skupieni wokół kościoła św. św. Piotra i Pawła 
postanowili odnowić i podnieść godność – jak to określono – zaniedba-
nego Domu Bożego.

Wzrostowi aktywności legniczan sprzyjało objęcie w 1739 r. funkcji 
pastora przez Marcina Krausego – jak pisze Siegismund Ehrhardt – „za-
służonego dla miasta i księstwa legnickiego teologa i kaznodziei”22.

Dni pastora Krausego

Urodzony w Jeleniej Górze w 1701 r. Marcin Jonathan Krause studiował 
teologię i fi lozofi ę w Lipsku. Od 1723 r. pracował jako nauczyciel w gim-
nazjum w Wirtemberdze. Po podróży przez Saksonię i Turyngię w 1726 r. 

20 G. Grundmann, Der Evangelische Kirchenbau in Schlesien, Frankfurt am Main 1970, 
s. 37.

21 Ibidem.
22 S.J. Ehrhardt, op. cit., s. 282.
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powraca na Śląsk. W księstwie wołowskim rozpoczyna pracę domowego 
nauczyciela młodzieży szlacheckiej. Polecony przez hrabiego von Redera, 
ordynowany 20 sierpnia 1732 r. w kościele św. św. Piotra i Pawła w Legni-
cy. Po upadku władzy cesarskiej na Śląsku w 1741 r. zostaje mianowany 
przez króla Fryderyka Wielkiego superintendentem, sprawującym nad-
zór nad duchowieństwem i zborami protestanckimi diecezji legnickiej. 
Jego kariera rozwija się błyskawicznie. Zostaje mianowany sędzią konsy-
storium i tego samego 1741 r. wygłasza entuzjastyczne kazanie – dedyko-
wane Fryderykowi Wielkiemu – składając w nim hołd i podziękowanie 
za pomoc w odbudowie Kościoła protestanckiego na Śląsku i w Legnicy.

Pastor Krause przeszedł do historii Legnicy jako inicjator i promo-
tor budowy ołtarza głównego w kościele św. św. Piotra i Pawła. Warto 
jednak uzupełnić jego sylwetkę o działalność kaznodziejską, a zwłaszcza 
pisarską, był bowiem autorem popularnych pieśni religijnych. Wydany 
w 1741 r. śpiewnik wraz z modlitewnikiem, przeznaczony dla szerokiego 
kręgu wiernych z księstwa legnickiego, cieszył się znaczną popularnością 
i osiągnął w 1785 r. piąte wydanie.

Krause aż do śmierci w 1762 r. pracował dla gminy i kościoła św. św. 
Piotra i Pawła w Legnicy.

Wielkie dzieło ołtarzowe

W 1743 r. rozpoczęto działania zmierzające do konserwacji i renowacji 
kościoła św. św. Piotra i Pawła. Dnia 18 grudnia został zdjęty i rozebrany 
ołtarz Krzyża Świętego23. W tym samym roku otwarto nieużywany od 
100 lat stary grobowiec znajdujący się pod ołtarzem głównym, z którego 
usunięto siedem trumien zmarłych w XVII w. mieszczan legnickich24. 
W 1747 r. po raz pierwszy kronika Legnicy odnotowuje wzmiankę o spot-
kaniu w ratuszu, wskazującym na rodzącą się w kręgach władzy potrzebę 
postawienia nowego ołtarza głównego w kościele św. św. Piotra i Pawła25.

Inicjatywa, a być może bardziej szczegółowe koncepcje budowy no-
wego ołtarza rodzą się prawie dziesięć lat przed jego poświęceniem. 

23 A.H. Kraff ert, op. cit., s. 142.
24 Ibidem, s. 196.
25 Ibidem, s. 200.



248 ROGER PIASKOWSKI

W 1747 r. Georg Geithan powierzył magistratowi legnickiemu patronat 
nad – jak to określono – ołtarzem św. Trójcy w kościele św. św. Piotra 
i Pawła26. Istotą patronatu było zapewnienie funduszy na realizację dzie-
ła ołtarzowego. Sprawą patronatu zajął się specjalny komitet budowy, 
utworzony z członków szlachetnego magistratu: dyrektora magistratu, 
prokonsula – namiestnika króla pruskiego (zapewne dowódca wojsk pru-
skich w Legnicy), sędziego i kuratora okręgu kościelnego. Oprócz wy-
mienionych osób w skład komitetu wchodzili: pisarz miejski, inspektor 
budowlano-leśny, a ze strony Kościoła oczywiście pastor Krause wraz 
z dwoma diakonami.

W 1752 r. legnicki cech rzeźników i szewców wykonuje bezinteresow-
nie konserwację budowlaną wspaniałych gotyckich kaplic cechowych 
w kościele, pochodzących jeszcze z XV w., kontynuując w ten sposób 
dzieło odnowy Domu Bożego27.

Jednak największa, spektakularna zmiana we wnętrzu kościoła św. 
św. Piotra i Pawła została uroczyście przedstawiona społeczeństwu mia-
sta 28 listopada 1756 r.28 Tej niedzieli adwentowej poświęcono nowy, do 
dziś istniejący ołtarz główny. Mimo kłopotów z zaopatrzeniem i biedy, 
jaką odczuwała Legnica w wyniku długotrwałych wojen, potrzebną sumę 
1800 talarów zebrano w większości z dobrowolnych ofi ar mieszkańców. 
Miasto ponosiło koszty utrzymania wojsk i było zadłużone na ponad 
43 tys. talarów. Pastorowi Krausemu udało się zebrać wymaganą sumę 
pieniędzy, a organizacje cechowe w ramach własnych możliwości fi nan-
sowały udział rzemieślników przy budowie ołtarza. Dla upamiętnienia 
uroczystości poświęcenia ołtarza Krause napisał utwór literacki, nazwany 
memoriałem, zatytułowany: Eben=Ezer, oder Denck und Danck=Altar, 
als der neuerbaute Altar in der Pet. Paul Kirche am I Adv. 28. Nov. 1756 
eingeweiht worden29.

W dniu poświęcenia potężne retabulum ołtarza głównego pachniało 
świeżością surowej, drewnianej architektury. Rzeźbiarz i snycerze zakoń-
czyli już swoją pracę. W drewnianej, profi lowanej ramie jaśniał kolorami 

26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 H. Ziegler, op. cit., s. 132.
29 A.H. Kraff ert, op. cit., s. 202.
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obraz. Dzieło ołtarzowe czekało jeszcze na dekoratora, który nada mu 
złoty blask i pokryje polichromią.

Artystą, któremu powierzono wykonanie ołtarza w uzgodnieniu z ma-
gistratem, był wybrany przez pastora Krausego Christian Grunewald, 
popularny artysta rzeźbiarz wyznania katolickiego, obywatel Legnicy, 
doświadczony wykonawca prac rzeźbiarskich i sztukatorskich, współpra-
cownik znanego architekta, również legniczanina, Karla Martina Frantza.

Grunewald – zapewne pracujący z własnym warsztatem – był arty-
stą, któremu gmina protestancka z zaufaniem powierzyła dzieło – jak to 
określono – „naprawy Domu Bożego”. To on przygotował projekt dzieła 
ołtarzowego, sam wykonał fi gury apostołów i fi guralną strefę zwieńcze-
nia retabulum. Prace stolarskie, czyli architekturę ołtarza, zrealizował 
doświadczony rzemieślnik o nazwisku Kricke. Twórcą obrazu ołtarzo-
wego przedstawiającego Zmartwychwstanie Chrystusa był wrocławski 
malarz Johann Heinrich Kynast30. Było to w pełni dzieło zespołowe wielu 
specjalistów, liczni pracownicy – jak już wspomniano – byli kierowani do 
pracy przez legnickie cechy rzemieślnicze.

Retabulum nie posiadało jeszcze charakterystycznej dekoracji orna-
mentalnej, jego architektura nie była polichromowana – nie imitowała 
marmuru, a rzeźby nie posiadały złoceń. Przypomnijmy, że koszt prac 
wykonanych przez Grunewalda i Krickego był wysoki i wyniósł 1800 
talarów, a przecież nie był to koniec wydatków. Miasto i protestancka 
gmina kontynuowały zbiórkę funduszy na ostateczne wykończenie: na 
zakup złota potrzebnego do pozłoceń i na wynagrodzenie dla dekoratora 
głównego wykonawcy tych robót.

Dopiero jedenaście lat później, po śmierci pastora Krausego w 1767 r., 
zakończono zdobienie ołtarza. Wykonawcą był legnicki dekorator Johann 
David, który w październiku 1767 r. otrzymał 100 talarów na rozpoczęcie 
dekoracji. Całkowity koszt prac wykonanych przez Davida w ciągu nie-
spełna trzech miesięcy wyniósł 1200 talarów31. W końcu 1767 r. dzieło 

30 Według W. Pfi ngstena ołtarz główny oprócz obrazu pędzla J.H. Kynasta przedsta-
wiającego Zmartwychwstanie posiadał dodatkowo drugi obraz, mniejszy i słabszej 
klasy, umieszczony nad mensą, przedstawiający Ostatnią Wieczerzę. Istnieje przy-
puszczenie, wymagające weryfi kacji, że ten obraz znajduje się na plebanii kościoła 
katedralnego w Legnicy. Por. W. Pfi ngsten, Die Stadt Liegnitz…, s. 66.

31 A.H. Kraff ert, op. cit., s. 218. „Z dekoratorem Johannem Davidem został podpisany 
kontrakt, w którym za całą dekorację ołtarza w górnym kościele miał otrzymać 1200 
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ołtarzowe w kościele św. św. Piotra i Pawła zostało w pełni zrealizowa-
ne. Jego wygląd odpowiadał dzisiejszej, zachowanej kompozycji. Barwna 
brązowopiaskowa architektura retabulum, zielonożółtawe wstęgowo ma-
lowane kolumny imitowały marmur. Przy kolumnach stały naturalnej 
wielkości drewniane fi gury sześciu apostołów: czterech ewangelistów, 
a w centrum święci Piotr i Paweł ze złoconymi atrybutami. Wysoko 
w zwieńczeniu, w glorii, przedstawienie Boga w otoczeniu aniołów, wy-
ciągającego rękę w geście powitania zmartwychwstałego Syna ukazanego 
na obrazie. Ażurowe części boczne przepuszczały światło słoneczne zza 
szyb okiennych. Na ich tle rysowały się kontury: z prawej strony złotego 
lwa z kluczami – herbu Legnicy i z lewej czarnego orła królestwa Prus 
trzymającego berło w szponach. Dom ołtarzowy akcentował odrębność 
za pomocą drewnianej balustrady, ustawionej na początku prezbiterium. 
Później na ścianach bocznych prezbiterium zawieszono portrety Lutra 
i Melanchtona, a także wizerunki pastorów Krausego i Albinusa32.

Na wykonanie dzieła ołtarzowego wydatkowano łącznie 3000 ta-
larów33. Pastorem, który doprowadził do końca wykonanie dzieła, był 
wspomniany Friedrich Engelbert Albinus, pełniący obowiązki od śmier-
ci Krausego do 1773 r.

W roku 1878 nastąpiły pierwsze po ponadstuletniej przerwie zmia-
ny we wnętrzu kościoła św. św. Piotra i Pawła, przygotowane z okazji 
500-lecia istnienia największej świątyni w Legnicy34. Gmina i miasto 
postanowiły uczcić rocznicę konserwacją budowli. Całe przedsięwzięcie 
przygotowywano znacznie wcześniej, bo już w 1862 r. Podczas zebrania 
rady kościelnej ustalono opublikowanie w legnickiej gazecie ogłoszenia 
o zbiórce funduszy na odnowę wnętrza kościoła.

Kościół został odnowiony przed jubileuszem w dniu 19 marca 1878 r. 
za sumę 130 tys. marek35. Ołtarz główny ze względu na dobry stan za-
chowania został ogólnie odnowiony, natomiast usunięto drewnianą 

talarów, a na rozpoczęcie prac otrzymał 9 października zaliczkę w wysokości 100 
talarów”.

32 H. Ziegler, op. cit., s. 28.
33 M.J. Krause, Liegnitz von 1701–1801…, s. 449.
34 F. Bahlow, Das Funfzig Jahren Kirchlichen Lebens der Peter Paul Gemeinde in Lieg-

nitz, Liegnitz 1928, s. 134.
35 H. Ziegler, op. cit., s. 207.
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balustradę z przodu ołtarza36. Nie udało się wykonać wszystkich zapla-
nowanych prac z powodu braku środków.

W 1889 r. Komisja Badań i Konserwacji Zabytków Śląska udzieliła 
pomocy fi nansowej w wysokości tysiąca marek na – jak to określono – 
„ocalenie” i konserwację cennych zabytków w kościele37. Przy ołtarzu 
głównym żadnych prac nie odnotowano. Natomiast miasto ufundowało 
witraże do trzech okien w prezbiterium, których koszt wyniósł 4500 ma-
rek38. Odnowiono również intarsjowaną, okazałą, szesnastowieczną ławę 
magistracką.

W 1892 r., w drugi dzień Zielonych Świątek, odbyło się ostatnie nabo-
żeństwo w starych XIV-wiecznych murach kościoła. W latach 1892–1894 
profesor Otzen z Berlina przeprowadził kompleksową przebudowę świą-
tyni, której rezultatem jest dzisiejsza, „czysta stylowo”, oblicowana czer-
woną cegłą, neogotycka bryła kościoła.

Po drugiej wojnie światowej, po ponad 400 latach władania przez 
protestantów, kościół ponownie staje się świątynią rzymskokatolicką. 
Retabulum ołtarza głównego zachowało się w dobrym stanie. W 1957 r. 
rozpoczęto prace konserwatorskie w kościele od konserwacji obrazu ołta-
rzowego Kynasta. W latach 1961–1963 przeprowadzono szeroko zakrojo-
ne prace remontowo-konserwatorskie39. We wnętrzu wprowadzono kolo-
ry harmonizujące z układem przestrzennym, podkreślające architekturę 
wnętrza. Całkowite usunięcie niewłaściwych konserwatorsko przeróbek 
z końca XIX w. było już niemożliwe (dekoracyjne fryzy, oświetlenie ga-
zowe etc.). W końcowej fazie prac konserwator L. Krzemiński przepro-
wadził odczyszczenie kamiennych epitafi ów oraz bieżącą konserwację 
i restaurację ołtarza głównego, połączoną z gazowaniem i impregnacją 
drewna oraz zapunktowaniem ubytków polichromii. Całość prac fi nan-
sowała parafi a40.

Epokowym wydarzeniem w dziejach kościoła stała się decyzja papie-
ża Jana Pawła II, który 25 marca 1992 r. na mocy bulli powołał Diecezję 

36 F. Bahlow, Das Funfzig Jahren…, s. 137.
37 Ibidem, s. 136.
38 Ibidem.
39 M. Przyłęcki, Prace konserwatorskie w Legnicy i powiecie legnickim w XX-leciu PRL, 

„SL” 1965, t. 3, s. 51.
40 Ibidem, s. 51.
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Legnicką, a kościół św. Apostołów Piotra i Pawła podniósł do godności 
kościoła katedralnego.

W 1994 r., dzięki staraniom proboszcza ks. Władysława Bochnaka, 
przeprowadzono renowację i konserwację dzieła ołtarzowego. Figury 
rzeźbione przez Grunewalda zostały oczyszczone, uzupełnione i zakon-
serwowane. Zastosowano m.in. złocenia złotem płatkowym. Architektu-
rę retabulum wraz z kolumnami także oczyszczono, braki uzupełniono 
i pokryto polichromią. Pracami konserwatorskimi pod nadzorem Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków kierowała prof. Sylwia Szoc z Wroc-
ławia. „Po tych zabiegach główny ołtarz odzyskał dawny blask, co przy 
jego wielkości i pięknie sztuki barokowej nadaje szczególnego charakteru 
całej świątyni i ją upiększa”41.

Dnia 2 czerwca 1997 r. progi katedry legnickiej przekroczył następca 
św. Piotra w Rzymie, papież Jan Paweł II. To historyczne nawiedzenie tak 
opisał ks. Władysław Bochnak: „Punktualnie o godz. 15.00 drzwi głów-
nego wejścia do Katedry, w której oczekiwali miejscowi duszpasterze, 
zostały otwarte. Była godz. 15.20, kiedy orszak papieski wśród głośnych, 
serdecznych i radosnych okrzyków: »Niech żyje Papież«, »Ojcze Święty, 
umocnij naszą wiarę« zbliżył się do Katedry. […] Nastąpiła wielka chwila, 
kiedy po wyjściu z samochodu Papież swoje kroki skierował w stronę tej 
historycznej świątyni”42.

Ołtarz główny jakby przez wieki czekał na tego jedynego Gościa. Pi-
sze ks. Władysław Bochnak: „W czasie zwiedzania Katedry Ojciec Święty 
był szczególnie zainteresowany retabulum, w którego centrum znajduje 
się obraz Chrystusa Zmartwychwstałego. Sekretarz Jego Świętobliwości 
ks. infułat Stanisław Dziwisz poprosił o przesłanie do Watykanu koloro-
wego przezrocza tego obrazu. Wszyscy, którzy towarzyszyli Papieżowi 
w Nawiedzeniu tej świątyni, podziwiali piękno Katedry, która swoją mo-
numentalnością, architekturą i dziełami sztuki wywarła na dostojnych 
Gościach ogromne wrażenie”43. Atmosferę tej historycznej chwili oddaje 
fotografi a ukazująca Ojca Świętego zagłębionego w modlitwie na tle prze-
strzeni nawy głównej z jaśniejącym u jej krańca ołtarzem głównym44.

41 W. Bochnak, Kościół Katedralny…, s. 71.
42 Idem, Jan Paweł II w Katedrze Legnickiej, Legnica 1997, s. 11.
43 Ibidem, s. 12.
44 Ibidem, s. 27.
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Triumf baroku

Sztuka epoki baroku znalazła w Legnicy sprzyjające warunki rozwoju. 
Począwszy od drugiej połowy XVII w. aż do lat 70. XVIII w. powstały tu-
taj wybitne dzieła architektury: kościół św. Jana z Mauzoleum Ostatnich 
Piastów, Akademia Rycerska, Pałac Opatów Lubiąskich, Pałac Hochber-
gów, kolegium jezuickie, ratusz w rynku, kościół i klasztor Franciszka-
nów, kościół i klasztor Benedyktynek, budowle tworzące – w większości 
do dzisiaj zachowany in situ kompleks miejskiej architektury o jednoli-
tym stylowo charakterze. Ale nie tylko przestrzeń miejska i jej budow-
le wraz z zewnętrzną dekoracją świadczą o obecności barokowych idei 
w sztuce miasta, koniecznie trzeba zajrzeć do wnętrz i zwrócić uwagę na 
prace rzeźbiarskie.

Niektóre z nich powstały dzięki zaproszeniu do Legnicy i Legnic-
kiego Pola artystów o sławie międzynarodowej. Maciej Rauchmiller, 
twórca czterech fi gur rodziny książęcej w Mauzoleum Piastów, przybył 
z Wiednia, Józef Hiernle, wykonawca wspaniałego zespołu rzeźb w koś-
ciele św. Jadwigi w Legnickim Polu, przyjechał z Pragi. Miejscowe śro-
dowisko rzeźbiarskie już w okresie renesansu godnie rozsławiał Kaspar 
Berger, twórca fi gur i wystroju rzeźbiarskiego ambony w katedrze legnic-
kiej. W czasach baroku pracują w Legnicy: Matthäus (Matthias) Knote 
(Knothe), związany z opactwem w Lubiążu, posiadający własną pracow-
nię mieszczącą się w legnickim Pałacu Opatów Lubiąskich, oraz Johann 
Bobersacher wraz z pomocnikami i uczniami. Niewątpliwie interesującą 
postacią, ciągle nierozpoznaną w zakresie prac rzeźbiarskich w Legnicy, 
jest Johann Wüst, działający tutaj w początkach XVIII stulecia. Wüstowi 
przypisuje się wykonanie kolumny św. Maternusa w Lubomierzu oraz 
autorstwo projektu retabulum ołtarza głównego w kościele NMP w Gło-
gowie z 1712 r., do którego rzeźby wykonał nauczyciel Grunewalda, Jo-
hann Hermann Seytsch45. Na tle różnorodnej twórczości wymienionych 
artystów zabłysnął w połowie XVIII w. talent Christiana Grunewalda 

45 R. Nowak, Rzeźba śląska XVI–XVIII wieku. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu, Wrocław 1994, s. 175. Kluczowe dla związania twórczości Grunewal-
da z jego mistrzem Seytschem są dwie publikacje: P. Knottel, Der Dom zu Gross-Glo-
gau, seine Baugeschichte und seine Denkmaler, „Schlesiens Vorzeit”, V (1894), s. 37; 
M. Hilgner, Der Dom zu Glogau, 1912, s. 39. Na obie prace powołuje się R. Nowak 
w katalogu zbiorów rzeźby śląskiej XVI–XVIII w.
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– legniczanina, rzeźbiarza znanego poza granicami Śląska, zatrudnia-
nego w Rydzynie i Lesznie, o którym opowiemy w osobnym rozdziale.

Sensy retabulum

Szczególnym wyrazem aspiracji elit czasów baroku, a także wykładnią 
umiejętności realizacyjnych w dziedzinie sztuk plastycznych, były reta-
bula ołtarzowe, czyli architektoniczne, najczęściej snycerskie konstrukcje 
– nastawy znacznych rozmiarów, stanowiące rodzaj scenografi i dla oł-
tarza. Wyposażone w kolumny, belkowania, zwieńczenia, pokryte mar-
muryzacją i złoceniami, ożywione rzeźbami i obrazami. Spektakularne 
dzieło ołtarzowe ukazywało prawdy wiary za pośrednictwem środków 
plastycznej perswazji. Szczególny rodzaj przesłania wyraża dzieło ołtarza 
głównego w legnickiej katedrze.

Obraz ołtarzowy pędzla Johanna Heinricha Kynasta przedstawia sce-
nę Zmartwychwstania Chrystusa, który unosi się nie tylko nad swoim 
grobem, lecz także nad apostołami, i zbliża się do Ojca ukazanego w stre-
fi e nieba. Zasadniczy program ideowy rozwija się od przestrzeni ziem-
skiej ku niebu, wzdłuż pionowej osi.

Bóg ukazany został w postaci Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świę-
tego. W liście św. Pawła do Efezów (1,20) czytamy: „Bóg Ojciec wzbudził 
Syna od umarłych i posadził po swojej prawicy”. Złota gołębica Ducha 
Świętego zawisła pomiędzy strefą nieba i ziemi. Odczytujemy sens takiej 
konfi guracji. Duch Święty zastąpi Syna Bożego na ziemi, kiedy Chrystus 
zasiądzie po prawicy Ojca. Duch Święty będzie dla Apostołów tym, czym 
uprzednio był dla nich sam Chrystus. Stworzenia towarzyszące fi gurom 
ewangelistów: orzeł, wół, lew i człowiek symbolizują Zmartwychwstałego 
w czterech decydujących okresach jego życia. Chrystus urodzony jako 
człowiek, zmarły jako cielec ofi arny, jako lew zmartwychwstały i jako 
orzeł do nieba wstępujący.

Ukazanie niewidzialnego

„I zstąpił nań Duch Święty w kształcie cielesnym jako gołębica i stał się 
głos z nieba, mówiąc: Tyś jest Syn mój miły, w Tobie mi się upodobało”.
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Trójca Święta po raz pierwszy ukazuje się podczas chrztu Chrystusa 
w rzece Jordan. Jednakże wyobrażenia Trójcy Świętej mogą być dwoja-
kiego rodzaju. Najbardziej popularne przedstawiają siedzącego Boga Ojca 
z Synem po prawej stronie, a nad nimi widzimy postać gołębicy Ducha 
Świętego. Ten model występuje m.in. w zwieńczeniu ołtarza św. Ignacego 
w kościele Il Gesù w Rzymie, dziele wykonanym według projektu Andrei 
del Pozzo. Prace projektowe Pozza spotkały się w kręgu zakonu jezuitów 
z dużym aplauzem. Pozzo w drugiej części napisanego przez siebie i popu-
larnego w Europie traktatu Perspectiva pictorum et architectorum wyda-
nego w 1700 r., przedstawił jedenaście projektów ołtarzy, zrealizowanych 
następnie w jezuickich kościołach Rzymu, Werony i Frascati. W Polsce 
wpływ kompozycji pozzowskiej odnotowujemy już około 1720 r., m.in. 
w zwieńczeniu ołtarza w kościele pomisjonarskim w Siemiatyczach z lat 
1729–1730, a także w zwieńczeniu ołtarza głównego w kościele Wizytek 
w Warszawie z rzeźbami Jana Jerzego Plerscha z 1759 r.

Na Śląsku zaproponowane przez Pozza rozwiązanie tematu Trójcy 
Świętej powstaje w ołtarzu głównym kościoła św. Jadwigi w Legnickim 
Polu w latach 1728–1730 wykonanym przez wymienionego wcześniej 
wybitnego czeskiego rzeźbiarza K.J. Hiernlego z Pragi, o którym będzie 
jeszcze mowa.

Drugi, także popularny rodzaj przedstawień Trójcy Świętej ukazuje 
Boga Ojca trzymającego krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem, zaś Duch 
Święty umieszczony jest nad nimi. Dramatyzm tego rodzaju przedsta-
wienia wywołuje obecność Syna Bożego w ciele umęczonym na krzyżu.

Wertykalna wersja Trójcy Świętej, którą proponuje legnicki ołtarz 
główny, ma znakomite tradycje, chociażby w obrazie Albrechta Dürera 
z 1511 r. Adoracja Świętej Trójcy. W czasach bliskich tworzeniu legnickie-
go retabulum odnajdujemy dzieło braci Asamów: ołtarz wykonany w la-
tach 1733–1735 dla kościoła św. Jana Nepomucena w Monachium. Bliżej 
Legnicy, w Rydzynie koło Leszna, w kościele św. Stanisława, znajduje się 
obraz w ołtarzu głównym, który pokazuje Chrystusa na krzyżu, nad nim 
gołębica Ducha Świętego i w zwieńczeniu postać Boga w glorii. Sądzimy, 
że Grunewald znał z autopsji to rozwiązanie kompozycyjne, przebywając 
i pracując w Rydzynie.

Carl Gustav Jung, interpretując idee protestantyzmu, wskazał na psy-
chologiczny związek człowieka z wewnątrzboskim procesem trynitar-
nym. Z jednej strony ludzka natura Chrystusa, z drugiej zapowiedziane 
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i obiecane przez „nowinę” zesłanie na ludzi Ducha Świętego i jego w nich 
zamieszkanie. Dla człowieka najistotniejsze jest nie tyle „pokazane” 
i „dokonane” – dzięki życiu Chrystusa – urzeczywistnienie Boga, lecz to, 
co następuje po życiu Chrystusa, a mianowicie przeniknięcie jednostki 
przez Ducha Świętego. Tak jak Chrystus przyjął naturę człowieka cieles-
nego, tak Duch Święty niepostrzeżenie włącza człowieka jako duchową 
potęgę do tajemnicy trynitarnej46. Naturalnie Trójca Święta jako symbol 
obejmuje zarówno boską, jak i ludzką istotę, jest ona według Junga „nie 
tylko objawieniem Boga, lecz także objawieniem człowieka”. W duchu 
jungowskiej interpretacji odnajdujemy bardziej współczesny kontekst 
myśli przewodniej legnickiego dzieła ołtarzowego, dla którego Trójca 
Święta jest naczelnym, religijnym programem.

W zwieńczeniu odkrywamy irracjonalną przestrzeń nieba w pro-
mienistej glorii. Na chmurach, na niebieskim tronie, podtrzymywanym 
przez anioły, siedzi sam Bóg. Jego brodata głowa umieszczona na tle 
złotego, równobocznego trójkąta przypomina o symbolice Trójcy Świę-
tej. Bóg prawą rękę wyciąga w geście powitania podążającego ku niemu 
Zmartwychwstałego Chrystusa. Scenę komentuje odpowiedni fragment 
Psalmu Mesjańskiego (110): „Siądź po prawicy mojej”.

Ukazanie postaci Boga z ludzkim obliczem nie przyszło bezkonfl ikto-
wo w dziejach chrześcijańskiej sztuki. Od początku istniały różnice zdań, 
poważne opory natury teologicznej, zakazy i zjawiska ikonoklazmu. Do 
XII w. obowiązywało przedstawienie symboliczne Boga w postaci Prawi-
cy Bożej. W okresie reformacji, od około połowy XVI w., stosowany był 
tetragram – cztery hebrajskie litery imienia Boga – niewymawialne imię 
Boga YHWH (Jahwe). Od XVII w. przyjął się kolejny symbol – znak ot-
wartego oka w środku równobocznego trójkąta otoczonego promieniami.

Na wschodzie sztuka bizantyjska opracowała kanon postaci Przed-
wiecznego, ukazując Go jako sędziwego starca z białymi włosami i brodą. 
Bóg był przedstawiany z nimbem krzyżowym oznaczającym preegzystu-
jącego Chrystusa, stanowiącego jedno z Ojcem.

W zwieńczeniu legnickiego ołtarza Bóg został ukazany w zgodzie 
z konwencją jako brodaty starzec, któremu towarzyszy u boku ziem-
ski glob: „Niebo stolicą moją, a ziemia podnóżkiem nóg moich”, w ten 

46 C.G. Jung, Próba psychologicznej interpretacji dogmatu Trójcy Świętej, [w:] Archetypy 
i symbole, Warszawa 1976, s. 187.
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sposób zilustrowane zostały słowa z proroctwa Izajasza (66,1). Dwa anioł-
ki o wyglądzie uroczych dzieci podtrzymują tron niebieski Boga. Poka-
zanie aniołów jako dzieci jest wyrazem znajomości wizji takich świętych 
jak Franciszek i Augustyn, którym ukazał się anioł o wyglądzie dziecka.

W towarzystwie aniołów

Jak widzimy, anioły są fascynującymi istotami, powinniśmy je nazy-
wać istotami duchowymi, zajmującymi się komunikacją między Bogiem 
a ludźmi. Anioł oznacza funkcję wysłannika, posłańca Boga. Potężny 
władca wszechświata posiada w niebie ogromny dwór, obejmujący różne 
kategorie aniołów, całe ich zastępy i armie. Anioły są nieśmiertelne, od-
żywiają się niematerialnym pokarmem, czyli manną, znaną także jako 
jadło spuszczane przez Boga z nieba.

Początkowo anioły przedstawiano jako młodzieńców bez zarostu 
ubranych w długie tuniki z rękawami. Od końca IV  w. pojawiają się 
uskrzydlone anioły. W okresie wczesnego renesansu asystują w kom-
pozycjach dekoracyjnych, wyrażając nadziemskie szczęście i harmo-
nię. W takim nastroju malowali je Cimabue na obrazie Madonna wśród 
aniołów i Hans Memling w Chrystusie w otoczeniu aniołów. Subtelne, 
dziewczęce rysy twarzy, delikatne proporcje ciała, wdzięk i piękno by-
tów czystych, takie wizerunki aniołów pozostawili mistrzowie malar-
stwa renesansowego Fra Angelico i Sandro Botticelli. Trudno się dziwić, 
że popularność zyskuje wizerunek anielskiej buzi zdradzający powino-
wactwo z antycznym amorkiem, z upodobaniem wprowadzany do scen 
radosnych, pogodnych, bukolicznych, jak to uczynił Correggio w obrazie 
Pokłon pasterzy. Pucołowatego aniołka o bujnych rubensowskich kształ-
tach upowszechniła sztuka baroku. Anioły są darzone szczególną sympa-
tią różnych dyscyplin plastycznych i wprowadzane chętnie do motywów 
dekoracyjnych jako putta, czyli mali nadzy chłopcy lub jako uskrzydlone 
główki. Natomiast w hierarchii chóru anielskiego najwyżej stoją sześcio-
skrzydłe serafi ny i cherubiny z wielkimi skrzydłami. Ich nie spotyka-
my w zwieńczeniu – niebie legnickiego retabulum. Widzimy natomiast 
trzy anioły zwykłe, pełniące bezpośrednią asystę Boga. Anioły modlą 
się i adorują Pana. Tę scenę odnajdujemy w liście św. Pawła do Efezów: 
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„A wsiadłszy na Cheruba, latał, latał na skrzydłach wiatrowych”. Głów-
ka uskrzydlonego aniołka przytula się do piersi Boga. Sześć pozostałych 
uskrzydlonych dziecięcych główek rozmieszczono pośród obłoków, aż 
po krańce ołtarzowego nieba. Na przeciwległej strefi e ziemi stoi portyk 
kolumnowy i występują do przodu zdecydowanie wyróżnieni dwaj apo-
stołowie: św. Piotr i św. Paweł – fi lary Kościoła. Oni fl ankują ołtarz, który 
jest stołem sakramentu Wieczerzy Pańskiej, a towarzyszą im nieco z boku 
czterej ewangeliści, spisujący na papierze dzieje Boga Człowieka. Tradycja 
misterium ołtarzowego opiera się na świętości słów i czynów, które przy 
ołtarzu się dzieją.

Ex defi nitione ołtarz jest najstarszym miejscem religijnego kultu. 
W Księgach Mojżeszowych (2 Mojżeszowe XX, 24) czytamy: „Ołtarz 
z ziemi uczynisz mi, a ofi arować będziesz na nim całopalenie twoje i spo-
kojne ofi ary twoje, owce twoje i woły twoje, na którymkolwiek miejscu 
pamiątkę uczynię imienia mego, przyjdę do ciebie i będę błogosławił”. 
W innym miejscu Ksiąg Mojżeszowych odnajdujemy wskazówkę bardziej 
techniczną: „Z kamienia całego zbudujesz ołtarz Pana, Boga swego i ofi a-
rować będziesz na nim całopalenie Panu, Bogu twemu”. Prawo kanonicz-
ne przez ołtarz rozumie jednoznacznie mensę (stół, tabula) i podstawę 
(stipes). Natomiast interesujące nas retabulum jest nastawą ołtarzową; 
ma charakter nadbudowy znajdującej się za i ponad ołtarzem, ozdobionej 
plastyczną dekoracją. Dodajmy jeszcze precyzyjniej, że ołtarz właściwy 
jest ołtarzem stałym, konsekrowanym, składającym się z dwóch podsta-
wowych części zbudowanych z tego samego materiału, czyli mensy z pod-
stawą (połączonych integralnie) oraz ze stopni.

Ziemski kształt boskiego piękna

Przedstawienie prawd religijnych prowadzi do typowej dla sztuki baro-
ku ostentacyjnej teatralizacji w obrębie zamówień Kościoła katolickie-
go. Tymczasem dostrzegamy te symptomy w protestanckim przecież 
retabulum.

Program ideowy Trójcy Świętej jest tutaj wyrażony ostentacyjnie 
środkami naśladującymi rzeczywistość, przemawia iluzją. Dogmat re-
ligijny staje się obrazem. Drewniana architektura retabulum imituje: 
marmur, złoto, tkaninę, tworząc przestrzeń dla cudownych zdarzeń 
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pokazanych w sposób realny. Skąd się wzięła owa potrzeba dosłowności 
przekazu? Mistrz barokowych konwencji, Gianlorenzo Bernini, głosił, 
że wartość dzieła sztuki wynika ze stopnia wywoływanej iluzji. Kunszt 
artysty polega na tym, że choć w jego dziele wszystko jest fi kcyjne, to 
wydaje się rzeczywiste. Artystów baroku nie zadowala perfekcyjne naśla-
dowanie rzeczywistości. Sztuki piękne tworzą wspólnotę inspirowaną bo-
skim pięknem, a piękno skłania ku doznaniom nie tylko scenicznym, ale 
przede wszystkim polifonicznym. W legnickim ołtarzu spięta po bokach 
obrazu draperia – niczym kurtyna – odsłania scenę Zmartwychwstania, 
która w ten sposób zbliża wiernego do tajemnicy zbawienia. Powiedzmy 
także o dekoracji ornamentalnej. Bogactwo złoceń i asymetryczny rocaille 
zastosowany na cokołach wieńczących belkowanie skrzydeł bocznych za-
sługuje na komentarz.

Forma rocaille wskazuje na modne po 1730 r. wzorce dekoracyjne, 
a jeżeli dodamy rzadko stosowany w śląskich retabulach XVIII w. ażur – 
prześwit, tak skutecznie dematerializujący architekturę retabulum w jego 
bocznych częściach, to widoczna staje się w strukturze dzieła gra mię-
dzy modnym rokokowym wzornikiem a formą architektoniczną z pasją 
kształtującą skomplikowany układ przestrzenny.

Na początku XVIII w. retabula ołtarzowe rozrastają się w wieloczło-
nowe, ogromne ściany ołtarzowe, zajmujące całą szerokość najczęściej 
gotyckiego prezbiterium, jak w kościele św. św. Erazma i Pankracego 
w Jeleniej Górze wykonanym w latach 1713–1718. Już A. Wiesenhütter 
zauważył, że barokowy ołtarz protestancki wykształcił się z klasycznego 
typu ołtarza renesansowego, nawiązującego kompozycją do rzymskiego 
łuku triumfalnego i jego podziałów kompozycyjnych. Od końca XVI w., 
a przede wszystkim w ciągu XVII, retabulum ołtarza protestanckiego 
osiąga znaczną skalę przestrzenną. Na Śląsku w okresie baroku liczba 
retabulów protestanckich znacznie wzrosła, a ich rozwiązania kompo-
zycyjne nie różniły się od ogólnego typu rozwiązań fundacji katolickich. 
Wielkie dzieła ołtarzowe w świątyniach protestanckich, wyposażone 
w bogatą dekorację fi guralną i ornamentalną, powstały m.in. w Kościele 
Łaski w Kamiennej Górze w 1730 r. i w Świdnicy w tamtejszym wspania-
łym Kościele Pokoju w 1752 r.

W legnickim dziele ołtarzowym odczytujemy także inne, poboczne 
treści, mające cechy politycznej manifestacji, będące znakami tamtych 
dni. Z lewej strony w bocznej części znajduje się wizerunek czarnego orła 
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królestwa Prus, władającego Śląskiem w czasie fundacji ołtarza. Obec-
ność symbolu władzy państwowej w dziele sakralnym jest wyrazem po-
litycznej adoracji przez protestancką gminę, króla Fryderyka Wielkiego, 
któremu zawdzięczano odrodzenie Kościoła ewangelickiego po odebra-
niu Śląska monarchii katolickich Habsburgów.

Jak pamiętamy, pastor Krause, inicjator budowy ołtarza głównego, 
zawdzięczał nominacjom władz pruskich wysokie stanowiska w admi-
nistracji Kościoła protestanckiego, o czym szerzej jest mowa w innym 
miejscu. Tak więc prace przy tworzeniu i organizacji dzieła ołtarzowe-
go przebiegały w określonych warunkach politycznych. Ołtarz był także 
fundacją miejską, wyrażał ambicje i zaangażowanie legniczan, spełniał 
ambicje mieszczan i był przedmiotem dumy z miasta, w którym dzie-
ło powstało. O tym przekonuje inny symbol, umieszczony tym razem 
z prawej strony części bocznej retabulum, gdzie widnieje herb Legnicy 
w postaci lwa trzymającego w łapach dwa klucze symbolizujące patrona 
Legnicy, św. Piotra. Złoty lew stojący na tylnych łapach i dzierżący klucze 
stał się herbem miasta na mocy przywileju z roku 1453 i nie został entu-
zjastycznie przyjęty, skoro aż do połowy XVIII w. miasto go nie używało. 
W dziele ołtarzowym obecność symboli świeckich stanowi interesujący, 
chociaż poboczny wątek, ukazujący rolę ołtarza w życiu społeczeństwa 
Legnicy po inkorporacji miasta i całego Śląska do państwa pruskiego.

Między Głogowem i Legnicą

Curriculum vitae Christiana Grunewalda wymaga rekonstrukcji47. Nie-
wiele faktów z życia artysty i kilka spostrzeżeń o jego twórczości tworzą 
szkic do portretu rzeźbiarza48. Zapewne urodził się w Legnicy około roku 
1700. Pierwszym miastem, do którego prowadzą nas źródła, jest Głogów, 

47 Nota biografi czna Christiana Grunewalda, którego nazwisko występuje także w pi-
sowni: Grünewald, Grunwald w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działa-
jących, t. 2, Wrocław 1975, s. 496.

48 Przywołany przez Kurta Schumma w: idem, Das Liegnitzer „alte Rathaus” und der 
Gebeljürge, [w:] Mitteilungen des Geschichts…, Bd. 16, 1936 (37), s. 284, 297, mistrz 
ślusarski i obywatel Legnicy o nazwisku Grunewald, odnotowany w 1738 r., mógł 
być krewnym Christiana Grunewalda – nie można wykluczyć hipotezy, że był jego 
ojcem.
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gdzie Grunewald przybył w 1724  r. i rozpoczął naukę kunsztu rzeź-
biarskiego w dużym warsztacie kierowanym przez Johanna Hermanna 
Seytscha (1644–1742), pochodzącego z Bawarii rzeźbiarza, od 1699 r. pro-
wadzącego prace w Głogowie, należącego do miejscowego cechu malarzy, 
rzeźbiarzy i złotników. Grunewald zostaje adeptem sztuki rzeźbiarskiej 
około 1727 r. i następnego roku wraca do Legnicy, stając się obywatelem 
tego miasta, łączy się w związku małżeńskim z Ewą Teresą Kliemann, 
córką malarza portrecisty J. Kliemanna z Bytomia Odrzańskiego49. Swoją 
pozycję zawodową ugruntował w roku 1730, wykonując dwa kamienne 
sarkofagi dla rodziny Stoschów w kościele św. Marii Magdaleny w Krzyd-
łowicach koło Głogowa. Grunewald wykazał się w tej wczesnej pracy 
biegłością w zakresie technik kamieniarskich, znajomością wzorników 
ornamentacyjnych, a wyróżnił realizmem w oddaniu proporcji i budowy 
anatomicznej orłów i lwów, wyrzeźbionych jako symboliczne wsporniki 
kamiennych trumien50.

U boku Frantza w Wielkopolsce

Domyślamy się, że na początku lat 40. Grunewald miał trudności ze zna-
lezieniem zamówień w Legnicy. Na pewien czas losy oddalą go od rodzin-
nego miasta i zwiążą z terenem graniczącej ze Śląskiem Wielkopolski, 
gdzie znajdowali zatrudnienie śląscy rzeźbiarze, malarze i dekoratorzy 
pozbawieni pracy na terenach ogarniętych wojnami śląskimi51.

W Polsce dobrze udokumentowaną pracę rozpoczął Grunewald 
w Rydzynie – wielkopolskiej rezydencji księcia Aleksandra Józefa 

49 E. Hintze, Th ieme-Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenen Künstler, Bd. 15, Leipzig 
1922, s. 148. Por. K. Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku…, s. 256, gdzie o Gru-
newaldzie czytamy: „Brak o nim bliższych danych. Wypisy z E. Hintzego przecho-
wywane w Muzeum Narodowym we Wrocławiu określają go jako rzeźbiarza wroc-
ławskiego. Po raz pierwszy wspominany jest w 1724 r.”.

50 O dobrym stanie zachowania tych wczesnych prac Grunewalda w kościele św. Marii 
Magdaleny w Krzydłowicach informuje A. Piotrowska w pracy terenowej z cyklu 
„Miejsca zapomniane”, napisanej w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego w 2004 r. pod kier. R. Piaskowskiego. Oba sarkofagi Stoschów w roku 
1987 wyniesiono z krypty kościoła i ustawiono w kaplicy grobowej.

51 K. Kalinowski, Związki artystyczne Śląska i Polski…, s. 333.



262 ROGER PIASKOWSKI

Sułkowskiego (1695–1762), bliskiego doradcy króla Polski Augusta III, 
który po konfl ikcie z Henrykiem Brühlem opuścił dwór w Dreźnie i wy-
brał na siedzibę zamek w Rydzynie, zakupiony od Stanisława Leszczyń-
skiego. Posiadłość w Rydzynie zaczął Sułkowski rozbudowywać w impo-
nującym stylu. W tym celu sprowadził do siebie Karla Martina Frantza, 
renomowanego architekta pochodzącego z Legnicy. Wraz z dużym 
warsztatem Frantza przybył do Rydzyny Christian Grunewald. Jaki był 
udział naszego rzeźbiarza w pracach na terenie Rydzyny?52

Nad owalnym ryzalitem zamku od strony miasta postawiono attykę, 
a na niej umieszczono panoplia rzeźbione w piaskowcu. Cztery „armatury 
wojenne”, jak je nazwano w rachunkach, wykonał i dostarczył w 1744 r. 
Grunewald, a w zamian otrzymał honorarium w wysokości 90 talarów 
i „dwóch szefl i żyta”53. W 1745 r. znajdujemy Grunewalda zajętego w wiel-
kiej sali balowej zachodniego skrzydła zamku, gdzie wykonuje roboty 
sztukateryjne. Oprócz niego przy dekoracji sali balowej pracowali rzeźbia-
rze: Stahl i Grosse. Wspaniałe, niestety niezachowane malowidło na plafo-
nie stworzył Jerzy Wilhelm Neunhertz, znany z wielkich realizacji malar-
stwa ściennego w kościołach Pragi, a także na Śląsku w kościele NM Panny 
w Krzeszowie54. Grunewald miał także swój udział w wykonaniu mebli do 
wspomnianej sali balowej. Dla trzech stołów o marmoryzowanych na nie-
biesko blatach przygotował bogato rzeźbione i złocone podstawy.

W latach 1745–1746 Sułkowski ufundował kaplicę przy zamku ry-
dzyńskim. W ołtarzu umieszczono obraz przedstawiający Świętą Trójcę 
z Matką Boską. Do tego obrazu Grunewald wykonał ramę w 1746 r. Tego 
samego roku legnicki rzeźbiarz zrobił trzy wielkie ramy do portretów.

Według projektu Karla Martina Frantza wybudowano w latach 1746–
1751 kościół parafi alny w Rydzynie pw. św. Stanisława. Grunewald praco-
wał przy zdobieniu jego wnętrza. Dnia 22 sierpnia 1748 r. Sułkowski za-
warł z nim umowę na dostarczenie dla kościoła ośmiu fi gur putt z gipsu za 
sumę 26 dukatów oraz na wykonanie głowic przy kolumnach i pilastrach 
po półtora talara za sztukę, dokładnie według rysunku architekta Frantza.

Na tych zadaniach kończą się prace Grunewalda w Rydzynie. Wcześ-
niej, w 1744  r., rzeźbiarz podpisał umowę na wykonanie ołtarza do 

52 L. Preibisz, Zamek i klucz rydzyński, Rydzyna 1938, s. 66.
53 Ibidem, s. 72.
54 A. Dobrzycka, Jerzy Wilhelm Neunhertz, malarz śląski, Poznań 1958, s. 1.
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kościoła farnego św. Mikołaja w Lesznie. Zapewne prace dotyczyły oł-
tarza z obrazem przedstawiającym św. Jana Nepomucena. Przypuszcza 
się, że jego dziełem jest także ołtarz z wizerunkiem Marii Immaculaty 
w tymże kościele. Ehrenberg, według umowy z 3 marca 1744 r., podaje, 
że Grunewald na podstawie wzoru wykonał ołtarz dla kościoła św. Miko-
łaja w Lesznie za sumę 1000 guldenów polskich, oraz dodaje archiwalnie 
poświadczone dwa analogiczne ołtarze55. Pierwszy w kaplicy północnej 
z rzeźbami Matki Boskiej Bolesnej, św. Jana, klęczącej Marii Magdale-
ny, obrazem św. Jana Nepomucena i rzeźbami aniołów w zwieńczeniu56. 
Drugi ołtarz z kaplicy południowej z rzeźbami św. św. Piotra i Józefa oraz 
obrazami NP Marii Niepokalanego Poczęcia w polu środkowym ołtarza 
i obrazem św. Antoniego pustelnika w zwieńczeniu.

W 1746 r. Grunewald zobowiązał się wykonać fi gury dwóch aniołów 
do nieistniejącego obecnie kościoła w Kłodzie koło Rydzyny. Rzeźbiarzo-
wi przypisuje się ambonę z kościoła Filipinów pw. św. Katarzyny w Dąb-
czach, gdzie została przeniesiona ze wspomnianej świątyni w Kłodzie57.

I na tych realizacjach rzeźbiarskich w Kłodzie i w Dąbczach kończy 
się pracowity pobyt artysty na ziemi wielkopolskiej.

Wielkie wyzwania. Powrót do Legnicy

Wzbogacony o doświadczenia wielkopolskie Grunewald wraca do Leg-
nicy w latach 50. XVIII w. Pozostanie wierny swojemu miastu już do 
końca życia. W Legnicy powstaną jego największe dzieła, tutaj spełni się 
jako artysta. Stworzy dwa wielkie retabula ołtarzowe dla największych 
kościołów miasta. On, katolik, będzie pracował dla gmin protestanckich, 
zorganizuje własną pracownię, zatrudni rzemieślników, wykona projekty 
ołtarzy, odda się swojemu powołaniu – twórczości rzeźbiarskiej.

Odtwarzając pozycję społeczną Grunewalda jako współpracownika 
Karla Martina Frantza, cieszącego się międzynarodową sławą architekta 

55 H. Ehrenberg, Geschichte der Kunst im Gebiete der Provinz Posen, Berlin 1893, s. 137–
138.

56 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. 5. 2. Powiat leszczyński, Warszawa 1975, s. 23.
57 Katalog Zabytków Sztuki…, s. 2.
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z Legnicy, możemy dopuścić pogląd, że Grunewald, stabilizując swoją 
pozycję w Legnicy, posiadał najlepsze rekomendacje.

Około 1757 r. odnotowujemy wykonanie przez Grunewalda epitafi um 
E. Reihardta Dovego, zmarłego w 1757 r. Epitafi um pierwotnie umiesz-
czone na murze otaczającym kościół św. św. Piotra i Pawła, obecnie znaj-
duje się na ścianie dawnego kościoła benedyktynek pw. św. Maurycego, 
a obecnie siedziby I Liceum Ogólnokształcącego. Za wykonanie tego 
dzieła Grunewald otrzymał wynagrodzenie w wysokości 63 talarów58. 
Jednakże cały wysiłek artysty w tamtych dniach skupił się na pracach 
przy powstaniu wielkiego dzieła ołtarzowego w kościele św. św. Piotra 
i Pawła. Jak już wiemy, w 1756 r. rzeźbiarz wraz z mistrzem stolarskim 
Krickem zakończył retabulum ołtarza głównego, dzieło to dopiero jede-
naście lat później, w 1767 r., zostało pokryte złoceniami i polichromią 
przez dekoratora Dawida.

W 1771 r. Grunewald zrealizował drugi ołtarz główny dla kościoła 
Najświętszej Marii Panny, który powstał na koszt miasta. Było to potężne 
retabulum o 9 m wysokości i prawie 7 m szerokości59. Niezachowana ar-
chitektura retabulum nawiązywała do wcześniejszego dzieła Grunewalda 
z kościoła św. św. Piotra i Pawła60.

Według zachowanego opisu retabulum w kościele Mariackim było 
wygięte, „kabłąkowate” z przodu i z obu stron bocznych. Stół ołtarzowy, 
mensa, opierał się o wysoką, ponaddwumetrową ścianę, która z obu stron 
posiadała dwie pary kolumn. Ponad kapitelami znajdowało się belkowa-
nie łączące strefę dolną retabulum ze zwieńczeniem. Po prawej stronie, 
podobnie jak w kościele św. św. Piotra i Pawła, znajdował się herb Legnicy 
– lew z kluczami, a po prawej orzeł pruski. Między kolumnami stały rzeź-
bione fi gury naturalnej wielkości przedstawiające: Mojżesza z Tablicami 

58 Według oryginalnego rachunku podaje L. Tschenk, Altertümer, besonders Haus-
marken in Liegnitz, „Schlesische Provinzialblätter” 1874, Neue Folge 13, s. 418. Wy-
mienione epitafi um znajduje się obecnie na ścianie dawnego kościoła Benedyktynek 
w Legnicy, a teraz auli I Liceum Ogólnokształcącego od strony podwórka. Ernst 
Reinhardt Dove, zmarły w 1757 r., był pradziadkiem słynnego profesora Heinricha 
Dovego (1803–1879), meteorologa i fi zyka, prezydenta niemieckiej akademii nauk, 
rodowitego legniczanina, którego imię przed wojną nosiła obecna ulica Kościuszki 
w Legnicy.

59 F.W. Lingke, J.G. Worbs, Die Marienkirche zu Liegnitz, Liegnitz 1828, s. 66.
60 Ibidem, s. 64 (opis ołtarza głównego).
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Praw i kapłana Aarona w uroczystym stroju. Pośrodku ściany ołtarzowej 
umieszczono obraz olejny na płótnie w pozłacanych ramach, który przed-
stawiał scenę pokłonu pasterzy według oryginału namalowanego przez 
Correggia. Ponad obrazem i załamanym belkowaniem znajdowało się 
zwieńczenie wraz z przedstawieniem Baranka Bożego ze zwycięską cho-
rągiewką w promienistej glorii. Ponad Barankiem Bożym przedstawiono 
w obłokach, objęty laurowym wieńcem, napis: „JEHOVAH” w glorii. Do-
dajmy, że przed ołtarzem znajdowała się drewniana balustrada.

Koszt budowy ołtarza w kościele NM Panny bez obrazu ołtarzowe-
go wyniósł 1347 talarów61. Grunewald otrzymał 620, malarz i dekorator 
Ziegler z Wrocławia 600, a 47 talarów zapłacono stolarzowi za wykona-
nie drewnianej balustrady przed ołtarzem. Pozostałe 80 talarów przezna-
czono na prace wykończeniowo-porządkowe, m.in. na wyłożenie nowej 
posadzki na tzw. placu ołtarzowym.

Nowy ołtarz w kościele NM Panny został uroczyście poświęcony 
w pierwszą niedzielę Adwentu 1771 r. przez ówczesnego pastora „Nie-
derkirche” Christiana Gottwaldta. Dekoracja ołtarza została ukończo-
na w 1773 r.62 W kościele Mariackim – analogicznie do kościoła św. św. 
Piotra i Pawła – nowe dzieło ołtarzowe powstało na miejscu dawnego 
gotyckiego retabulum.

Dochodzimy do zwieńczenia życiorysu Grunewalda. Skąpe, fragmen-
taryczne informacje, zapiski umożliwiły rekonstrukcję pełną niedomó-
wień i luk. Zebrany materiał faktografi czny stanowi intrygującą podstawę 
do spojrzenia na dorobek artystyczny rzeźbiarza. Wykonane w 1771 r. 
dzieło ołtarzowe w kościele NM Panny w Legnicy było ostatnią znaną 
realizacją Grunewalda. Możemy przyjąć, że kres życia Grunewalda na-
stąpił po 1771 r. w Legnicy.

W stronę stylu

Jako pierwszą ze znanych prac legnickiego rzeźbiarza wymienia się boga-
to dekorowane kamienne sarkofagi grobowe rodziny Stoschów w Krzyd-
łowicach. Następnie był okres rydzyński, gdzie w siedzibie Sułkowskiego 

61 Ibidem, s. 65.
62 Ibidem, s. 66.
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należał do grupy sztukatorów i rzeźbiarzy zatrudnionych przy dekoracji 
zamku. Czym się zajmował? Wykonał prace w kamieniu, stiuku, a także 
parał się dekoracją snycerską. Urządzenie wnętrz zamku w Rydzynie wy-
konano, naśladując modne wzory francuskie. Obok Grunewalda praco-
wał sztukator Kössler, jeden z niemieckich specjalistów wykształconych 
na dekoracyjnym stylu J. Beraina, rozpowszechnionym przez sztychy or-
namentacyjne. Styl Beraina uległ przekształceniu w krajach niemieckich, 
gdzie nazwano go „Laub und Bundl Stil”. Opierał się na motywie taśmy, 
tworzącej rodzaj plecionki prostych i zakrzywionych linii. Taśma tworzy 
kanwę, na której znajdują się inne elementy dekoracyjne: baldachimy, 
lambrekiny czy główki dziecięce. „Styl taśmowy”, którym posługiwał 
się Kössler, zastosowano w dekoracji fryzu belkowania portyku ołtarza 
głównego w kościele św. św. Piotra i Pawła w Legnicy. Podobny rodzaj 
dekoracji ornamentalnej występuje w ołtarzach bocznych w legnickim 
kościele pw. św. Jana.

Grunewald w niezachowanych pracach z zamku rydzyńskiego – na 
przykład w dekoracji plafonu z malarstwem Jerzego Neunherza, mógł 
korzystać ze znajdujących się w posiadaniu Sułkowskiego wzorników 
ornamentacyjnych, sztukateryjnych i rzeźbiarskich. Sułkowski lansował 
manierę francuską i wzory drezdeńskie, których wpływ dostrzegamy 
w swoistym wdzięku cechującym postacie aniołów, wyrzeźbionych dla 
kościoła św. Stanisława w Rydzynie.

W legnickich rzeźbach Grunewalda cechy tzw. francuskiego rokoka 
zanikają, a dominuje monumentalna, czeska odmiana śląskiej rzeźby 
późnobarokowej.

Realizacje na terenie Wielkopolski odegrały istotną rolę w rozwoju 
technicznych i estetycznych umiejętności legnickiego rzeźbiarza. Ujawnił 
się w nich wyrazisty, snycerski sposób wydobywania fałdów szat, smu-
kłe proporcje postaci obdarzonych wytwornymi gestami i predylekcja do 
malowniczych sylwetek.

Prace wykonane dla kościoła św. Stanisława w Rydzynie obrazują cha-
rakter jego wczesnej twórczości. Grunewald prezentuje się w nich jako 
sprawny rzeźbiarz. Osiem fi gurek aniołków umieszczonych na przyczół-
kach belkowania nad bocznymi ołtarzami cechuje swobodny, wdzięczny 
ruch bryły i naturalne wkomponowanie w architekturę ołtarzy. Nato-
miast ciężkie, masywne fi gury aniołów z ołtarzy bocznych, w porównaniu 
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z rzeźbami z ołtarza legnickiego kościoła św. św. Piotra i Pawła, charak-
teryzuje niepewność w wyrażaniu ekspresji fi gury, niekonsekwencje 
w opracowaniu efektów światłocieniowych szat: z jednej strony drobiaz-
gowy modelunek, a z drugiej szerokie i ciężkie zwisy materii.

Porównanie fi gur aniołów z naczółka kościoła rydzyńskiego z fi gu-
rami aniołków ze zwieńczenia retabulum ołtarza z kościoła św. św. Pio-
tra i Pawła wykazuje duże podobieństwo zarówno w typie pucołowatego 
aniołka, jak i w przedstawieniu ruchu aniołków wkomponowanych w ar-
chitekturę retabulum.

Grunewald już w połowie lat 40. XVIII w. stosował typ wdzięcznego, 
dobrze się czującego w przestrzeni architektury aniołka. Jak przystało na 
mistrza epoki baroku, pracuje nad dynamiką ruchu postaci i wyróżnia 
rolę plastyki fałdów szat.

Szaty okrywające postacie z ołtarzy w kościołach Leszna i Rydzy-
ny nie tworzą jeszcze samoistnej dekoracyjnej struktury o szerokich, 
głębokich światłocieniowych załamaniach, charakteryzujących fi gury 
apostołów z legnickiego retabulum. Kontur rzeźb z ołtarzy Leszna i Ry-
dzyna jest łagodny, bryła bardziej konwencjonalna, pozbawiona monu-
mentalnej ekspresji szat okrywających np. postać św. Pawła z legnickiego 
ołtarza.

We wczesnym okresie twórczości, a więc w latach 40., młody rzeź-
biarz koncentrował uwagę na wykonaniu całości bryły rzeźbiarskiej z ten-
dencją do wyróżniania szczegółów anatomicznych: głów, dłoni, torsów 
– jakby kosztem dynamiki efektów plastycznych, jakie osiąga w rzeźbach 
legnickich. Dobrze możemy prześledzić prace Grunewalda na terenie 
Wielkopolski w latach 1744–1748. Natomiast ciągle otwarta jest kwestia 
działalności rzeźbiarza w Legnicy w latach 1748–1756. Mimo że nie dys-
ponujemy zbyt dużą wiedzą na ten temat, koniecznie trzeba rozważyć 
ówczesny wpływ na warsztaty legnickie dzieł Hiernlego w pobliskim Leg-
nickim Polu i bliżej przyjrzeć się niektórym aspektom twórczości pra-
skiego mistrza.

Karl Joseph Hiernle (1693–1748), pochodzący z bawarskiej rodziny 
rzeźbiarzy, uczeń Mattiasa Jäckela, współpracownik popularnego archi-
tekta Kiliána Ignáca Dientzenhofera, wykonał w latach 1728–1730 wy-
strój rzeźbiarski dla kościoła św. Jadwigi w Legnickim Polu i – jak są-
dzimy – jest to jedyne dokonanie tego artysty na Śląsku. Otwarta jest 
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kwestia inspiracji dzieła Hiernlego na środowisko legnickie. Widzimy, 
jakie cechy wyróżniają rzeźby z Legnickiego Pola: wyraźny, nawet ostry 
modelunek, ruch fi gur podkreślony krzywiznami fałdów szat i gestykula-
cją, wysmuklenie proporcji, czemu sprzyjają zmniejszone głowy. Hiernle 
doskonale przekazuje malarskie własności tworzywa rzeźbiarskiego. Pla-
styka postaci wiele zawdzięcza umiejętności indywidualnego traktowa-
nia każdej z fi gur w tak licznym zespole. W kościele św. Jadwigi Hiernle 
wykonał oprócz rzeźb w drewnie także szesnaście posągów w piaskowcu. 
Ostrożnie łączy się z warsztatem Hiernlego zespół fi gur czterech ewange-
listów z ołtarza głównego w kościele św. Jana w Legnicy, które pierwotnie 
znajdowały się w kościele benedyktynek św. Maurycego – obecnie aula 
I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Hiernle był kontynuatorem roz-
wiązań zapoczątkowanych przez praskie warsztaty Ferdynanda Maksy-
miliana Brokofa i Mattiasa Wenzla Jäckela. Własny rys jego sztuki prze-
jawił się, oprócz wymienionych cech, także w uspokojeniu i złagodzeniu 
sylwetki. Przyjrzyjmy się rozwiązaniom przyjętym przez jego nauczy-
ciela Mattiasa Jäckela (1655–1738), pochodzącego z Łużyc kontynuatora 
malarskiego stylu rzeźb Berniniego. Ołtarze snycerskie, wykonane przez 
niego po 1700 r. w kościele św. Franciszka w Pradze, wyrażają interesujące 
nas jakości. Przyjrzyjmy się zwieńczeniu ołtarza głównego w tym koście-
le. Jäckel stworzył teatralno-iluzjonistyczną kompozycję, ukazując niebo 
o dużym stopniu podobieństwa do zwieńczenia retabulum w Legnicy. 
Jak w rozwiązaniu Jäckela – postaci Boga, odzianego w tunikę i płaszcz, 
o idealizowanej twarzy starca, otoczonego przez pyzate anielskie główki, 
towarzyszą smukłe anioły o kobiecych rysach twarzy i odsłoniętych ra-
mionach oraz kolanach.

Zwieńczenia wielu śląskich retabulów nawiązują do rozwiązania 
zastosowanego przez Jäckela, chociażby w ołtarzu głównym z kościoła 
Bożogrobców w Nysie (ok. 1730), gdzie występuje przedstawienie gło-
wy Boga Ojca na tle trójkąta – symbolu Trójcy Świętej. Interesujące roz-
wiązanie znajduje się w przytaczanym już kościele św. Stanisława w Ry-
dzynie. Wspaniała, majestatyczna fi gura Boga na tle owalnego otworu 
okiennego, obramowanego promieniami światła i ulokowanymi między 
nimi główkami anielskimi. Postać Boga siedzi na obłokach i jest – w po-
dobny sposób do sceny w legnickim zwieńczeniu Grunewalda – adoro-
wana przez anioły.
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Dodajmy, że występujący we wzmiankowanym obrazie Neunherza 
typ starca o twarzy smukłej z długim prostym nosem nadany postaci 
Boga Ojca oraz okrągłe buzie putt o zadartych noskach i fi glarnym wy-
razie mogły również inspirować legnickiego rzeźbiarza.

Już w rzeźbach rydzyńskich dostrzegamy predylekcję Grunewalda do 
pełnej formy, zacięcie naturalistyczne i zastosowanie masywnych propor-
cji. Owe cechy osiągają pełnię w rzeźbach apostołów retabulum ołtarza 
głównego w legnickiej katedrze. Podobny repertuar środków wyrazu ce-
chuje przedstawicieli nurtu czeskiego rzeźby śląskiej pierwszej połowy 
XVIII w., w tym tak wybitnych artystów, jak: Johann Albrecht Siegwitz, 
Franz Joseph Mangoldt czy Georg Leonhard Weber. Zauważmy, że Gru-
newald w sposobie modelowania szat odrzuca efektowną stylizację, a wy-
konuje (za Brokofem) wyrazisty modelunek walorowy, który wiąże ze 
zrównoważonym ruchem ludzkiego ciała.

Imponująca rozmiarami – jak na dzieło przeznaczone dla gminy pro-
testanckiej – architektura legnickiego opus magnum Grunewalda dowo-
dzi jeszcze jednej prawidłowości, a mianowicie wpływów sztuki katolic-
kiego baroku na środowisko protestanckie. Pamiętajmy, że Grunewald 
był katolikiem. Otóż, jak widzimy, śląscy protestanci potrafi li w bujnej 
i wielopostaciowej kulturze katolickiego baroku dostrzec zjawiska godne 
naśladowania i wykorzystania, czego przykładem jest nie tylko twórczość 
Grunewalda w Legnicy, lecz także znakomite dzieło ołtarza głównego 
w Kościele Pokoju w Świdnicy, wykonane w 1752 r., z pełną teatralnego 
patosu rzeźbą A.G. Hoff mana, artysty przybyłego na Śląsk z Drezna. Jed-
nocześnie katoliccy zleceniodawcy zamawiali prace rzeźbiarskie u Toma-
sza Weisfeldta – protestanta zatrudnianego wyłącznie przez środowisko 
katolickie. Legnicki warsztat M. Knothego pracował zarówno dla kato-
lików w Lubiążu (kolumna Maryjna), jak i dla protestantów w Kościele 
Pokoju w Jaworze (ambona).

Zapewne wielu rzeźbiarzy i pracowni rzeźbiarskich pozostających na 
usługach protestanckich gmin ciągle oczekuje na włączenie do nurtów 
barokowej rzeźby na Śląsku. Nazwiska wykonawców prac rzeźbiarskich 
i dekoratorskich, przekazywane przez sumiennych pastorów, można przy-
pisać tylko pewnej grupie dzieł. Wspólnota rozwiązań kompozycyjnych, 
obowiązująca w dziełach ołtarzowych na Śląsku w XVIII  w. dowodzi 
nie tylko bliskości idei artystycznych, lecz także stałych, bezpośrednich 
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kontaktów środowisk rzeźbiarskich. O pozycji artystycznej Grunewal-
da i jego wpływie na innych rzeźbiarzy nie potrafi my zbyt wiele powie-
dzieć, dotychczasowe badania sygnalizują pewną prawidłowość w zakre-
sie oddziaływania sztuki Grunewalda. Posłużmy się rzeźbami ze zbiorów 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Pierwsza jest fi gura Mojżesza, 
pochodząca z kościoła w Świeradowie-Zdroju, w której – jak zauważył 
R. Nowak – „w sposobie komponowania szat i ich bardzo ostrego cięcia 
widać zależność od rzeźb Grünewalda”. Podobne związki zostały wyka-
zane w rzeźbie św. Grzegorza z kościoła parafi alnego w Rudnej: „masyw-
ne, mięsiste formy bliskie są rzeźbom Krystiana Grünewalda, zwłaszcza 
fi gurom ołtarza głównego z kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy”63.

Język sztuki ulegał w dziełach ołtarzowych jakościowym sublima-
cjom, wynikającym, co się rozumie, z wielkości talentu rzeźbiarza i skali 
podejmowanych przez niego zadań.
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Summary

Universalism of art in Silesia in the decadent Baroque period is in this case told 
though the lens of one monumental artwork – the main altar in the Legnitian Ca-
thedral, which was created in 1756. Enormous scale of this organisational-political 
undertaking led to creation of multi-layered artwork with gesamtkunstwerk fea-
tures, which was subjected to comprehensive style-formal analysis and confi gured 
with the events taking place in Silesia and Legnica around 1750. Composing the 
architecture of the retable into the Gothic space the Cathedral’s chancel demarcates 
a historical locum and intensifi es the role of history of this biggest sacral building 
in Legnica, the hosts of which were also the followers of Luther’s teachings, who 
employed Christian Grunewald to make the altar artwork. Signifi cant novum is 
a reconstruction of artistic biography of Christian Grunewald – the creator of the 
main altar – and integrating his oeuvre into the gallery of Silesian sculptures of the 
Baroque period, as well as demonstrating relations with European art while under-
lining the leading role of the artist in Legnitian environment. 

Collected source materials and iconography as well as the state of the research 
thought, pertain to intellectual and aesthetic trends of the Silesian Wars period 
found in Grunewald’s artistic output. 

One of the most valuable thoughts brought forth by this paper is presentation of 
lasting and timeless presence of a unique work of art in the spiritual space of Legnica 
as an example of common heritage of Catholics and Protestants, which contains 
values more precious than gold: beauty, goodness and truth.
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Roman Stępień

Karol Horst Hiller (1926–2006)

Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 9 z niemieckim językiem nauczania 
w Legnicy, autor książek, opowiadań i słuchowisk, tłumacz, kompozytor, 
dziennikarz radiowy i krytyk muzyczny.

„Karol – tak na mnie mówią przyjaciele w Polsce”. Tymi słowami za-
kończył jeden z przeszło stu pięćdziesięciu listów, które od niego otrzymał 
Robert Urbański, autor wspomnień o Hillerze. W spolszczonym imieniu 
kryło się coś więcej niż sympatia do naszego kraju. Babka Hillera była 
Polką z Poznańskiego. Karol „mówił po polsku wyśmienicie, z całkowitą 
swobodą, swadą i wyczuciem niuansu”. O Polsce wspominał, „że jest jak 
niewierna kochanka: pociąga go i zarazem odpycha; dała mu wiele roz-
koszy, ale i nieraz po twarzy” (Robert Urbański, Wspomnienie o Hillerze 
z 4 września 2006 r., zamieszczone w Internecie)1.

Karol Hiller urodził się 17 stycznia 1926 r. w Kolzenburg koło Lucken-
walde w Brandenburgii, na południe od Berlina. W tym samym roku 
rodzina półrocznego Karola przeniosła się do Legnicy, w której ukończył 
szkołę podstawową i średnią. W 1943 roku został powołany do wojska 
w wieku 17 lat i wysłany na front zachodni, gdzie dostał się do niewoli 
francuskiej. Do przeżyć w tym okresie nawiązuje w częściowo autobio-
grafi cznej książce pt. Spowiedź niedoszłego Herrenmenscha2.

1 R. Urbański, Wspomnienia o K.H. Hillerze [online], 4 września 2006.
2 K. Hiller, Spowiedź niedoszłego Herrenmenscha, Warszawa 2004.
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Z niewoli francuskiej powrócił do rodzinnego miasta dopiero w 1947 r. 
W mieście tym po II wojnie światowej nastąpiły ogromne zmiany. Do 
niemieckich mieszkań wprowadzili się Rosjanie, Polacy, Żydzi, Ukraińcy, 
Łemkowie, a nawet Grecy i Macedończycy.

Po powrocie Karol Hiller spotkał tancerkę Brigitte Kiesling, swoją 
późniejszą żonę. Brigitte Kiesling urodziła się 28 sierpnia 1928 r. w Leg-
nicy. Po zdaniu testu kwalifi kacyjnego została przyjęta w 1941 r. do ba-
letu dziecięcego w legnickim Teatrze Miejskim. Występowała w nim do 
12 września 1944, czyli do zamknięcia teatru. W tym samym miesiącu 
wraz z innymi tancerkami baletu została odkomenderowana do pracy 
w przemyśle zbrojeniowym, gdzie brała udział w produkcji części do ra-
kiet V-2. Po zajęciu Legnicy przez Armię Radziecką w lutym 1945 r. zo-
stała ewakuowana do wsi Rzeszotary (Rüstern) i skierowana do budowy 
okopów w pobliżu lotniska. Stamtąd udało się jej uciec do domu. Przez 
jakiś czas pracowała jako nauczycielka tańca towarzyskiego. Występo-
wała także w przedstawieniach variétés, organizowanych w „Czerwonym 
Młynie” (Moulin Rouge). W tym czasie poznała Karola Hillera. W grud-
niu 1949 r. zawarli związek małżeński. Mieli dwóch synów.

Ojciec Karola – Leon Hiller dostał pracę dzięki znajomości języka 
polskiego, z którą nigdy wcześniej się nie zdradził. Pracował jako woźny 
Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Wieczorowej dla Pracujących w Leg-
nicy od dnia 1 września 1945 r. do 31 lipca 1957. w Bibliotece Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, potem był woźnym w szkole muzycznej. Następnie 
studiował od 1949 r. do 1951 śpiew i reżyserię operową w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Studiów nie ukończył z powodu 
dyskryminacji Niemców w czasach stalinowskich. Powrócił wówczas do 
Legnicy, gdzie pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 9 z nie-
mieckim językiem nauczania od 1 września 1951 r.

Karol Hiller pracował w Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy do 
31 sierpnia 1953 r., następnie przeniósł się do szkoły niemieckiej na Po-
morzu i w końcu przyjął posadę kierownika Domu Kultury w Słupsku. 
Stał się tam animatorem polskiego życia kulturalnego. Wtedy napisał 
operetkę Künstlerleben (Życie artysty), która była wystawiana w teatrach 
zawodowych i amatorskich.

Młodzi Hillerowie przez kilka lat starali się o pozwolenie na wyjazd 
do RFN. Stało się to możliwe dopiero po przełomie październikowym 
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w 1956 r., gdy do władzy doszedł Władysław Gomułka. Wówczas zmienił 
się stosunek do Niemców. Pozwolono wtedy na wyjazdy do Niemiec. Z tej 
okazji skorzystali Hillerowie i 1 kwietnia 1957 r. pierwszym możliwym 
transportem wyjechali z Polski. Zamieszkali najpierw w Moguncji, gdzie 
Karol uzyskał posadę sekretarza w amerykańskiej jednostce wojskowej, 
a następnie asystenta US Forces Liaison Offi  cer. W Moguncji Karol na-
uczył się języka angielskiego i wkrótce napisał w tym języku musical pt. 
Th e General, przedstawiany wielokrotnie przez żołnierski zespół arty-
styczny dla armii amerykańskiej. W późniejszych latach przekładał ame-
rykańską literaturę i dialogi fi lmowe.

W następnych latach Hillerowie przenosili się do Oppenheim, Kolo-
nii i Eitorfu. W końcu zamieszkali w wybudowanym przez siebie domku 
w małej wiosce Obereip, pół godziny drogi samochodem od Bonn. Od-
bywali podróże do USA, Brazylii, Tajlandii, Indii, Portugalii, Włoch, na 
Ukrainę i do Polski, gdzie mieli licznych przyjaciół.

Karol Hiller przetłumaczył wiele polskich słuchowisk radiowych, dia-
logów fi lmowych i dramatów, zwłaszcza takie, jak: Kondukt (Der Leichen-
zug) Bohdana Drozdowskiego, Nocna opowieść (Nächtliche Erzählung) 
Krzysztofa Choinskiego, Człowiek z głową (Ein Mann mit Köpfchen) Ja-
nusza Warmińskiego, Imiona władzy (Namen Macht) Jerzego Broszkie-
wicza. Bardzo chętnie tłumaczył dramaty i inne utwory Jarosława Abra-
mowa-Newerlego, z którym łączyła go przyjaźń. Był także konsultantem 
przy pisaniu dramatu Wschody i Zachody Miasta Roberta Urbańskiego 
(wystawianego na deskach teatru legnickiego), który przetłumaczył na 
język niemiecki. Wspólnie z Urbańskim przygotowali do druku zbiór re-
lacji legniczan – Niemców i Polaków – o ich mieście i teatrze przed i po 
II wojnie światowej Teatr Miasta – Miasto Teatru. Dawna Legnica i jej 
teatr we wspomnieniach mieszkańców (Th eater der Stadt – Stadt des Th ea-
ters. Liegnitz und sein Th eater in Erinnerungen)3. Oprócz przekładów wy-
dawał zbiory opowiadań, np.: Liegnitzer Geschichten4; Th eater, Th eater5; 

3 Teatr Miasta – Miasto Teatru. Dawna Legnica i jej teatr we wspomnieniach miesz-
kańców / Th eater der Stadt – Stadt des Th eaters. Liegnitz und sein Th eater in Erinne-
rungen, oprac. R. Urbański, współpr. C.H. Hiller, Wrocław 2003.

4 C.H. Hiller, Liegnitzer Geschichten. Bilder einer Stadt, Hofh eim–Taunus 2003.
5 Idem, Th eater, theater… aus den bewegten Tagen des Liegnitzer Stadttheaters, Niebü ll 

2001.
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Holde Frau Musica6. Napisał również kilka jednoaktówek i słuchowisk 
oraz monografi i wielkich oper: 100 Jahre Met. Oper in der Neuen Welt7 
o Metropolitan Opera w Nowym Jorku oraz Vom Quatermarkt zum Of-
fenbachplatz8 o teatrach muzycznych w Kolonii.

Jako krytyk operowy współpracował z takimi pismami, jak: 
„Opernwelt”9, londyńską „Opera” i mediolańską „L’Opera”. Pisał także 
do wydawnictw polskich: „Ruch Muzyczny”10 i „Scena Operowa” oraz 
„Szkiców Legnickich”11. Z polską kulturą utrzymywał ścisłe kontakty. 
W uznaniu zasług położonych w propagowaniu kultury polskiej władze 
naszego państwa wręczyły mu w 1975 r. odznakę „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”.

Zmarł 22 kwietnia 2006 r. w Eitorf koło Bonn w RFN.

6 Idem, Holde Frau Musica, Köln 2005.
7 Idem, 100 Jahre Met. Oper in der Neuen Welt, München 1983.
8 Idem, Vom Quatermarkt zum Off enbachplatz. Ein Streifzug durch 400 Jahre Musik-

theater in Köln, Köln 1986.
9 Idem, Die berühmten Kastraten, „Opernwelt” 1981, Nr. 6, 7, 8, 9; idem, Der Tenor in 

der italienischen Oper, „Opernwelt” 1982, Nr. 4.
10 Idem, Polacy na scenie Metropolitan Opera, „Ruch Muzyczny” 1983, nr 9, 10.
11 Idem, Legnicki Teatr Miejski w latach 1938–1943, „Szkice Legnickie” 1994, t. 16, 

s. 65–80.
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Wprowadzenie

W 1943 r. Związek Radziecki zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem 
polskim w Londynie (jako pretekst posłużyła sprawa zbrodni w Katyniu) 
i rozpoczął przygotowania do przejęcia władzy nad Polską. Na konferen-
cjach w Teheranie (1943), Jałcie i Poczdamie (1945) Józef Stalin uzyskał 
akceptację Wielkiej Brytanii i USA dla swej polityki wobec Rzeczypo-
spolitej. Był to wyrok śmierci na Polskie Państwo Podziemne (dalej PPP). 
W styczniu 1944 r. Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną grani-
cę Polski – zajęła ziemie polskie w kilkanaście miesięcy. Rozpoczęło się 
ponowne wcielanie Kresów do Związku Radzieckiego (rozbito operację 
„Burza” Armii Krajowej), połączone z wysiedleniem Polaków na zachód 
i rozproszeniem ich na ziemiach zachodnich i północnych. Na zachód od 
Bugu i Sanu formalnie władzę obejmował Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego (kierowany przez komunistyczną Polską Partię Robotniczą, 
dalej PPR), przekształcony w styczniu 1945 r. w Rząd Tymczasowy. Fak-
tycznie również te ziemie znalazły się pod okupacją radziecką. Wszędzie 
Armia Czerwona i NKWD, przy wsparciu współpracujących polskich 
komunistycznych formacji zbrojnych (Milicja Obywatelska, dalej MO; 
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Urząd Bezpieczeństwa, dalej UB; Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
dalej KBW i inne), likwidowały podziemie niepodległościowe i struktury 
PPP. NKWD podstępnie ujęło 16 jego przywódców, skazanych w pokazo-
wym procesie w Moskwie w 1945 r. Członków podziemia niepodległoś-
ciowego wcielano przymusowo do Ludowego Wojska Polskiego, aresz-
towano, więziono, wywożono do Związku Radzieckiego, torturowano, 
mordowano. Na Dolnym Śląsku wykonano 136 wyroków śmierci. Na 
karę śmierci skazano m.in. ucznia Ireneusza Wyrobka „Olka” z Bolesław-
ca. W Legnicy NKWD więziło akowców z Kresów w nieistniejącym już 
budynku obok Sądu Okręgowego przy obecnej ul. Złotoryjskiej, orzeka-
no wyroki śmierci i wywożono ich do Związku Radzieckiego. Natomiast 
w budynku liceum medycznego przy obecnej ul. Witelona działało UB, 
gdzie represjonowano patriotów. Nic nie zmieniło powstanie w czerw-
cu 1945 r. koalicyjnego Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (dalej 
TRJN) z wicepremierem Stanisławem Mikołajczykiem i legalnej opozycji: 
Polskiego Stronnictwa Ludowego (dalej PSL) i Stronnictwa Pracy. Pol-
scy niepodległościowcy musieli podjąć powtórną konspirację – istniała 
ona do 1963 r. Radzieckiej okupacji Polski przeciwstawiały się Narodowe 
Siły Zbrojne (dalej NSZ) i Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj (przekształ-
cona potem w 1945 r. w Stowarzyszenie Wolność i Niezawisłość, dalej 
WiN), a także inne organizacje. Trwał opór zbrojny oddziałów „leśnych”, 
w miastach opór cywilny, wybuchały strajki, miały miejsce demonstra-
cje. Powstawały nielegalne organizacje młodzieżowe (w Legnicy 7 – naj-
wcześniejsza powstała w roku 1946, była dowodzona przez Tadeusza Sko-
wrońskiego „Anglika”). Legitymizacją nowej okupacji były sfałszowane: 
referendum ludowe 30 czerwca 1946 r., i wybory 19 stycznia 1947 r. do 
Sejmu Ustawodawczego, „wygrane” przez prokomunistyczny Blok Demo-
kratyczny. Ustrój umacniała totalna propaganda wykorzystująca prasę, 
radio i kroniki fi lmowe oraz stosowanie ostrej cenzury. Odbyły się licz-
ne pokazowe procesy polityczne, często zakończone wyrokami śmierci. 
W walce, w wyniku wykonanych wyroków śmierci, w więzieniach zgi-
nęło i zmarło kilkadziesiąt tysięcy patriotów, wiele tysięcy aresztowano, 
więziono, a także zesłano do radzieckich łagrów1.

1 T. Balbus, K. Szwagrzyk, Niepodległościowe organizacje młodzieżowe III 1945–XII 
1956, [w:] Atlas polskiego podziemia niepodległościowego, Warszawa–Lublin 2007, 
s. 514–516; M.C. Hołownia, Bezimienni, Legnica 2003; s. 74; S. Dąbrowski, Armia 
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Początki

Władysław Dybowski urodził się 17 maja 
1892 r. w Warszawie jako syn Jana i Włady-
sławy z domu Kuklińskiej, został wychowa-
ny w wierze rzymskokatolickiej. W latach 
1905–1906 jako trzynastolatek brał udział 
w demonstracjach ulicznych Polskiej Par-
tii Socjalistycznej (dalej PPS). Po egzaminie 
dojrzałości w latach 1912–1917 odbył studia 
w Kijowskim Instytucie Handlowym. Nabył 
znajomość języków obcych: rosyjskiego, fran-
cuskiego, niemieckiego. W marcu 1917 r. zo-

stał zmobilizowany do armii rosyjskiej i włączony do Kijowskiej Szko-
ły Wojennej z przydziałem do 4. Pułku Strzelców Polskich 1. Dywizji, 
ze skierowaniem na front austriacki. Brał udział w wielu bitwach jako 
młodszy ofi cer kompanii i pełnił funkcję adiutanta batalionu. W sierp-
niu 1917 r. został wcielony ze swoją jednostką do 1. Korpusu Wschodnie-
go gen. J. Dowbór-Muśnickiego. W jego ramach brał udział w walkach 
z Niemcami jako dowódca kompanii i pełnił funkcję adiutanta pułku. 
Od września 1917 do kwietnia 1918 r. aktywnie działał w Związku Walki 
Czynnej. Po likwidacji 1. Korpusu Wschodniego przedarł się na Bukowi-
nę w Rumunii. Tu w Czyniszewicach ożenił się z Katarzyną Leśniewicz, 
a 24 sierpnia 1919 r. urodził się im syn Konrad. Z rodziną przedostał się do 
Stanisławowa, gdzie w wojskowej Rejonowej Komendzie Uzupełnień jako 

Czerwona i polski ruch komunistyczny jako instrumenty polityki Związku Radzie-
ckiego wobec Polski i Polaków w okresie II wojny światowej, [w:] Wojska radzieckie 
w Polsce 1939–1993, red. S. Dąbrowski, K. Jaworska, W. Szetelnicki, Legnica 2013, 
s. 17–32; S. Murzański, PRL zbrodnia niedoskonała. Rozważania o terrorze władzy 
i społecznym oporze, Warszawa 1996, s. 31–38, 42, 45, 57–58, 64–70, 78–79, 105–108, 
126, 143–146, 178–179, 208–210; S. Poleszak, R. Wnuk, Zarys dziejów polskiego pod-
ziemia niepodległościowego, [w:] Atlas…, s. I–XXIV; W. Roszkowski, Historia Polski 
1914–1993, Warszawa 1994, s. 124–125, 129, 131–134, 139–140, 144–148, 152–155, 
159–168; J.S. Smalewski, Opowiedział mi „Maks”. Aresztowanie, „dapros, wojennyj 
sud”, Legnica 1994, s.  41–49, 129–132, 262–266, 292–294; K. Szwagrzyk, Winni? 
Niewinni?, Wrocław 1999, s. 115; J. Świącik, Podwójnie strzeżeni. Armia Radziecka 
w Legnicy (1945–1993), Wrocław 2010, s. 23.
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porucznik otrzymał skierowanie do Krakowa i przydział do Dowództwa 
Frontu Galicyjskiego. Po kolejnych awansach, za zasługi w walkach 
z bolszewikami, m.in. pod Czortkowem i Husiatynem, został adiutan-
tem Inspektora w V Armii gen. Józefa Hallera. W walkach z Niemcami 
i bolszewikami brał udział bezpośredni, odznaczył się odwagą, swoim 
przykładem wpływał pozytywnie na innych. Był ceniony przez przełożo-
nych jako świetny ofi cer. Po przeszkoleniu w 6. Pułku Strzelców Konnych 
w okresie luty–czerwiec 1922 r., od października do grudnia 1923 r. odbył 
ofi cerski kurs jazdy konnej w Centrum Szkolenia Kawalerii w Grudzią-
dzu. Został 1 czerwca 1926 r. dowódcą 3. Szwadronu 6. Pułku Strzelców 
Konnych w stopniu rotmistrza, następnie pełnił funkcję adiutanta pułku 
od 12 września 1926 r. Był odznaczony Krzyżem Walecznych, Medaille 
Interalliee i Medalem Niepodległości. Po leczeniu w poliklinikach Lwowa 
i Krakowa został 26 kwietnia 1928 r. przeniesiony w stan spoczynku. Za-
mieszkał z rodziną w Opatowie Kieleckim2. Podjął działalność polityczną 
od 1934 r. w Organizacji Polskiej (dalej OP), elitarnej, osobnej strukturze 
Stronnictwa Narodowego. W czasie okupacji niemieckiej przeniósł się do 
Krakowa i podjął pracę w Zakładach Zieleniewskiego. Kontynuował dzia-
łalność w OP, podjął walkę z okupantem w strukturze NSZ. Dowodził 
założoną przez siebie w 1942 r. Krakowską Brygadą Obrony Narodowej 
w stopniu majora pod ps. „Przemyski”. Uzyskane liczne kontakty były mu 
przydatne w czasie okupacji radzieckiej – Polski Ludowej. Z NSZ prze-
szedł do struktur cywilnych zwalczających komunizację Polski kontr-
propagandą i wywiadem, demaskujących działania i cele władzy ludowej 
i Moskwy3. Jego syn Konrad uczestniczył w konspiracji przeciwko Niem-
com, komunistom i Związkowi Radzieckiemu4.

2 Centralne Archiwum Wojskowe, Ap. 3358 Dybowski Władysław; jest to jego życio-
rys i zebrane dane osobowe.

3 IPN BU 944/492; M. Korkuć, Z. Zblewski, Okręg Kraków NSZ VII 1944 – X 1945, [w:] 
Atlas…, s. 302; S. Poleszak, R. Wnuk, op. cit., s. XXXII.

4 Konrad Dybowski, student II roku UJ, syn Władysława, jako ochotnik walczył 
z Niemcami w 1939 r. Ze swym oddziałem WP wycofał się do Lwowa. Pod okupa-
cją radziecką wstąpił do Służby Zwycięstwu Polski (potem Związku Walki Zbroj-
nej) pod ps. „Sęp”, wykonując zadania organizacyjno-wywiadowcze w Drohobyczu 
i w Borysławiu. Z uzyskanymi informacjami przedostał się do Krakowa. Tam wal-
czył w Krakowskiej Brygadzie Obrony Narodowej. Odznaczony Krzyżem Virtuti 
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Konspiracja przeciwko nowej okupacji

Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Krakowa w 1945 r. Władysław Dy-
bowski wstąpił wg zaleceń Komitetu Wykonawczego OP do PPR. Taki 
sam rozkaz wydał swoim podkomendnym. Zajął się wywiadem dla OP 
i WiN, bowiem jesienią 1945  r. Krakowska Brygada Obrony Narodo-
wej przekazała część swoich kadr wywiadowczych do WiN-u. Krakow-
skie ośrodki: OP – kierowany przez Bolesława Sybocińskiego ps. „Bum” 
i WiN-u – koordynator wywiadu Jerzy Zakulski ps. „Borejsza”, rozwi-
jały działalność na terenie Śląska: Katowice, Opole, Wrocław, Legnica. 
Władysław Dybowski badał: struktury i wpływy PPR-u, stosunek załogi 
Zjednoczonych Fabryk Maszyn i Wagonów L. Zieleniewskiego i Fitzner-
-Gampera S.A. w Krakowie do władzy ludowej, partii politycznych (PPR, 
PPS, PSL), do dyrekcji, sprawy produkcji i wysyłania urządzeń do Związ-
ku Radzieckiego5.

Sytuacja polityczna w Legnicy w latach 1945–1946

Legnica została zdobyta bez większych walk przez Armię Czerwoną 
10 lutego 1945 r. Miasto było niszczone i ograbiane przez wojska radzie-
ckie, które początkowo zarządzało nim całkowicie za pośrednictwem 
swojej komendantury wojennej. Także po formalnym przekazaniu wła-
dzy urzędnikom polskiego Rządu Tymczasowego (maj 1945 r.) to faktycz-
nie wojskowi radzieccy podejmowali najważniejsze decyzje w sprawach 
miasta. Legnica początkowo była miastem wydzielonym na prawach po-
wiatu grodzkiego, od 1 lipca 1946 r. została administracyjnie podporząd-
kowana powiatowi. Na czele miejscowych władz administracyjnych stali 
prezydenci Legnicy: Władysław Stasierski, Karol Myrek, Antoni Stupak, 

Militari, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi z Mieczami. IPN BU 944/492; 
M. Korkuć, Z. Zblewski, op. cit.

5 Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona utworzona 23 lutego 1918 r. zmieniła na-
zwę na Armię Radziecką 23 lutego 1946 r. IPN BU 0259/124/t. 2; IPN Kr 009/68 t. 1; 
M. Korkuć, Z. Zblewski, op. cit.; S. Murzański, op. cit., s. 200; P. Piotrowski, Rola 
i zadania Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce, [w:] Wojska radzieckie 
w Polsce 1939–1993…, s. 33–34; W. Roszkowski, op. cit., s. 164.
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powoływani przez wojewodę dolnośląskiego Stanisława Piaskowskiego 
i kierujący kilkuosobowym Zarządem Miejskim. Ten ostatni podlegał 
formalnie Miejskiej Radzie Narodowej (powołanej odgórnie), istniejącej 
od maja 1946 r. Na jej czele stał Jan Podoba ze Stronnictwa Demokra-
tycznego (dalej SD), a złożona ona była ze zwolenników nowego ustroju 
z PPR, PPS, SD i Stronnictwa Ludowego (dalej SL) oraz bezpartyjnych. 
Wśród partii politycznych powstałych w Legnicy w 1945 r. najsilniejsze 
było PPS rywalizujące w ramach ówczesnego systemu władzy o wpływy 
z komunistami, na drugim miejscu było PPR, na trzecim SD (w Legnicy 
wspierająca PPR). We wrześniu 1945 r. PPR, PPS, SD i SL utworzyły Ko-
misję Międzypartyjną, która stała się podstawową platformą współpracy 
sił prorządowych. Do jej składu nie dopuszczono (podobnie jak do Miej-
skiej Rady Narodowej) opozycyjnego PSL, które w listopadzie 1945 r. po-
wstało w Legnicy, w dużej części na bazie dotychczasowego SL (przeszedł 
nawet Zarząd Powiatowy). Stronnictwo poddano represjom (w radziec-
kim garnizonie planowano dokonać aresztowania legnickich członków 
PSL), w 1946 r. w Legnicy powstało prorządowe PSL „Nowe Wyzwolenie”. 
Prorządową aktywność polityczną przejawiały również miejscowe orga-
nizacje młodzieżowe ściśle związane z partiami: Związek Walki Młodych 
(PPR), Organizacja Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetu Robotni-
czego (PPS), Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” (ludowcy), a także 
jednolite związki zawodowe. Ważną i rosnącą rolę w życiu miasta odgry-
wało krzewiące sojusz i przyjaźń ze Związkiem Radzieckim Towarzystwo 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, którego pierwsze koło w Legnicy (powstałe 
w sierpniu 1945 r.) należało do pierwszych w Polsce. Co ważne, było ono 
wspierane przez radzieckich ofi cerów6.

6 W. Kondusza, Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy, Legnica 2006, s. 26; K. Ko-
strzanowski, Partie polityczne, organizacje młodzieżowe, [w:] Legnica. Zarys mono-
grafi i miasta, red. S. Dąbrowski, Wrocław–Legnica 1998, s. 435–440; M. Ordyłowski, 
Walka z opozycją polityczną na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948 (F. SIKORSKI), 
„Szkice Legnickie” 1997, t. 19, s. 217; Z. Szkurłatowski, Legnica w powojennym 50-le-
ciu 1945–1995, „Szkice Legnickie” 1995, t. 17, s. 39–41, 44–48, 52–53; Z. Szkurłatow-
ski, Sytuacja miasta i jego mieszkańców w pierwszych powojennych latach oraz Partie 
polityczne, organizacje młodzieżowe, [w:] Legnica. Zarys monografi i…, s. 415–419.
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Legnica i działalność wywiadowcza 
Władysława Dybowskiego 1945–1946

W sierpniu 1945 r. władze PPR przeniosły W. Dybowskiego do Legnicy 
– zamieszkał początkowo przy ul. Kazimierza Wielkiego 34, następnie 
przy ul. Wrocławskiej 107. Objął najpierw stanowisko naczelnika najważ-
niejszego wydziału Zarządu Miejskiego w Legnicy: Wydziału Ogólnego. 
Następnie we wrześniu 1945 r. był już na stanowisku I wiceprezydenta 
ds. administracyjnych w kadencji prezydenta Karola Myrka i Antonie-
go Stupaka (prezydenci Legnicy do 30 czerwca 1946 r. nosili tytuł: Peł-
nomocnik Rządu RP na XXI Obwód Okręgu Administracyjnego Dol-
ny Śląsk). Umożliwiło mu to utrzymywanie bezpośrednich kontaktów 
z dowództwem Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej/Radzieckiej 
(utworzona na mocy dyrektywy Najwyższego Dowództwa w Moskwie 
z 10 czerwca 1945 r. kilkusettysięczna wówczas formacja zbrojna okupu-
jąca Polskę pojałtańską) dowodzonej przez marszałka Konstantego Ro-
kossowskiego. Zajmował się rozeznaniem struktur wojskowych, obsadą 
ofi cerską, rozmieszczeniem, liczebnością i ruchami oddziałów, rodzajami 
uzbrojenia, zasadami i celami działania. Do zastanej siatki wywiadow-
czej pozyskał pułkownika Baładina (Ormianina ze sztabu Rokossow-
skiego), ofi cera łącznikowego między wojskami radzieckimi a wojewodą 
dolnośląskim, i drugiego ofi cera o nieznanym nazwisku. Wiceprezydent 
Legnicy uczestniczył nawet w przyjęciu w strefi e garnizonu Północ-
nej Grupy Wojsk, wydanym przez jego dowództwo w 1945 r. z okazji 
rocznicy rewolucji październikowej. Rozpracowywał działania struktur 
miejscowej władzy, administracji, Powiatowego UB, MO, KBW (stacjo-
nował batalion, była szkoła), dokonywane przez komunistów aresztowa-
nia, relacje ekonomiczne i etniczne, stosunek ludności do wojsk radzie-
ckich (które miały wtedy liczyć w Legnicy 60 tys. ludzi i przewyższały 
łączną liczbę polskiej i niemieckiej ludności cywilnej). Wskazywał na 
bardzo silną izolację radzieckich żołnierzy od Polaków, na bardzo dobrą 
ochronę marszałka Rokossowskiego. Wspominał o tarciach między 
legnickim PPR i PPS, o bardzo negatywnym obrazie MO wśród legni-
ckich Polaków. Uzyskane informacje wywiadowcze przekazywał synowi 
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Konradowi i J. Zakulskiemu, a następnie dostarczano je do Rządu Pol-
skiego w Londynie7.

Działalność administracyjna w Legnicy 
Władysława Dybowskiego 1945–1946

W okresie sierpień–wrzesień 1945 r. Wydział Ogólny Zarządu Miejskiego 
w Legnicy znajdował się w stadium reorganizacji, po ucieczce pierwszego 
prezydenta Władysława Stasierskiego w lipcu tego roku (członka PPR, 
wobec którego wszczęto dochodzenie służbowe; Legnica przez miesiąc 
nie miała prezydenta) z kasą miejską i pieczątkami. Nastąpiło to w czasie 
wysiedlenia Polaków i polskich instytucji z centrum miasta przez woj-
ska radzieckie na rozkaz marszałka K. Rokossowskiego w lipcu 1945 r. 
na Zakaczawie (które trwało do października 1945 r.). Do kompetencji 
W. Dybowskiego należało: prowadzenie dziennika podawczego, sekreta-
riatu, sprawy personalne, sprawy ogólne, wszelkiego rodzaju przepustki, 
przepustki dla Niemców na wyjazd, rejestracja rowerów itd. Dybowski 
był jeszcze 6 września naczelnikiem wydziału, a na pewno najpóźniej od 
28 września 1945 r. pełnił funkcję I zastępcy prezydenta Legnicy. Wspo-
mniany okres to dynamiczne zmiany w Zarządzie Miejskim w Legnicy. 

7 Konrad Dybowski zajmował się wywiadem w Krakowskiem (wykorzystywał funkcję 
kierownika propagandy, następnie zastępcy przewodniczącego zarządu terenowego 
Akademickiego Związku Walki Młodych „Życie” i zastępcy komendanta). Po wy-
jeździe ojca do Legnicy przejął od niego dowództwo Krakowską Brygadą Obrony 
Narodowej. AP Wr. O/Leg., Zarząd Miejski w Legnicy 1945–1950, sygn. 4, s. 24; s. 35; 
sygn. 57, s. 167; IPN BU 0259/124/t. 2, IPN BU 944/442; IPN BU 944/496; IPN Kr 
009/68, t. 4; K. Jaworska, Polska administracja państwowa w Legnicy w pierwszych 
latach powojennych. Początki trudnej koegzystencji polsko radzieckiej, [w:] Wojska 
radzieckie w Polsce 1939–1993…, s. 299–301, 303–304; J. Kajetanowicz, Wojska ra-
dzieckie w Polsce w latach 1945–1993. Skład, rozwój organizacyjny, potencjał bojowy, 
[w:] Wojska radzieckie w Polsce 1939–1993…, s. 61–63, 71; Ł. Kamiński, Drogi do 
wolności Zagłębia Miedziowego, Legnica 2008, s. 17; W. Kondusza, Mała…, s. 15–19, 
24; M. Korkuć, Z. Zblewski, op. cit.; W. Kondusza, Od głosowania do wybierania / 
W. Kalski, Radni i prezydenci Legnicy, Legnica 2002, s. 320–321; M.L. Krogulski, 
Armia Radziecka w Polsce 1944–1956. Dokumenty i materiały, Warszawa 2003, m.in. 
s. 31–34, 43–45, 47–49, 59–63, 84–86, 88–91, 94–97; P. Piotrowski, op. cit., s. 34, 38; 
Z. Szkurłatowski, Sytuacja miasta…, s. 416–418; J. Świącik, op. cit., s. 36–37.
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W sierpniu 1945 r. prezydentem Legnicy został bezpartyjny pułkownik 
Karol Myrek (do 15 grudnia 1945 r.), który rozpoczął faktyczną poloniza-
cję miasta. We wrześniu 1945 r. odwołano dwóch jego dotychczasowych 
zastępców (Edmunda Mielocha – prawdopodobnie nadużycia fi nanso-
we i wszczęte dochodzenie służbowe; Aleksandra Jasińskiego), powołu-
jąc nowych: I Władysława Dybowskiego z PPR i II Romana Lambrechta 
z PPS. Z zachowanych dokumentów można przypuszczać, że Dybowski 
dobrze rozumiał się z Myrkiem (mogła temu sprzyjać ich wojskowa prze-
szłość i zbliżony wiek): miał jego akceptację na prośbie w sprawie zakupu 
i używania broni krótkiej („…z uwagi na moją funkcję służbową…” – jak 
napisał) skierowanej do Wojewódzkiego UB. Ponadto prezydent miasta 
wziął na siebie pełną odpowiedzialność za pismo z 13 listopada 1945 r. 
do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, które podpisał Władysław 
Dybowski, a które zostało bardzo negatywnie ocenione przez tę już wte-
dy bardzo wpływową organizację. W wyniku zaleceń kontroli z ramie-
nia władz wojewódzkich (najprawdopodobniej w październiku 1946 r.) 
Władysław Dybowski od 1 stycznia 1946 r. wykonywał obowiązki przy-
należne kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego. Drugim wnioskiem 
pokontrolnym było dokonanie ścisłego podziału zakresu pracy między 
prezydentem a wiceprezydentami. Dybowski jako wiceprezydent wielo-
krotnie podpisywał się w zastępstwie K. Myrka na dokumentach służbo-
wych. Z pisma prezydenta z listopada 1945 r. okazało się, że to właśnie 
Władysław Dybowski przydzielił lokal przy ówczesnej ul. Polnej najpierw 
legnickiemu Stronnictwu Ludowemu, którego zarząd powiatowy podpo-
rządkował się właśnie w listopadzie 1945 r. PSL-owi. Jednak PSL zostało 
z niego bezprawnie wyrzucone przez komendanta miejscowej milicji kpt. 
Franciszka Wilka. Dybowski wspierał K. Myrka w bezskutecznych stara-
niach na rzecz usunięcia ze stanowiska F. Wilka, którego funkcjonariusze 
nie wykonywali poleceń Zarządu Miejskiego, a nawet popełniali prze-
stępstwa kryminalne. W grudniu 1945 r. wniosek Komisji Międzypar-
tyjnej stał się faktyczną przyczyną usunięcia z urzędu prezydenta Karola 
Myrka. Nowym prezydentem został 30-letni Antoni Stupak, członek PPR, 
tym razem obydwaj wiceprezydenci pozostali na swoich stanowiskach. 
Władysław Dybowski w dalszym ciągu podpisywał w imieniu prezyden-
ta niektóre dokumenty. Jednak chyba relacje W. Dybowskiego z nowym 
zwierzchnikiem nie były tak dobre jak z poprzednim, bowiem 29 czerwca 
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1946 r. A. Stupak swoim zarządzeniem w sprawie długości pracy Zarzą-
du Miejskiego w tym dniu odwołał zarządzenie swego I wiceprezydenta 
z tego samego dnia. W Tymczasowym Statucie Organizacyjnym Zarzą-
du Miejskiego w Legnicy z 6 kwietnia 1946 r. Prezydent Miasta Legnicy 
określił: „I. Wiceprezydent sprawuje bezpośredni nadzór oraz aprobuje 
sprawy załatwiane: 1. Z Wydzialu I. Ogólnego przez Referat Pożarniczy 
2. Z Wydziału III. Społecznego przez Oddział Oświaty, Kultury i Sztuki 
i Oddział Opieki Społecznej. 3. Przez cały Wydzial V. Administracyjno-
-Prawny. W wypadku niecierpiących zwłoki Wiceprezydenci mogą wy-
dawać decyzje we wszystkich sprawach, zastrzeżonych Pełnomocniko-
wi, jako szefowi Administracji Ogólnej i Samorządowej, donosząc o tym 
bezzwłocznie Pełnomocnikowi. §.15. Na wypadek niemożności pełnienia 
przez pełnomocnika Obwodu obowiązków służbowych, albo na czas jego 
urlopu, zastępuje go I. Wiceprezydent […]”. W tym dokumencie najważ-
niejsze sprawy miejskie oddano w kompetencje Prezydium Zarządu 
Miejskiego, złożonego z prezydenta i obu wiceprezydentów, które podej-
mowało decyzje większością głosów. Jednak od 1 lipca 1946 r. przepi-
sy te straciły ważność w związku ze zmianą statusu Legnicy na miasto 
wydzielone i prezydent określał je na nowo. Dybowski pełnił w lutym 
1946 r. funkcję komisarza spisu powszechnego dla Legnicy. Warto dodać, 
że także mianowani przez administrację TRJN prezydenci Legnicy zda-
wali sobie sprawę, szczególnie otwarcie wyrażał to K. Myrek, z całkowicie 
bezprawnej dominacji wojsk radzieckich, które były faktycznymi gospo-
darzami miasta. W dużej mierze było ono przez nie zajęte i ograbione. 
Armia Czerwona/Radziecka zajmowała kluczowe elementy infrastruk-
tury miejskiej: wodociągi, elektrownię, ratusz, teatr, park, wiele fabryk 
(w których trwały: demontaż i wywóz do Związku Radzieckiego oraz 
dewastacja) itd. Dowódcy i pojedynczy żołnierze uważali się za protekto-
rów miejscowych Niemców, traktowanych przez nich lepiej od Polaków! 
Obecność zdemoralizowanych jednostek radzieckich zwielokrotniła do 
bardzo wysokiego poziomu przestępczość: zabójstw, gwałtów, pobić, ra-
bunków, przywlekła do Legnicy tyfus i choroby weneryczne. Warunki 
bytowe ludności polskiej, w większości brutalnie już ograbionej i wy-
pędzonej z Kresów, były bardzo złe: kłopoty z uzyskaniem zamieszka-
nia, bardzo droga i trudna do dostania żywność (co skutkowało głodem), 
brak opału, fatalne warunki sanitarne, wysoki poziom zachorowań, 
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niepewność trwałości polskiego władztwa w Legnicy itd. Polacy w Leg-
nicy w latach 1945–1946 mieli zdecydowanie negatywny stosunek do Ar-
mii Radzieckiej. Warto zaznaczyć, że jej dowódcy łamali nawet korzystne 
dla siebie umowy zawarte z administracją Tymczasowego Rządu Jedności 
Narodowej, co stwierdzały polskie dokumenty8.

Aresztowanie 1946 r. Kara śmierci i jej wykonanie 
w roku 1947

Obydwa wiodące ośrodki OP – warszawski i krakowski – po intensywnej 
inwigilacji zostały rozpracowane i rozbite przez UB. Aresztowanych jed-
nocześnie członków podziemia w październiku 1946 r. osadzono w wię-
zieniach krakowskich przy Montelupich i w warszawskim na Mokotowie 
(tutaj siedzieli W. Dybowski i jego syn Konrad). Władysław Dybowski 
został aresztowany przez funkcjonariuszy UB 16 października 1946 r. Zo-
stał poddany wielokrotnym przesłuchaniom przez śledczych UB przez 
okres około 3 miesięcy, od października 1946 do stycznia 1947 r. Starał się 
nie dostarczyć śledczym informacji, które mogłyby zdekonspirować inne 

8 W szczególności umowa z 16 sierpnia 1945 r. między TRJN a rządem radzieckim. 
Moskwa zrzekała się na rzecz rządu warszawskiego pretensji do całości mienia nie-
mieckiego na całym obszarze ówczesnej Polski, tymczasem już po zawarciu tego 
układu w roku 1945 i 1946 bardzo poważna część tego majątku pozostawała włas-
nością Armii Radzieckiej, która go użytkowała, niszczyła i wywoziła; AP Wr. O/
Leg., Miejska Rada Narodowa w Legnicy z lat 1945–1950, sygn. 10, s. 19; AP Wr. O/
Leg., Zarząd Miejski w Legnicy 1945–1950, sygn. 3, s. 2–3, 5–8, 10–15; sygn. 4, s. 24, 
35, 55, 58, 62, 69, 76–77, 79, 84; sygn. 11, s. 17; sygn. 13, s. 2, 10, 20–21; sygn. 21, s. 2, 
5, 8–12, 14, 17–19; sygn. 39, s. 8, 11, 12, 24; sygn. 48, s. 18; sygn. 57, s. 166–167, sygn. 
216, s. 2; J. Hytrek-Hryciuk, „Rosjanie nadchodzą!” Ludność niemiecka a żołnierze 
Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Wrocław 2013, 
s. 137, 141–142, 172, 193, 253, 255–256, 258–260, 301; M. Krogulski, Armia Radzie-
cka w Polsce 1944–1956. Dokumenty i materiały, Warszawa 2003, s. 43–44, 47–50, 
59–63, 84–97, 104–105, 113–116; K.  Jaworska, op.  cit., s.  296–297, 301, 303–305; 
W. Kondusza, Mała…, s. 21–24, 27–29; W. Kondusza, Od głosowania…, s. 22, 319–
321; W. Łaszewski, T. Rollauer, Legnica. Dzieje miasta, Wrocław 2004, s. 152–153, 
155–156, 159, 210; J. Świącik, op. cit., s. 24–25, 27–30, 36–38, 40–43, 45–47, 50–54, 57, 
65; J. Smalewski, O rozmieszczeniu wojsk radzieckich w rejonie Legnicy i powstaniu 
„Małej Moskwy”, [w:] Wojska radzieckie…, s. 475; Z. Szkurłatowski, Sytuacja mia-
sta…, s. 409, 413–415, 417–418, 422–423, 430–432, 437, 464–465, 489, 510.
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osoby. Chronił także swoich radzieckich informatorów, zaprzeczał np. ka-
tegorycznie celowym kontaktom z lotnikiem zwanym „Miszą”. W przy-
padku ofi cerów wskazywał na wyłącznie służbowy charakter kontaktów 
z nimi. Zaprzeczał istnieniu siatki wywiadowczej, twierdził, że korzy-
stając ze swojego stanowiska służbowego, samodzielnie zdobywał infor-
macje wywiadowcze. Dla złamania jego oporu używano zeznań innych 
oskarżonych. W Krakowie wszystkich 16 oskarżonych skazano wyrokiem 
z 18 stycznia 1947 r. na kilkuletnie wyroki. Znalazły się wśród nich Kata-
rzyna, żona Władysława, i Danuta, żona Konrada Dybowskiego, skazane 
za przynależność do OP i WiN, pełnienie funkcji kurierek i upowszech-
nianie wrogich materiałów i ulotek. Warszawskim śledztwem objęto 8 
osób. Głównymi zarzutami była działalność wywiadowcza na usługach 
zachodniego imperializmu i chęć obalenia władzy ludowej. Wyrok zapadł 
16 czerwca 1947 r. postanowieniem Wojskowego Sądu Rejonowego. Na 
śmierć skazano Władysława Dybowskiego i jego syna Konrada oraz Je-
rzego Zakulskiego. Skargi kasacyjne obrońców zostały 23 czerwca 1947 r. 
odrzucone przez Najwyższy Sąd Wojskowy. 25 lipca 1947 r. prezydent 
Bolesław Bierut odrzucił prośbę o skorzystanie wobec nich z prawa łaski. 
Wyrok śmierci na Władysławie Dybowskim przez rozstrzelanie wyko-
nano 30 lipca 1947 r. W tym samym dniu zgładzono jego syna Konrada 
i Jerzego Zakulskiego. Pozostałych oskarżonych skazano na kilkuletnie 
kary więzienia. Krakowska Brygada Obrony Narodowej przestała istnieć 
w 1947 r. Wszystkich żyjących członków OP i WiN inwigilowano.

Epilog

W roku 1993 anulowano wyroki śmierci. Ciało majora Władysława Dy-
bowskiego spoczywa w nieznanym dotąd miejscu.
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Historia legnickiej Letniej Szkoły Romskiej

Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma,
cztery kąty i okna ze szkła,
egzaminy i szkoła, i trema,
i do marszu orkiestra nam gra…
 (Agnieszka Osiecka)

Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma?

Idea legnickiej „Letniej Szkoły Romskiej” powstała w 1995 r. podczas 
sierpniowego festiwalu kultury romskiej Romane Dyvesa (Cygańskie 
Dni), który jest corocznym świętem Romów, miejscem spotkań Cyga-
nów/Romów z kraju i zagranicy. Czas spotkań cyganologów i wszystkich 
tych, których urzekła romska kultura, zafascynowała historia, nieobo-
jętne są losy współczesnych Romów, ich codzienne problemy i problemy 
zbiorowej oraz indywidualnej tożsamości.

Miejscem tych festiwalowych spotkań od roku 1989 jest Gorzów Wiel-
kopolski, bowiem „w Gorzowie od lat w symbiozie i wzajemnym sza-
cunku żyją zgodnie Polacy i Cyganie. Dzieje się tak dzięki przenikaniu 
kultur, dzięki poznawaniu prawdziwej kultury, dzięki Romane Dyve-
sa. Utrwalanie i ochrona tradycji kulturowych Cyganów, inspirowanie 
twórców cygańskich i animatorów kultury do podejmowania działalności 
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artystycznej, naukowej i edukacyjnej, służących pielęgnowaniu tożsamo-
ści tej grupy etnicznej, to główne cele Romane Dyvesa”1.

Siedząc w gorzowskim amfi teatrze, będąc oczarowana występami go-
ści festiwalowych i pod wrażeniem spotkań oraz rozmów „o problematy-
ce romskiej”, zadawałam sobie pytania:

Dlaczego spotykam tak wiele osób, które nie lubią Cyganów? Skąd 
biorą się uprzedzenia do tej grupy? Czy można te uprzedzenia, lęki, ne-
gatywne opinie zmienić? Co ja mogę w tym zakresie zdziałać? Ale prze-
de wszystkim przez kilka lat moich pobytów na festiwalu żałowałam, że 
tego, co ja oglądam, poznaję i przeżywam, nie doświadczają moi cygańscy 
uczniowie, ci, którzy powinni kreować wizerunek współczesnego Cyga-
na/Roma, który byłby świadomy swojej odrębnej tożsamości, zachowa ją 
i będzie bronił, a jednocześnie przystosuje się do zewnętrznego, zunifi -
kowanego coraz bardziej świata. Można było przywieźć moich uczniów 
na Cygańskie Dni. Ale skąd wziąć pieniądze? A jeżeli je zdobędę, czy ich 
rodzice zaufają mi i opiekunom grupy? Czy dla moich uczniów i ich ro-
dzin festiwal będzie miał taką wartość, jaką ja mu nadaję? No cóż, trzeba 
było zapytać o to uczniów i ich rodziny! W myśl zasady: Ćhi bije jamende 
– Ćhi bije tumende! (Nic o nas bez nas!). Wszyscy zapytani chcieli poje-
chać – moi uczniowie i Romowie dorośli! Zgodę ich i deklaracje wyjaz-
du miałam, ale skąd pieniądze, których moi uczniowie i ich rodziny na 
tego typu wydatki nie mieli. I jak zwykle, zgodnie z cytatem z P. Coelho: 
„Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat działa potajemnie, 
by udało ci się to osiągnąć”2. Rzeczywistość sprzyjała! W 1999 r. ogłoszo-
no konkurs na projekty, których benefi cjentem byłyby mniejszości na-
rodowe i etniczne. Z tej propozycji i zachęty powstał projekt „Edukacja 
wielokulturowa – Cyganie polscy”. Możliwość realizacji projektu byłaby 
z pewnością niemożliwa, gdyby nie moje członkostwo w znaczącej w śro-
dowisku legnickim organizacji pozarządowej – Towarzystwie Przyjaciół 
Nauk w Legnicy, towarzystwie, które w swoim statucie posiada zapis, że 
jego członkowie działają społecznie w obszarze kultury, nauki i edukacji.

Pierwsza Letnia Szkoła Romska była realizowana w roku 1999 – w ra-
mach rocznego projektu – jako efekt konkursu ogłoszonego dla 15 krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej, fi nansowany przez Fundację im. Stefana 

1 www.terno.com.pl.
2 P. Coelho, Alchemik, Warszawa 1995, s. 60.
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Batorego i Króla Baudouina z Belgii. Projekt został zaliczony do 10 naj-
lepszych z Polski! Pierwszy w życiu formalny projekt i pierwsze pieniądze 
– 5000 $ – na warsztaty edukacyjne dla nauczycieli uczniów romskich, 
na wyjazd moich uczniów i ich przyjaciół na międzynarodowy festiwal. 
Zorganizowano też konferencję omawiającą problemy mniejszości naro-
dowych i etnicznych, na której dokonano podsumowania działań edu-
kacyjnych dla nauczycieli i zrelacjonowano wrażenia oraz efekty Letniej 
Szkoły Romskiej, która zapoczątkowała nową romską i legnicką tradycję 
– integracyjne wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży romskiej, ich krew-
nych, przyjaciół i nauczycieli. Wakacje 1999 r. zakończyły się, a pozostały 
pytania dzieci i rodziców – kiedy następny wyjazd?

W rozmowach w romskim środowisku, z nauczycielami romskich 
uczniów i z nimi samymi, powstała idea i projekt: „Romowie XXI wieku 
– edukacja dla tożsamości”. Jego celem nadrzędnym było podtrzymywa-
nie tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży romskiej w środowisku szkol-
nym/rówieśniczym oraz społeczności lokalnej i tworzenie pozytywnego 
wizerunku współczesnych Romów – przez nich samych, z potrzeby we-
wnętrznej i zewnętrznej motywacji. Motywacja do nauki i osiągania suk-
cesów edukacyjnych jest metodą wspierającą środowisko romskie – jako 
priorytet w strategii życiowej młodych Romów. Innym ważnym celem 
była integracja instytucji i osób zainteresowanych „problemami romski-
mi”, a najistotniejsza, zainteresowanie i aktywne uczestnictwo samych 
Romów – pokolenia dziadków, rodziców i romskich uczniów.

Za nami – w środowisku legnickich Romów – były biesiady narodo-
wości zamieszkujących Legnicę i okolice, Wigilia Narodów, kursy do-
skonalące nauczycieli etnicznych uczniów, ale brakowało programu dla 
najważniejszego podmiotu – pokolenia młodych Romów. Programu cy-
klicznego, który rozpocząłby świadomy proces zmian, w systemie potrzeb 
i wartości, które pomagałyby w adaptacji w warunkach nowej rzeczy-
wistości; po to, żeby z odrębną tożsamością zaadoptować się we współ-
czesnym świecie. Prototypem, oczywiste, był pierwszy wspólny wyjazd 
– wakacyjny pobyt podczas Cygańskich Dni w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas” projekt i jego realizacja przed-
stawiane były środowisku romskiemu w Polsce na spotkaniach poświę-
conych współczesnym problemom tej społeczności. Sprzyjał temu „Pi-
lotażowy program na rzecz społeczności romskiej w Polsce 2001–2003” 
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realizowany w regionie małopolskim. Zostałam do niego zaproszona jako 
konsultant w sprawach edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych, do których zaliczałam uczniów z rodzin romskich. 
Uczestnicząc w spotkaniach zespołu edukacyjnego, w rozmowach z oso-
bami znaczącymi w romskim środowisku, sondowałam mój pomysł na 
integrację i edukację społeczną, a przede wszystkim na motywację do 
nauki młodego pokolenia Romów.

Idea, pomysł i projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli były po-
zytywnie opiniowane, spotykałam coraz więcej sojuszników ich reali-
zacji! Ale pomysł, przekonanie do jego słuszności i chętni uczestnicy/
realizatorzy to istotne, jednak niewystarczające, bo skąd pieniądze? Dzie-
ci i młodzież, dziadkowie i rodzice oraz nauczyciele czekali na czas, by 
można było wyjechać po raz drugi na festiwal kultury romskiej w ramach 
uczestnictwa w „Rządowym programie na rzecz społeczności romskiej 
2004–2013”.

Realizacji idei zaczęła sprzyjać polityka proromska, klimat społeczny 
i grupa osób oraz legnickich instytucji, które były przekonane, że trzeba 
i warto. Zaczęło się od wyjazdów wakacyjnych do Gorzowa Wielkopol-
skiego „Na spotkania z romską kulturą” (1999, 2004–2007), który sprzyjał 
realizacji projektu, bo tam poznawaliśmy kolejnych sojuszników – mery-
torycznych i motywujących.

11-letnia historia Letniej Szkoły Romskiej

Przez kolejnych pięć lat romscy uczniowie, zaproszeni przez nich rówieś-
nicy, studenci/wolontariusze, Romowie dorośli – asystenci edukacji rom-
skiej i przedstawiciele starszyzny romskiej legnickiej społeczności mogli 
uczestniczyć w międzynarodowym cygańskim święcie. Nawiązywali re-
lacje z Romami z kraju i zagranicy, uczestniczyli w próbach zespołów 
festiwalowych, przysłuchiwali się rozważaniom na temat historii i przy-
szłości Romów w Polsce i za jej granicami. Poznali Gorzów Wielkopolski 
– stolicę romskiej kultury, miejsce zamieszkania Bronisławy Wajs, słyn-
nej Papuszy, pod której domem i tablicą pamiątkową złożyli ukłon i kwia-
ty. W bibliotece jej imienia obejrzeli rękopisy pisanych przez Papuszę 
wierszy i listów do Tuwima. Postawą, słowami i zachowaniem wyrażali 
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dumę ze swojej kultury, mieli status festiwalowych gości, a ich gościem 
specjalnym był Edward Dębicki, poeta, kompozytor i twórca cygańskiego 
zespołu „Terno” [Młody]. Zapraszał młodych legniczan na próby zespołu, 
przychodził na spotkania, rozmawiał o nauce, wspominał swoje młode 
lata, uczył choreografi i w tańcu. Zawsze byliśmy festiwalowymi gośćmi 
i przez wiele lat witani serdecznie. Zawiązywały się przyjazne kontakty 
młodzieży i dorosłych, a w konsekwencji – w roku 2006 – obchodziliśmy 
w Legnicy (8 kwietnia) Międzynarodowy Dzień Romów, przy organizacji 
i udziale legnickich władz i gorzowskich przyjaciół, znaczących cygano-
logów i romskiej starszyzny.

Gorzowscy cyganolodzy – Leszek Bończuk i Anna Makowska – pro-
wadzili zajęcia warsztatowe o kulturze, historii i problemach współczes-
nych romskiej społeczności. Para romskich artystów i poetów – Karol 
„Parno” Gierliński i Krystyna Jóźwiak-Gierlińska, prowadzili warsztaty 
plastyczne, rozmawiali o dziedzictwie kulturowym Romów, pokazywali 
swój warsztat artystyczny i prace. Zachęcali młodych Romów do nauki 
i rozwijania indywidualnych talentów.

2008 – Tarnów: Na spotkanie z romską historią

Nie można uczyć o historii i kulturze romskich uczniów i ich przyja-
ciół, nie odwiedzając znaczącego miejsca, jakim jest Muzeum Regionalne 
w Tarnowie, i nie pokazując ekspozycji cyganologicznej powstałej jako 
pierwsza w Europie. Zwiedzanie wystawy cyganologicznej, wysłuchanie 
wykładu Adama Bartosza, dyrektora muzeum i twórcy ekspozycji, spot-
kanie z tarnowskimi rówieśnikami, warsztaty taneczne i wokalne popi-
sy były przeżyciem emocjonalnym dla młodzieży i dorosłych. Wizyta 
w romskiej restauracji oraz opowieści jej właściciela i lidera społeczności 
romskiej, Adama Andrasza, o tradycyjnych potrawach, kulinarnych zwy-
czajach, były istotne dla przypomnienia lub poszerzania wiedzy uczest-
ników LSR.

Historia Romów to również okres Holokaustu i unaocznienie tej hi-
storii było możliwe podczas zwiedzania terenów obozowych w Ausch-
witz-Birkenau. Przybyliśmy 2 sierpnia 2008 r., w 64. rocznicę likwida-
cji w Birkenau tzw. cygańskiego obozu rodzinnego. W byłym obozie 
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Auschwitz II-Birkenau odbyły się uroczystości Dnia Pamięci o Zagładzie 
Romów. W ceremonii wzięło udział około 300 osób: Romowie z Polski 
i zagranicy, byli więźniowie KL Auschwitz, przedstawiciele rządów Pol-
ski, Czech, Słowacji i Węgier, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, 
dyrekcja Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i władze lokalne. 
Pokłon pomordowanym i kwiaty złożyła legnicka młodzież i jej opieku-
nowie. Wizyta w pawilonie oświęcimskim, w którym udokumentowano 
zagładę Romów, wstrząsnęła młodzieżą! O tragicznym losie Romów nie 
wolno zapominać.

2009 – Kołobrzeg: Razem raźniej!

Romscy uczestnicy zaprosili na wspólne wakacje swoich przyjaciół nie-
-Romów. Byli nimi koledzy i koleżanki ze szkoły lub z relacji pozaszkol-
nych. Pobyt w DW „Chalkozyn”, w którym przebywali wczasowicze 
z kraju i zagranicy, był doskonałym miejscem socjalizacji Romów i okazją 
do kreowania pozytywnego wizerunku współczesnego Roma. Młodzież 
i Romowie dorośli doskonale zdali egzamin – byli wzorem w zachowaniu, 
relacjach z rówieśnikami i dostosowaniu się do zasad pobytu w ośrodkach 
i miejscowościach wczasowych. Wielu uczestników LSR Morze Bałtyckie 
widziało po raz pierwszy, a rejs statkiem po Bałtyku będzie zapamiętany 
„na całe życie”, jak stwierdziła jedna z romskich uczennic. Inny uczeń 
stwierdził: „warto było się uczyć, żeby tu przyjechać!”. Młodzież romska 
oceniała złe i pozytywne wzory zachowań – swoje i w otoczeniu – poko-
nywała lęk społeczny przed nowymi sytuacjami. Ale był też problem! Na 
ile i czy wolno mi w sytuacji nadmorskiego, letniego odpoczynku odsło-
nić ciało? Problem romskich dziewcząt – pogodzić romanipen z potrze-
bami i normami rekreacji. Rozwiązywany był indywidualnie, ostrożnie, 
z obawą przed swoim środowiskiem i najbliższymi.

ROMANIPEN
Niepisany kodeks postępowania oraz wzajemnych relacji w tradycyjnej spo-
łeczności romskiej. Przede wszystkim jednak Romanipen dotyczy relacji mię-
dzy samymi Romami, to kodeks zachowań i zasad, który zobowiązany jest 
przestrzegać każdy ze społeczności romskiej.
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Rom/Romka powinni unikać wszystkiego, co może powodować skalanie (ma-
geripen) oraz bezwzględnie przestrzegać zasad szacunku wobec starszych 
(phuripen), lojalności grupowej, gościnności (pativalo), prawdomówności 
(čačipen), a także używać języka romani. Wymienione zasady są podstawą 
dla romskiej tożsamości, która, inaczej niż tożsamość polska, nie jest budo-
wana na poczuciu wspólnoty terytorialnej i historii, ale na tradycji i silnych 
grupowych więziach.

2010 – Zakopane: Razem raźniej!

Wybór Zakopanego nie był przypadkowy. Chcieliśmy młodzieży poka-
zać Polskę „od morza do Tatr” – krajobraz kraju, w którym osiedlili się 
ich przodkowie. Pobyt w Ośrodku Wczasowym Związku Nauczycielstwa 
Polskiego był dodatkowym wyzwaniem – po roku szkolnym spędzić czas 
wakacyjny z „belframi”! Młodzież przykładnym zachowaniem dobrze 
świadczyła o swojej rodzinie, szkole i opiekunach LSR. W otoczeniu 
ośrodka byli tymi, którzy nie potwierdzali negatywnych stereotypów 
o społeczności i uczniach romskich. Szybko zintegrowali się z kuracju-
szami, często byli chwaleni przez personel i wychowawców innych grup 
i stawiani za przykład. Kadra LSR otrzymywała pochwały i komplementy 
pod adresem młodzieży.

Ideą Letniej Szkoły pod hasłem „Razem raźniej” była integracja, 
przesłanie, że inni są różni, ale równi. Stąd pomysł na pobyty w jak naj-
szerszym środowisku, z zaproszonymi do wewnątrz grupy przyjaciółmi, 
nie-Cyganami, którzy z pewnością po powrocie do swoich „większościo-
wych” środowisk będą dobrymi ambasadorami romskiej kultury, historii 
i pozytywnych opinii o kolegach i koleżankach z rodzin romskich. Ucz-
niowie romscy byli edukatorami pozostałych uczestników wypoczynku 
– odpowiadali na pytania dotyczące romskiej kultury, tradycji i obycza-
jów. Informacje zwrotne – po wyjazdach – potwierdzały, że założenia 
programowe spełniły się, a dowodem tego są zapytania o podobne letnie 
wakacje i spotkania śródroczne w przyszłości. Pytali o nie pedagodzy, 
Romowie dorośli i zaproszeni przyjaciele. Jeden z uczniów wyraził opinię 
pod koniec pobytu w Zakopanem: „zauważyłem, że inni wczasowicze 
chyba nas polubili!”. A wiedział, że Romowie są jedną z grup, do których 
Polacy mają największy dystans społeczny.
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2011 – Warszawa: Jestem z Polski!

Wyjazd uświadamiał młodym Romom, że tożsamość etniczna może być 
zbudowana na znajomości kraju, w którym żyje społeczność etniczna, 
a projekt był metodą na budowanie pozytywnego wizerunku współczes-
nego Roma i obywatela RP.

Wizyta w Sejmie RP, zwiedzanie Zamku Królewskiego, lekcja historii 
w Muzeum Powstania Warszawskiego i edukacyjna wizyta w Centrum 
Nauki „Kopernik” oczarowały młodych Romów i ich przyjaciół. Spojrze-
nie na Warszawę z najwyższego piętra Pałacu Kultury i Nauki, spacer jej 
ulicami i odwiedzenie miejsc znaczących dla warszawiaków i turystów 
z pewnością były długo wspominane. Zakwaterowanie blisko Okęcia 
i warszawskie galerie handlowe, kino 3D były atrakcjami pozaprogra-
mowymi projektu. Była też okazja, żeby w eleganckich lokalach gastrono-
micznych zjeść desery, zamawiając je z karty i wzorowym zachowaniem 
budować pozytywny wizerunek współczesnych Romów, a dla opiekunów 
stwarzać naturalne okazje do motywowania do nauki i poznawania histo-
rii kraju. Pobyt w Warszawie kończył konkurs wiedzy o stolicy, a każdy 
uczestnik poza nagrodami konkursowymi otrzymywał album o War-
szawie. Wzruszeni opiekunowie zapamiętali decyzje romskich dziewcząt 
i chłopców, które zapadały przed bramami Uniwersytetu Warszawskiego: 
„tutaj będę studiować!”.

Po analizie programów z lat 1999, 2004–2011 powstała nowa idea pro-
jektu: „Szacunek dla przeszłości i troska o teraźniejszość”, realizowana 
w roku 2012 i 2013.

2012 – Polanica-Zdrój: Jak nasi pradziadowie…

Celem nadrzędnym projektu było, jak w realizacji wcześniejszych, utrwa-
lanie tożsamości etnicznej młodych Romów w nowej rzeczywistości 
społeczno-ekonomicznej, motywacja do nauki i kariery edukacyjnej. 
Młodzież wyjazdem wakacyjnym była motywowana do nauki szkolnej 
podczas spotkań i zajęć w Centrum Dokumentacji Romskiej oraz w rela-
cjach z asystentami edukacji romskiej i przez nauczycieli. Projekty były 
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też realną pomocą materialną dla środowiska romskiego. Pomoc w do-
posażeniu na wyjazd, pokrycie kosztów pobytu, nagrody i wyprawki 
szkolne znacząco odciążały budżet romskiej rodziny. Forma spędzania 
czasu wakacyjnego w stadninie koni „Fiakier”, w Kudowie-Zdroju, była 
namiastką i przypomnieniem historii przodków. Uczniowie wysłuchali 
wykładu o hodowli koni, rodzajach uprzęży końskiej, pojazdów konnych 
i opieki nad końmi, a po wprowadzeniu teoretycznym nastąpiła fascy-
nująca praktyka – karmienie koni, nauka jazdy konnej oraz asystowa-
nie przy kuciu konia i wysłuchanie opowieści miejscowego kowala. Po 
pobycie w stadninie „Fiakier” młodzież uczestniczyła w pokazie rodeo, 
jeździła konno i otrzymała praktyczne lekcje pielęgnacji i karmienia koni.

Lekcje jazdy konnej, karmienie koni, wykłady o rasach, hodowli i tra-
dycji konnej w Polsce oraz w życiu ich cygańskich przodków młodzież 
doświadczyła w sławnej stadninie w Książu. Jazda konna, zakładanie ko-
niom uprzęży, przygotowywanie wozu konnego do jazdy i kolacje przy 
ogniskach powodowały wzruszenie. Powtarzali zafascynowani: „Jak 
nasi pradziadowie…”, bo większość z uczestników LSR po raz pierwszy 
w swoim życiu miała kontakt z końmi, a znali je z opowieści rodzin-
nej starszyzny. Miejsce pobytu, wizyty w stadninie koni oraz otoczenie 
przyrodnicze nadało dodatkowy, proekologiczny charakter Letniej Szkole 
Romskiej. Podobnie jak w poprzednich wakacyjnych wyjazdach, mło-
dzież pozytywnie była oceniana przez osoby ze środowisk i miejsc, w któ-
rych przybywaliśmy.

2013 – Karpacz: Odkrywajmy romskie talenty!

Była to już X legnicka Letnia Szkoła Romska, realizowana z funduszy 
„Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, a jede-
nasta, którą realizowało Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Miała charakter 
warsztatów artystycznych – plastycznych, muzycznych, fotografi cznych 
i literackich oraz sportowych. Weryfi kacja do poszczególnych grup war-
sztatowych odbywała się na poziomie szkoły – nauczyciele uczący po-
twierdzali w szkolnej opinii predyspozycje artystyczne i sportowe ucz-
niów, ale uczestnik LSR ostatecznie decydował o swoim udziale w grupie 
zajęciowej.
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Celem X LSR było motywowanie do rozwijania indywidualnych pre-
dyspozycji artystycznych każdego uczestnika, upublicznienie jego zdol-
ności – na prezentacji w Centrum Dokumentacji Romskiej Legnickiej 
Biblioteki Publicznej – umożliwienie uczestniczenia w zajęciach poza-
lekcyjnych na terenie miasta oraz monitorowanie dalszego rozwoju jego 
talentu. Realizacja zadania miała przebieg następujący: I–III 2013 – infor-
macja dla środowiska romskiego m. Legnicy o organizacji X Letniej Szko-
ły Romskiej, jej programie, charakterze i zasadach uczestnictwa. Ustale-
nie miejsca wakacyjnego pobytu LSR. IV–V 2013 – informacja w szkołach 
m. Legnicy o typowaniu uczniów – na podstawie Karty Uczestnictwa, 
uczniów, którzy spełniają warunki naboru: wysoka frekwencja szkol-
na, dobre zachowanie lub istotna poprawa sytuacji szkolnej ucznia wraz 
z określeniem predyspozycji i zainteresowań czy szczególnych zdolności 
artystycznych (malarskich, wokalnych, tanecznych, literackich). VI 2013 
– weryfi kacja zgłoszeń i pierwsze spotkanie uczestników LSR. VII 2013 – 
drugie potkanie, organizacyjne, uczestników i opiekunów LSR.

VIII 2013 – 14-dniowy pobyt w wybranym Ośrodku Wczasowym 
„Żółty Dworek” w Karpaczu, w którym program dnia miał dwie części – 
warsztatową i rekreacyjną. IX–X 2013 – trzecie spotkanie, wspomnienio-
we – oglądanie zdjęć, podsumowanie zajęć warsztatowych, ocena prac. 
XI–XII 2013 – czwarte spotkanie, organizacja wystawy prac uczestni-
ków X LSR oraz zaprezentowanie jej efektów literackich, wokalno-tanecz-
nych, fotografi cznych i malarskich – rodzinie, kolegom, nauczycielom, 
przyjaciołom.

Wyjazd wakacyjny X Letniej Szkoły Romskiej miał charakter artete-
rapii, warsztatów artystycznych i sportowych. Opiekę nad uczestnikami 
LSR sprawowali zawsze pedagodzy z uprawnieniami do opieki i pracy 
twórczej z młodzieżą. Warsztaty literackie poprowadziła Anna Gątow-
ska, dyrektor LBP w Legnicy, kulturoznawca, bibliotekarz z wykształce-
nia. Warsztaty muzyczne były prowadzone przez pana Janusza Szczerbę, 
członka cygańskiego zespołu muzycznego, a zajęcia plastyczne i foto-
grafi czne młodzież realizowała pod opieką Grażyny Popilowskiej i Kry-
styny Wiercińskiej – pedagogów doświadczonych w pracy z młodzieżą. 
Zajęcia sportowe prowadził legnicki asystent edukacji romskiej Roman 
Siwak i Janusz Szczerba – opiekunowie z romskiej społeczności, dzięki 
którym rodziny romskich uczniów z zaufaniem powierzyły swoje dzieci. 
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Bez zaufania środowiska romskiego, bez konsultacji i współpracy, aktyw-
nego uczestnictwa w projektach Romów, bez codziennych z nimi relacji, 
najlepsze projekty nie byłyby zrealizowane. Asystenci edukacji romskiej 
byli wspierającymi nauczycieli – w zakresie romskich tradycji, oceny in-
dywidualnych predyspozycji uczniów, organizacji warsztatów oraz oceny 
i wystawy prac. A czasem w rozstrzyganiu drobnych nieporozumień.

Czym jest środowisko dla jednostki?

W myśl defi nicji jest źródłem zewnętrznych bodźców rozwojowych 
wywołujących określone zmiany w psychice i osobowości człowieka 
i umożliwiających harmonię z otoczeniem. Jest strukturą zewnętrzną 
wobec jednostki, postrzegane i odbierane indywidualnie. Są to zawsze 
osoby, zdarzenia, sytuacje. Ważna jest siła tych bodźców i częstotliwość. 
Środowisko, w koncepcji pedagogiki społecznej, postrzegane jest jako 
struktura dynamiczna i historycznie zmienna. W ciągu ostatnich kil-
kudziesięciu lat radykalnie zmniejszyła się siła oddziaływania rodziny 
i społeczności lokalnej. Do rangi kreatora scenariusza indywidualnego 
życia człowieka urosły środki masowego przekazu oraz kultura i społe-
czeństwo globalne. Jednak nadal pozostają nie bez wpływu kręgi lokalne 
– osobiste, miejscowe i okoliczne. Do nich nadal będzie należała rodzina, 
grupa rówieśnicza oraz społeczność lokalna, a w niej placówki oświatowe, 
opiekuńcze, kulturalne i wspomagające. Inny podział to środowiska te-
rytorialne: miasto i wieś. W Polsce jeszcze nadal to dwa odrębne światy. 
Być może przyszłość zniweluje te różnice. Pedagogika społeczna używa 
określenia „środowisko lokalne” zamiast „społeczność lokalna”. Przez to 
określa się wszystkie elementy środowiska, od otoczenia przyrodniczego 
po oddziaływania. Środowiskiem lokalnym nazywamy zbiór ludzi za-
mieszkujących niewielkie terytorium oraz stworzoną przez nich kulturę, 
stosunki społeczne i otoczenie przyrodniczo-materialne. Identyfi kuje to 
członków, daje poczucie jedności wspólnoty i uczestnictwa we wspólnych 
celach i interesach. Przyczyny negatywnych zmian należy szukać w: roz-
luźnieniu więzi międzyludzkich i autonomii jednostki, narastającej ano-
nimowości życia, zaniku instytucji sąsiedztwa, zaniku kontroli najbliż-
szego otoczenia społecznego, zaniku autorytetów osobowych i instytucji.
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Wymienione powody społeczne są często przyczyną nieprzystosowa-
nia społecznego i dezadaptacji jednostki/grupy. Często jednostka/grupa 
nie może odnaleźć swojego miejsca w społeczności lub w hierarchii spo-
łecznej. Nieumiejętnie dostosowuje swoje działania do własnej pozycji 
i roli, statusu w grupie, bywa, że nie respektuje norm i działań akcepto-
wanych i oczekiwanych. Wówczas określamy i defi niujemy jednostkę jako 
nieprzystosowaną społecznie/wykluczoną. Musi być spełniony warunek: 
jednostka jest w relacjach społecznych, zaspokaja własne potrzeby i speł-
nia oczekiwania społeczności, w której funkcjonuje.

Do działań pedagogicznych znaczące jest poznanie środowiska, w któ-
rym funkcjonuje nasz podopieczny/uczeń, a jest to: rodzina, szkoła, grupy 
rówieśnicze, środowisko lokalne.

Jeśli w relacjach jednostka–otoczenie następują zakłócenia lub jed-
nostka zaspokaja swoje potrzeby w sposób społecznie nieakceptowany, 
występuje zjawisko lub proces nieprzystosowania społecznego. Nowe sy-
tuacje społeczne, wcześniej nieznane, do których jednostka jest nieprzy-
gotowana, gdzie nowe strategie zachowań społecznych są nieprzyswojone 
lub niewyuczone, powodują poszerzenie się marginesu nieprzystosowa-
nych, a nawet wykluczonych. Zjawisko następuje w nasileniu w okresach 
transformacji społecznych i ekonomicznych. W takich okresach peda-
gog/nauczyciel czy wychowawca może być tą osobą, która zapobiegnie 
wykluczeniu, stworzy środowisko kształtujące nowe, skuteczne strategie 
adaptacyjne i wyzwoli motywację do pozytywnych zmian. I takie zadanie 
spełniała, każdorazowo, legnicka Letnia Szkoła Romska.

Beneficjenci

Uczestnicy Letniej Szkoły Romskiej to uczniowie legnickich szkół, których 
postępy w nauce i frekwencja w szkole monitorowane były przez rok szkol-
ny przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, przez 
asystentów edukacji romskiej, a sami uczniowie i ich rodzice informowali 
o pozytywnych wynikach w nauce, poprawie frekwencji czy zachowania.

Skąd ta motywacja do podnoszenia wyników szkolnych i sprostania 
szkolnym wymogom? Otóż LSR to projekt cykliczny, trwał ponad de-
kadę, a wszyscy romscy uczniowie, ich rodziny i nauczyciele powszech-
nie wiedzą, że wyjazd i uczestnictwo w programie jest warunkowane 
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osiągnięciami w szkole (średnia ocen, zadowalająca frekwencja, dobra 
opinia szkolna, ale też pozaszkolna) i motywacyjnie dla uczniów słab-
szych, szkoły unikających: istotna poprawa indywidualnego ucznia w sto-
sunku do jego wcześniejszej historii szkolnej.

Aby uczniów romskich dowartościować i upodmiotowić, stworzono 
warunki, by mogli zaprosić swoich przyjaciół – rówieśników nie-Cyga-
nów ze szkolnej ławki lub najbliższego otoczenia. W każdym wyjeździe 
i spotkaniach organizacyjnych, socjoterapeutycznych, podsumowujących 
efekty szkolne uczestniczą asystenci edukacji romskiej, rodzice, nauczy-
ciele i wychowawcy; wszyscy ci, którzy uważają, że należy wspierać ucz-
nia szczególnego, który postrzegany stereotypowo, stygmatyzowany swoją 
etnicznością, ma „specjalne” potrzeby. Dzieci i młodzież przebywająca 
w LSR pochodzi w znacznej części z rodzin ubogich i wielodzietnych. 
Wyjazdy, spotkania motywacyjne i socjoterapeutyczne były naturalnym 
pretekstem do doposażenia uczestników w odzież, przybory higieniczne, 
przybory szkolne, literaturę edukacyjną, a nawet spełnienia marzeń, bo 
nagrodami dla najlepszych były elektroniczne gadżety. Ponadto uczniowie 
Letniej Szkoły Romskiej – na poziomie indywidualnym – pozyskiwali: sa-
moświadomość, samokontrolę, umiejętność odsłaniania bez obaw samego 
siebie, poczucie własnej skuteczności, poczucie własnej wartości, przeko-
nanie o samospełniających się przepowiedniach (będę takim, jakim mnie 
inni zaakceptują), umiejętność postrzegania samego siebie, potrzebę an-
gażowania się, motywacji, wykazywania energii w indywidualnych i gru-
powych zadaniach, odwagę cywilną (np. „Tak, jestem Romem!”), opano-
wanie, odpowiedzialność, wiarę w sukces, otwartość na informacje i ludzi, 
zaufanie do siebie, samoakceptację, autentyczność, zrzucenie obronnej 
maski, skuteczności tłumaczenia innym/argumentacji, asertywność, od-
powiedzialność, wiedzę o miejscach i ludziach, umiejętność interpretacji 
faktów społecznych, opanowanie stresu (społecznego), twórcze rozwią-
zywanie problemów, sprawne zarządzanie czasem, np. czasem wolnym.

Sztuka życia w społeczności

Co warunkuje prawidłowy rozwój społeczny ucznia, a w konsekwencji 
dorosłego człowieka, z zasadami i dobrymi nawykami? Odpowiedzią 
jest: Sztuka życia w społeczności. „Absolwenci” Letniej Szkoły Romskiej 
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z pewnością: będą umieli zachować i bronić swojej romskiej tożsamości 
– w świecie unifi kacji i globalizacji; będą zaciekawieni regionem, Polską, 
Europą i światem; będą tolerancyjni, otwarci i empatyczni; łatwiej przy-
stosują się do nowych miejsc i sytuacji; staną się odpowiedzialni – za sie-
bie i innych; poradzą sobie z trudnościami – w szkole, wśród rówieśników 
i w dorosłym życiu; ich wybory życiowe staną się sukcesem; ich postawy 
będą prospołeczne; ich dorosłe życie będzie przykładnym wizerunkiem 
współczesnych Romów; w przyszłości będą należeć do tworzącej się rom-
skiej elity intelektualnej.

Celem LSR było poszerzenie zakresu doświadczanych relacji spo-
łecznych, budowa poczucia własnej wartości i kreatywności, grupy oraz 
pojedynczych uczniów, a w rezultacie nauka zachowań asertywnych 
i prospołecznych, ułatwienie decyzji o akcentowaniu i deklaracji swojej 
tożsamości i indywidualności. Miejsca pobytu LSR były nieprzypadko-
we, charakterystycznie związane z kulturą, historią romską lub z podpo-
wiedzi uczniów, że „tam jeszcze nie byliśmy nigdy, marzyłem, żeby tam 
pojechać”, lub atrakcyjne z tych wszystkich powodów razem.

Celem głównym projektu była motywacja do nauki, ale także pomoc 
materialna, socjalizacja, wypoczynek, sport, poznanie kraju zamieszka-
nia, kreowanie relacji społecznych w wielu naturalnych miejscach i sytu-
acjach, „od Morza Bałtyckiego do Tatr”. Kadrą opiekującą się uczestnika-
mi LSR byli doświadczeni w relacjach z romską społecznością pedagodzy, 
studenci/wolontariusze z uczelni pedagogicznych, których musiało łączyć 
jedno – troska o poprawną socjalizację i edukacyjną karierę ucznia z ro-
dziny romskiej. Bez uprzedzeń, ksenofobii, zachowań nietolerancyjnych. 
Byli nimi opiekunowie, którzy też chcieli poznać społeczność romską, 
jej historię, kulturę, obyczaje. W ich pracy pedagogicznej i socjoterapeu-
tycznej niezwykle ważne były zasady: sposób podejścia do ucznia, takt, 
poszanowanie jego godności, umiejętność wczuwania się w jego przeży-
cia, powstrzymywanie się przed bolesnymi, poniżającymi komentarzami 
i opiniami.

Łącznikiem pomiędzy uczniami romskimi i ich opiekunami lub 
w trudnych dla nich relacjach społecznych byli zawsze asystenci edukacji 
romskiej – Maria Delimata i Roman Siwak – znający swoje środowisko, 
ale też świadomi idei programu oraz wagi edukacji i poprawnej adap-
tacji/socjalizacji swoich podopiecznych oraz generalnie: współczesnych 
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Romów. Rodzice romskiego dziecka nie zawsze ufają systemowi eduka-
cyjnemu w Polsce, nie-Cyganom, którzy chcieliby przystosować dziecko 
do wartości uniwersalnych i pozbawić młodych Romów ich tożsamości 
etnicznej, więc każdy wyjazd poza krąg rodzinny był obserwowany przez 
dorosłych Romów, często ze Stowarzyszenia Romów w Legnicy.

Do realizacji projektu (wyjazdów, spotkań, pomocy materialnej) włą-
czały się instytucje i organizacje: Urząd Miasta Legnicy, a przede wszyst-
kim Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, legnickie szkoły, w których 
uczniami są dzieci i młodzież z rodziny romskiej, legnickie świetlice śro-
dowiskowe, Centrum Dokumentacji Romskiej przy Legnickiej Bibliote-
ce Publicznej. Szkoły opiniowały uczniów uczestniczących w wyjazdach, 
a opinia szkolna była kryterium podstawowym. Poprzez UM w Legnicy 
odbywała się rekrutacja i przydzielane były szkołom Karty Uczestnictwa. 
Wydział Promocji UM doposażył wyjeżdżających w promocyjne gadżety, 
materiały ulotne, koszulki sportowe. Wydział Kontroli i Kadr monito-
rował realizację projektu, a dr Wojciech Kondusza (koordynator „Rzą-
dowego programu na rzecz społeczności romskiej” w Legnicy) żegnał 
i witał uczestników LSR, wizytował ich na zgrupowaniach, był czynnym 
uczestnikiem organizacyjnych i podsumowujących spotkań.

Ideę i praktyczną jej realizację monitorowali Romowie i z reguły wy-
powiadali pozytywne opinie, prosząc o modyfi kacje projektu tak, aby 
jego benefi cjentami stali się też dorośli. Zadanie trudne, ale nie niemoż-
liwe. Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe!

Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu: „Romowie 
XXI wieku – edukacja dla tożsamości”, Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w Legnicy składa serdeczne podziękowania, przede wszystkim w imieniu 
uczniów romskich i romskiej społeczności. Wyjazdy i spotkania uczestni-
ków projektu to edukacja obustronna – poznanie i przenikanie wartości, 
przyglądanie się „Innym”, poszukiwanie wspólnych cech i celów przydat-
nych w funkcjonowaniu dzisiaj i w nieznanej przyszłości.

Zdolność społecznego przystosowania i wywierania wpływu na śro-
dowisko, sztuka nawiązywania pozytywnych, obustronnie satysfakcjonu-
jących relacji interpersonalnych w codziennych kontaktach są wartością 
dodaną dla uczestnika Letniej Szkoły Romskiej i środowiska rodzinnego/
etnicznego romskiego ucznia.
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Janusz Kozerski

Zakon rycerski „Rudenband”

Tęsknota za okresem świetności rycerstwa, którego symbolem jest legen-
da o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu, poszukiwanie nowych eli-
tarnych rozrywek doprowadziło w późnym średniowieczu do powstania 
wielu rycerskich zakonów. Nie były to zmilitaryzowane religijne bractwa 
rycerskie powoływane w XI i XII w. do walki z niewiernymi w Ziemi 
Świętej. Często za pobożną fasadą kryły się całkowicie świeckie instytucje 
uzależnione od swoich protektorów – królów, książąt i możnowładców.

Legnicki dwór książęcy w tym przejawie kultury rycerskiej nie ustę-
pował najznamienitszym europejskim dworom. Zamek książąt legnic-
kich nie był jedynym miejscem rycerskich rozrywek. Turnieje i inne 
dworskie zabawy były jednak treścią życia zamożnych rycerzy. Tylko nie-
liczni mogli sobie pozwolić na zakup drogiej zbroi i ciągłe przebywanie 
na dworze książęcym.

Natomiast wspólną dla całego stanu rycerskiego rozrywką było polo-
wanie. Spełniało ono funkcję ekonomiczną, ludyczną i prestiżową. Popi-
sywano się męstwem i siłą fi zyczną. Udział w łowach na grubego zwierza 
był nieodłącznym elementem literackiego wizerunku idealnego władcy 
i rycerza. Na polowaniach często zapadały istotne decyzje polityczne 
i personalne. Ta sfera książęcej aktywności była istotna dla poddanych, 
zyskiwali oni łatwiejszy dostęp do możnowładców i większą szansę na 
dostąpienie ich łask. Zamiłowanie do łowiectwa prowadziło niejedno-
krotnie do zaniedbywania spraw publicznych. W tym okresie nastąpił 
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największy rozkwit służb łowieckich, które oprócz zajmowania się polo-
waniami pełniły również funkcje reprezentacyjne. Prawo polowań sta-
ło się elementem prawa gruntowego i atrybutem wszystkich posiadaczy 
ziemskich. Książęta, nadając dobra rycerzom, często zastrzegali dla siebie 
część uprawnień łowieckich; dotyczyły one polowań na rzadko spotykane 
gatunki zwierząt. Można powiedzieć, że polowania były namiastką wojny, 
ponadto pozwalały na rozładowanie w naturalny sposób agresji. Nie tylko 
poprawiały kondycję ciała, ale również kształtowały charakter rycerzy. 
Wspólne polowania władców i poddanych otwierały tym drugim furtki 
do kariery. Były częścią życia średniowiecznych elit, tym samym wpisały 
się w etos rycerski i uznano je za rozrywkę godną szlachetnie urodzo-
nych. Szczególnie barwną postacią tamtego okresu był legnicki książę Lu-
dwik II. Pierwsze dwadzieścia lat zajęły mu podróże. Jedna z wypraw do 
Ziemi Świętej zakończyła się niewolą u Saracenów. Ukoronowaniem była 
kilkuletnia podróż przez Europę w orszaku króla rzymskiego Zygmunta 
Luksemburczyka. Ludwik II został członkiem prestiżowego rycerskiego 
Zakonu Smoka powołanego do życia 12 grudnia 1408 r. przez ówczesnego 
króla węgierskiego, a późniejszego cesarza Zygmunta Luksemburczyka. 
Członkiem zakonu był m.in. król Polski Władysław II Jagiełło i wielki 
książę litewski Witold. Kiedy książę legnicki został przyjęty do Zakonu 
Smoka? Mogło to nastąpić podczas jego ślubu z Jadwigą Zapolyą w Bu-
dzie w 1409 r. lub podczas wielkiego zjazdu królów Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Luksemburczyka oraz książąt i rycerstwa z całej Europy, jaki 
odbył się w Budzie w czerwcu 1412 r.

Liczne polowania i turnieje wpłynęły na decyzję księcia Ludwika II 
o powołaniu własnego zakonu rycerskiego. Podczas krótkiej przerwy 
między wyjazdami dnia 7 sierpnia A.D. 1413 wystawiony został w Leg-
nicy dokument fundacyjny zakonu rycerskiego (publikowany w załącz-
niku), sygnowany przez księcia legnickiego Wacława II, biskupa wroc-
ławskiego, Ludwika II księcia legnicko-brzeskiego, Przemysława I księcia 
opawskiego, książąt oleśnickich Konrada IV Starszego i Konrada V Kąc-
kiego oraz Jana I księcia żagańskiego. Członkami zakonu byli m.in.: ksią-
żę głogowski Henryk IX, margrabia brandenburski Jan IV Hohenzol-
lern, Hannus von Zedlitz pan na zamku w Prochowicach, Mertin von 
Buzewoy pan na zamku w Grodźcu, Heincze von Alczenaf – marszałek 
dworu, Segmund von Pogrell pan na zamku Owiesno, starosta księstwa 
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świdnicko-jaworskiego, Nickiel von Kittelicz oraz wielu znamienitych 
rycerzy. Wielu z nich pochodziło ze starych śląskich rodów Bożywojów, 
Czedliczów, Pogorzelów, Kietliczów, Parchewiczów. Zakon przyjął nazwę 
„Rudenband”, co w tłumaczeniu dr. hab. Romualda Kaczmarka znaczy 
„Obroża Psa Gończego”1.

Dokument fundacyjny miał charakter statutu, odnalazł go i opubliko-
wał Hermann Markgraf w 1915 r., tłumaczenia dokonał Jurgen Gretschel. 
Określał on, że odpowiednio do liczby sześciu książąt dzieli się zakon 
na sześć grup, z których każda liczyła po czterech „starszych”. Wszyscy 
członkowie zakonu mieli „Wspierać się w sprawach słusznych”. Człon-
kowie zakonu zobowiązani byli do pomocy stowarzyszonemu, który 
znalazł się w trudnej sytuacji i nie mógł z niej wybrnąć o własnych si-
łach. W przypadkach sporów mogli oni zwracać się o ich rozwikłanie do 
księcia, będącego członkiem zakonu, uznając następnie jego wyrok bez 
sprzeciwu. W innym wypadku groziła kara pieniężna i utrata członko-
stwa. Podobne konsekwencje miano wyciągać wobec osób postępujących 
niezgodnie z honorem.

Zakon corocznie w niedzielę po św. Marcinie (11 listopada) organi-
zował turnieje rycerskie oraz polowania. Odbywały się one na przemian 
w Legnicy i w Zgorzelcu, ale możliwe też było ich organizowanie w innym 
miejscu. Czas turniejowy, obejmujący trzy dni, był też jedynym momen-
tem w roku przewidzianym na przyjmowanie nowych członków, w tym 
także kobiet. Statut zakonu przewidywał roczne opłaty członkowskie. 
Z pierwszej rocznej opłaty miano ufundować wieczną mszę w legnickiej 
kolegiacie pw. Grobu Świętego, natomiast w trakcie corocznych turnie-
jów odprawiano przy udziale wszystkich członków zakonu uroczystą 
mszę świętą. Zakon corocznie przeznaczał pewną sumę dla kościołów 
maryjnych2.

Dokument fundacyjny nakazywał noszenie orderu zakonu „Ruden-
band”. Wobec niezachowania się autentycznego orderu jego wizerun-
ku może dostarczyć ikonografi a herbu księstwa legnicko-brzeskiego, 

1 R. Kaczmarek, Stowarzyszenie „obroży psa gończego”. Z dziejów świeckich zakonów 
rycerskich, „Roczniki Zakonu Kawalerów Złotego Jelenia” (Myśliwskie intelektualia, 
rok V), red. Leszek Krawczyk, Brzeg 2009, s. 45–55.

2 F. Szafrański, Ludwik II brzesko-legnicki feudał śląski z doby późnego średniowiecza, 
Wrocław 1972.
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zamieszczonego w herbarzu Konrada Grünenberga, ukończonym 
w 1483 r. Order stanowi tarcza herbu księstwa otoczona kolczastym łań-
cuchem z zawieszonym u dołu, w miejscu, gdzie zwykle wisi order, czymś 
w rodzaju obrotowego karabinka smyczy. Insygnia zakonu „Rudenband” 
umieszczone są na herbie księcia legnickiego Fryderyka I. Kolejne wize-
runki orderu widnieją na udostojnionych herbach Śląska i Dolnego Śląska 
z orderem rycerskiego zakonu „Rudenband”. Herby zostały wykonane 
w roku 1842 i 1855 za panowania Fryderyka Wilhelma IV, króla Prus, 
suwerena i księcia Śląska z dynastii Hohenzollernów. Wizerunek orderu 
umieszcza dr hab. Romuald M. Łuczyński w Chronologii dziejów Dolnego 
Śląska3. Przedstawiony order bardziej przypomina kollanę składającą się 
z tarcz herbowych członków zakonu z umieszczonym w środku praw-
dopodobnie herbem jego właściciela. Nieznane jest źródło pochodzenia 
wymienionego orderu, ale jest to ważne z punku widzenia poznawczego. 
Aktualnie order zakonu stanowi tarcza herbu księstwa legnicko-brze-
skiego koliście otoczona obrożą, umieszczona na krzyżu maltańskim, za-
kończonym złotymi kulkami, emaliowanym na zielono i zwieńczonym 
mitrą.

Pies gończy był nieodłącznym towarzyszem rycerzy podczas polo-
wań, ale również w czasie długotrwałych wypraw. Psy bojowe wyposa-
żone w obroże z ostrzami siały postrach w szeregach wroga. Obroże psów 
gończych wyposażone w kolce wystające na zewnątrz broniły je przed 
atakami innych psów i wilków.

Zakon, podobnie jak obroża chroniąca psa, chronił swoich członków. 
Na płycie nagrobnej założyciela zakonu, księcia i pierwszego Wielkie-
go Mistrza, Wacława II biskupa wrocławskiego, przy fi gurze zmarłego 
umieszczono wykonane z brązu aplikacje przedstawiające parę psów 
gończych.

Ludwik II Brzeski, znany ze swych zamiłowań do podróży, goszczący 
na dworach europejskich i będący pod wpływem kultury rycersko-dwor-
skiej, wysłał 16 marca 1416 r. francuskiego rzeźbiarza z projektem rozbu-
dowy i dekoracji legnickich wież zamkowych. Podwyższono do prawie 
50 m i zaopatrzono w krenelaż wieżę św. Jadwigi. Odnowiono również 
znajdująca się tam komnatę świętej patronki Śląska i Piastów. Na szczycie 

3 R.M. Łuczyński, Chronologia dziejów Dolnego Śląska, Wrocław 2006.
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wieży znalazło się miejsce pamięci najczcigodniejszej postaci zamku pia-
stowskiego. Jacek Witkowski w książce Zielona komnata w wieży św. Ja-
dwigi zamku książąt piastowskich w Legnicy stwierdza, że koncept ten 
stanowił echo znanej z legend arturiańskich komnaty na szczycie zamku 
Karbonek, gdzie przechowywane były największe świętości Arturowego 
królestwa Logres – Święty Graal i Święta Włócznia4. Zewnętrznie wieża 
została upodobniona do wież zamków francuskich, jak królewski Luwr 
czy zamki księcia Jana de Berry. „Komnata na szczycie wieży św. Jadwi-
gi […] była miejscem zgromadzeń rycerskiego zakonu »Rudenband«”5. 
Podobna do legnickiej komnaty jest okrągła komnata umieszczona na 
szczycie wieży królewskiego zamku Windsor. Była miejscem uroczystych 
zgromadzeń członków Bractwa Okrągłego Stołu Króla Artura, założone-
go przez króla Anglii Edwarda III w 1348 r.

W rocznicę podpisania dokumentu fundacyjnego dnia 7 sierpnia A.D. 
2011 w Lubinie miłośnicy ponadczasowych wartości oraz tradycji rycer-
stwa i łowiectwa Janusz Kozerski, Robert Szwed i Marian Stachów po-
stanowili przywrócić po prawie sześciu wiekach do życia Zakon „Obroża 
Psa Gończego”, którego idee i wartości po latach są nadal żywe. W dzia-
łalności zakonu obowiązuje reguła oparta na dokumencie fundacyjnym 
z 1413 r. i na normach stowarzyszeń obecnie działających.

Funkcjonowanie zakonu określają także uchwały dorocznego zgro-
madzenia, które jest jego najwyższą władzą. Władzą wykonawczą jest 
Kapituła Zakonu i Komisja Rewizyjna, których kadencja trwa cztery lata. 
Zakon, jako stowarzyszenie zwykłe, został zarejestrowany przez starostę 
lubińskiego Tadeusza Kielana 26 sierpnia 2011 r. Dwa dni później staro-
sta podczas Nadodrzańskiego Festynu Łowieckiego w Rudnej uroczyście 
wręczył założycielom dokument potwierdzający fakt utworzenia stowa-
rzyszenia. 22 września 2012 r. na zamku w         Grodźcu odbyło się Walne 
Zgromadzenia Członków Zakonu, które przyjęło statut i podjęło uchwałę 
o zarejestrowaniu stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, co 
nastąpiło 7 marca 2013 r. Celem statutowym odnowionego w 2011 r. Za-
konu „Obroża Psa Gończego” jest m.in. propagowanie kultury i wiedzy 

4 J. Witkowski, Zielona komnata w wieży św. Jadwigi zamku książąt piastowskich 
w Legnicy, Legnica 2013.

5 A. Jankowski, Średniowieczne malarstwo ścienne na Śląsku u progu reformacji, Byd-
goszcz 2005.
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historycznej o Piastach Śląskich, propagowanie wielowiekowych zwycza-
jów rycerskich, krzewienie kultury i tradycji łowieckich.

Zamki piastowskie stanowią wielką atrakcję ziem śląskich. Z pew-
nością miłe są św. Jerzemu i św. Hubertowi, więc warto, żeby zawitali do 
niego rycerze i myśliwi. Prowadzimy różne formy propagowania kultury 
łowieckiej. Założyciele reaktywowanego Zakonu „Obroża Psa Gończe-
go” współorganizują co roku, przy wsparciu wójta gminy Rudna, leśni-
ków, Klubu Kultury Łowieckiej i Kolekcjonera, lubińskich kół łowiec-
kich, Nadodrzański Festyn Myśliwski. Odbywa się on w ramach imprez 
łowieckich organizowanych na obszarze Sudeckiej Krainy Łowieckiej. 
W ramach festynu odbywa się konkurs sygnalistów „O miedziany so-
pel”, konkurs wabienia jeleni, pokazy psów myśliwskich, wystawa Klu-
bu Kolekcjonera, konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci. Kulturę 
łowiecką staramy się przybliżać społeczeństwu. Z inicjatywy członków 
zakonu zorganizowano Hubertusa Miedziowego, wspólne polowanie lu-
bińskich kół łowieckich w uroczystej oprawie nawiązującej do historii 
średniowiecznej z udziałem rycerstwa. Członkowie zakonu w strojach 
paradnych uczestniczą w imprezach łowieckich, m.in. w Hubertusie 
organizowanym w pałacu w Kliczkowie, wystawach „Myśliwskie po-
dróże przez cztery kontynenty” w Ławszowej, konkursach sygnalistów 
i wabiarzy.

W dniu 25 maja 2013 r. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Nu-
mizmatycznego im. Piastów Śląskich w Lubinie zorganizował XI Walny 
Zjazd Sprawozdawczy Delegatów PTN. Głównymi organizatorami byli 
Bogusław Więcek, prezes Oddziału PTN, i Robert Szwed, członkowie za-
konu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło członków Zakonu „Obroża 
Psa Gończego”, posła do parlamentu europejskiego Piotra Borysa, Funda-
cję Polskiej Miedzi reprezentował Krzysztof Kułacz. Tematem przewod-
nim zjazdu było „Mennictwo księstwa legnicko-brzesko-wołowskiego”. 
Wielki Mistrz Zakonu Janusz Kozerski wygłosił referat „Piastowie śląscy, 
średniowieczne i współczesne zakony rycerskie”. Wieczorem, podczas 
wspólnej biesiady, członkowie zakonu przybliżyli zebranym delegatom 
średniowieczne zwyczaje rycerskie. Najznamienitsi spośród nich zostali 
uroczyście pasowani na rycerzy. Wspólne spotkanie było okazją do przy-
pomnienia historii Piastów Śląskich, a w formie zabawy dawnych zwy-
czajów rycerskich.
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Członkowie Zakonu „Obroża Psa Gończego” wspólnie z bractwami 
rycerskimi organizują masowe imprezy na terenie zamków. Oprócz po-
kazów walk rycerskich odbywają się występy zespołów grających muzykę 
dawną, teatrów średniowiecznych. Na podzamczach w tradycyjny sposób 
biwakują rycerze wraz z rodzinami, a liczne kramy oferują nie tylko szla-
chetne wina i miody pitne, ale wszystko, co średniowiecznemu społeczeń-
stwu było potrzebne. Członkiem zakonu jest Grupa Rekonstrukcji Hi-
storycznej Księstwa Legnicko-Brzeskiego prezentująca dawne zwyczaje 
rycerskie, tańce średniowieczne, pokazy w ramach teatru ognia, muzyki 
i tańca. Działania zakonu mają na celu podtrzymywanie tradycji narodo-
wej, pielęgnowanie polskości ziem śląskich oraz rozwój świadomości na-
rodowej i kulturowej. Na zamku w Grodźcu odbywa się Turniej na Broń 
Wszelaką o Sztylet Wielkiego Mistrza Zakonu „Rudenband”. Siedzibą 
Zakonu „Obroża Psa Gończego” z woli kasztelana Zenona Bernackiego 
jest zamek w Grodźcu. Pierwsza potwierdzona wzmianka o nim pocho-
dzi z bulli papieża Hadriana IV z 23 kwietnia 1155 r. W 1175 r. książę 
Bolesław I Wysoki, syn Władysława II Wygnańca, wystawił tu przywi-
leje cystersom z Lubiąża. Za czasów jego następcy, Henryka Brodatego, 
drewniano-ziemny gród zastąpiono murowanym. Fundację zamkowe-
go kościoła przypisuje się św. Jadwidze. Jednym z założycieli zakonu był 
właściciel zamku Mertin von Buzewoy. Ród Bożywojów osiadł w Niedź-
wiedzicach i Chojnowie prawdopodobnie już w X w.

W dniu 1 czerwca 2013 r. na zamku w Grodźcu (w sieni palatium) od-
słonięto tablicę upamiętniającą 600. rocznicę podpisania dokumentu fun-
dacyjnego. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, licznie zebra-
ne bractwa rycerskie oraz turyści. Podczas festynu odbył się IV Przegląd 
Teatrów Historycznych, turniej łuczniczy, poszukiwanie skarbu. Dla licz-
nie zgromadzonych rycerzy najważniejszy był turniej bojowy na starych 
zasadach na cześć 600-lecia Zakonu „Obroża Psa Gończego” – O Sztylet 
Wielkiego Mistrza. Główną nagrodę w przeglądzie teatrów historycznych 
„Maski” ufundował członek zakonu, poseł do parlamentu europejskie-
go Piotr Borys. Członkowie zakonu aktywnie uczestniczą w zgromadze-
niach Wiecu Rycerstwa Śląskiego, które odbywają się dwa razy w roku 
na zamkach śląskich. W dniach 22–23 marca 2014 r. w Złotoryi odbył się 
IX Kaczawski Konkurs Sygnalistów, podczas którego członkowie zakonu 
zorganizowali wystawę prezentującą historię zakonu, insygnia, stare nuty 
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z muzyką łowiecką i dworską, uczestnicy konkursu i licznie przybyli go-
ście poznali historię Zakonu „Obroża Psa Gończego”. Podczas uroczystej 
gali z koncertem muzyki myśliwskiej, starosta złotoryjski, nadleśniczy 
i Wielki Mistrz Zakonu ogłosili, że w 2015 r. odbędzie się konkurs szla-
chetnej sztuki wabienia jelenia O Róg Zakonu „Rudenband”.
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Polska w Nowym Jorku

Praca Krystyny Nowakowskiej de facto odnosi się do badań nad polską 
sztuką międzywojnia, choć en bloc ujmuje szeroki kontekst polityczny 
wraz z charakterystyką głównych liderów i kreatorów prezentacji Polski 
na nowojorskiej wystawie światowej w latach 1939–19401. Zważywszy na 
pionierski charakter badań w tym zakresie, warto – dla kontrastu – przy-
pomnieć kluczową dla historii sztuki polskiej pracę Juliusza Starzyńskie-
go Polska droga do samodzielności w sztuce, która pomija fenomen kul-
turowy i sukces organizacyjny, nie mówiąc o dorobku propagandowym 
Pawilonu Polskiego w Nowym Jorku2.

Precedensowe walory monografi i odnoszą się nie tylko do komplek-
su historycznych źródeł pisanych i ikonografi cznych, ale także do kon-
strukcji intelektualnej przekazu, stwarzającego wielopoziomowy gmach 

1 Książka uhonorowana została tytułem „Legnickiej Książki Roku 2013”.
2 J. Starzyński, Polska droga do samodzielności w sztuce, Warszawa 1973.



322 ROGER PIASKOWSKI

poznawczy sięgający współczesności. Napięcie, które wyraża Krystyna 
Nowakowska, ma charakter intensywny. Zachodzi ono między obszarem 
badań źródłowych, odtwarzaniem porządku faktografi cznego w czaso-
przestrzeni ogniskującej się wokół Pawilonu Polskiego w Nowym Jorku, 
a zakresem ideowym, rozumianym jako rodzaju gesamtkunstwerk: ma-
sywnego, polifonicznego, polimerycznego dzieła łączącego architekturę, 
malarstwo, rzeźbę, wystrój wnętrz, myśl techniczną i państwową. Obszar 
kultury utożsamiany ze sferą bogactw duchowych dominuje w tym prze-
kazie, czyni odniesienie historyczne, dokonuje próby restauracji napięć 
intelektualnych i społecznych sprzed 75 lat.

Czytelnik – w sposób zaskakujący – odkrywa analogie do współczes-
nych problemów demokratycznej Polski XXI w. Posuwając się w głąb 
narracji, poddając się analizie obfi tych materiałów źródłowych i erupcji 
informacji, docieramy do dzieł sztuki. To artefakty zdają się świecić na-
dal i wciąż intensywnym blaskiem minionej Polski, przekazują emocje 
wyrażone przez światłych luminarzy II RP. Z ekspansji faktów historycz-
nych – w trakcie fascynującej peregrynacji w czasie – wyłania się potrzeba 
estetycznej weryfi kacji mapy sztuki polskiej lat przedwojennych3.

Dualizm odczytywania pracy o pawilonie wymaga refl eksji, doma-
ga się eksplikacji, zwłaszcza że między pracą badawczą a jej przekazem 
książkowym biegnie swoista „aha” – niewidzialna linia demarkacyjna. 
Sytuacja przypomina połączenie dwóch odrębnych nurtów: historycz-
nego i artystycznego. Nowakowska panuje nad nimi jak sternik, a zara-
zem komentator. W 1939 r. nad Rzecząpospolitą – po raz kolejny w dzie-
jach – zawisło fatum zagłady. Nadchodzi kres złotego okresu. Dramat 
Pawilonu Polskiego odwołuje się do symboliki Pierwszej Rzeczypospo-
litej zawartej w słynnym obrazie Ferdynanda Ruszczyca Nec mergitur, 
ukazującym wspaniały, dostojny, stary żaglowiec pokonujący spienione, 
groźne morze, gdzie łaciński tytuł dzieła oznacza „rzuca nim fala, a on 
nie tonie”. Jednak to nie sztuka – rozumiana jako formy symboliczne 
wykonane przez artystów – dominuje w pracy; kurator faktów i mitów 

3 Zaktualizowana literatura na temat sztuki polskiej, którą znajdujemy w pracy, po-
zwala na rozwinięcie interesującego problemu: związków czy reprezentatywności 
wystawy sztuki w nowojorskim pawilonie na tle wielowątkowego, zróżnicowanego 
estetycznie życia artystycznego międzywojnia.
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prowadzi czytelnika przez meandryczne wnętrza, nad którymi zawisł 
cień Minotaura.

W 1940 r. wystawa ponownie została otwarta w Nowym Jorku, już 
bez Rosji Sowieckiej, a Polska otrzymała do zagospodarowania prze-
strzeń wystawową po skompromitowanym ZSRR. W „New York Times” 
w maju 1940 r. prof. Stefan Ropp nie bez satysfakcji pisze: „Rosja wycofała 
się ze wspólnoty narodów. Jestem dumny, że Polska zajmie jej miejsce”4. 
Pokazano mapę Polski z zaznaczonymi terenami zagrabionymi przez 
niemieckich i rosyjskich agresorów. Wstrząsający jest los Złotej Wieży, 
dominanty Polskiego Pawilonu, udokumentowany fotografi ą zdemonto-
wanego obiektu i jego stalowej konstrukcji leżącej wśród zaniedbanych, 
opuszczonych terenów powystawowych, obok stojącego na wysokim 
cokole, odlanego z brązu konnego pomnika króla Władysława Jagiełły, 
dzieła Stanisława K. Ostrowskiego. Symbolikę wieży nietrudno odczytać. 
W zestawieniu z gotowym do zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem Jagieł-
łą dominuje przekaz: „Upadła Polska nie składa broni”.

Myśli i komentarze, które wywołuje ten fragment książki, potęgują 
potrzebę nadrobienia zaległych ćwiczeń z historii Polski. Sam pomnik 
Jagiełły wciąż podziwiany w Nowym Jorku jako splendid work of art5, sto-
jący od 1945 r. w kultowym Central Parku blisko Metropolitan Museum 
of Art, udało się wysiłkiem wielu Polaków spektakularnie zlokalizować, 
a przede wszystkim ocalić i wyeksponować jego walory estetyczne i pa-
triotyczne6. Idea konnego pomnika polskiego króla odnosi się do trady-
cji starożytnego pomnika konnego cesarza Marka Aureliusza w Rzymie 
i jej kontynuacji w pomnikach renesansowych kondotierów Gattamelaty 
i Colleoniego, stworzonych w pracowniach sławnych rzeźbiarzy Dona-
tella i Verrocchia, wykazuje przy tym szczególne związki z pomnikiem 
kondotiera della Scala w Weronie. Wątek heroiczny pomnika Jagiełły 
z napisem na cokole: „Poland” i z dwoma skrzyżowanymi mieczami sym-
bolizuje zwycięstwo wiary nad wojną7.

Na odnotowanie, a nawet odrębne omówienie, zasługują zarów-
no zamieszczone pertraktacje, spory i kontrowersje dotyczące walki 

4 Za: K. Nowakowska, op. cit., s. 190.
5 Ibidem, s. 195.
6 Ibidem, s. 201.
7 Ibidem, s. 105.
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o zachowanie Złotej Wieży, jak i dyskusja między twórcą pomnika Ja-
giełły a profesorem Stefanem Roppem. Wprowadzane w krótkich komen-
tarzach informacje warto z uwagą odczytywać, dotyczą one także batalii 
o lokalizację pomnika Jagiełły, w której polski król zwyciężył z propo-
zycjami pomników zgłaszanymi przez środowiska Wielkiej Brytanii 
i Argentyny. Dowiedzieć się można, jak za oceanem ujawniał się litewski 
nacjonalizm w odniesieniu do pomnika Jagiełły. Litewskie środowisko 
usiłowało usunąć z cokołu napis „Poland”. Ten aspekt pokazuje – przy 
okazji – źródła konfl iktu wokół pisowni polskich nazwisk i obecności 
języka polskiego w obecnym Wilnie i na Wileńszczyźnie. W tym sen-
sie książka posiada wiele odnóg, kierunków i pytań sięgających refl eksji 
historiozofi cznej.

W batalii o ocalenie Polski pierwszoplanową, kluczową rolę odgrywa-
ły dzieła sztuki, pomniki kultury, myśl naukowa i idee narodowe zwią-
zane z pawilonem w Nowym Jorku. Ich materialna egzystencja, fi zyczna 
kondycja i zachowanie były możliwe dzięki aktywności i zaangażowaniu 
miłujących Polskę błyskotliwych osobowości: prezesa Leona Kani, dr. 
Mieczysława Hamana oraz prof. Stefana Roppa – organizatorów, twórców 
i opiekunów Archiwum i Muzeum Polonii w Chicago, gdzie ulokowano 
znaczną część eksponatów z pawilonu. Przy tej okazji zwraca uwagę wy-
siłek autorki zmierzający do uporządkowania etapów i faz w skompliko-
wanych losach obiektów związanych z pawilonem. Eksponaty wystawowe 
trafi ły nie tylko do Chicago.

Stan badań schedy po pawilonie nadal wymaga odpowiedzi na wie-
le pytań. Perspektywa badawcza nie została zamknięta – przeciwnie, 
książka Krystyny Nowakowskiej jest rodzajem fundamentu, na którym 
– miejmy nadzieję – rozwiną się kolejne piętra badawczych dociekań. 
Oczywiście, opisana została sytuacja szczególnego dzieła sztuki ekspono-
wanego na wystawie, jakim był pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
wykonany także przez Stanisława K. Ostrowskiego, który można podzi-
wiać w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku. O okolicznościach z tym 
związanych dowiadujemy się z cytowanej korespondencji Stefana Roppa 
do Władysława Jędrzejewicza z 1945 r.8

8 Ibidem, s. 232.
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Sytuacja polityczna Polski po 1945 r. i zajęcie kraju przez Armię Czer-
woną mają też swoje skomplikowane miejsce w dziedzictwie pawilonu. 
Widać z całą ostrością zamieszanie prawne i trudy negocjacyjne związa-
ne z aktywnością władz PRL i działaniami zmierzającymi do przejęcia 
obiektów powystawowych. W kwestii odesłania eksponatów ze Stanów 
do Polski po 1945 r. pozytywnie została zaakcentowana postawa prof. 
Stanisława Lorentza, wybitego historyka sztuki i wieloletniego dyrektora 
Muzeum Narodowego w Warszawie, a wcześniej konserwatora zabytków 
Wilna i województwa wileńskiego. Autorka bez entuzjazmu ocenia prze-
kazanie dzieł artystów z Bractwa św. Łukasza na amerykańską prowin-
cję – z dala od centrów akademickich i ośrodków nauki – do Le Moyne 
College w Syracuse9. Wiemy, że stało się to za sprawą prof. Stefana Roppa, 
który zapewne kierował się dobrem i bezpieczeństwem dzieł sztuki.

Odbiegając od głównego nurtu badań oscylujących wokół Pawilonu 
Polskiego w Nowym Jorku, Krystyna Nowakowska zdecydowała się pod-
nieść sprawę – jak byśmy powiedzieli – rozwojową o cechach wręcz sen-
sacyjnych. Rzecz mieści się w kategorii utraconych i zaginionych dóbr 
kultury polskiej w wyniku drugiej wojny światowej. Jej okoliczności war-
to streścić, a wieści zamieszczone o niej podać dalej. Chodzi o wystawę 
bezcennych obrazów z polskich zbiorów i kolekcji przedwojennych zaty-
tułowaną Old Masters. A Collection of Polish-Owned Works of Art, którą 
równolegle do ekspozycji w Pawilonie Polskim otwarto 25 maja 1940 r. 
w Pałacu Narodów w Nowym Jorku10. Na podstawie artykułu w „Th e 
New York Times” z 26 maja 1940 r. dowiadujemy się, że wystawiono dzie-
ła mistrzów malarstwa zachodnioeuropejskiego od renesansu do baro-
ku. Na liście katalogowej znalazły się m.in. dzieła Ghirlandaia, Velázqu-
eza, Goi, Murilla, Ribery, Veroneseego, van Dycka, Tycjana, Caravaggia 

9 Kolektywna, towarzyska wspólnota malarzy z Bractwa św. Łukasza należy do ory-
ginalnych zjawisk w życiu artystycznym przedwojennej Polski. O czym warto się 
przekonać, czytając doskonale dobrane materiały źródłowe. Wskazują one na dosyć 
kuriozalne podejście artystów do kwestii procesu malarskiego w postaci wspólno-
towego traktowania – przez jedenastu malarzy zrzeszonych w bractwie – pracy nad 
obrazami do pawilonu. Idea służby w cechu, wspólnotowa więź przy jednoczesnym 
malowaniu obrazów z historii Polski, budzi refl eksje nad ideą sztuki, która jest służ-
bą, powołaniem, a malarze czują się skromnymi robotnikami Winnicy Pańskiej.

10 Por. A. Stefańska, Polska na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w latach 1939–1940, 
„Niepodległość” 2000/2001, t. 51.
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wycenionych na 12 mln dolarów. W katalogu Stefan Ropp pisze o wy-
stawie i samym pawilonie w żarliwym i patriotycznym tonie: „[…] jest 
symbolem świadectwa danego narodowi amerykańskiemu o naszej nie-
ustraszonej woli, aby żyć jako wolny, demokratyczny i niepodległy na-
ród; jest symbolem ideałów chrześcijańskich i liberalnej cywilizacji […]”. 
Ropp zwraca się do Amerykanów: „[…] drogi gościu, abyś pomógł nam 
utrzymać polską fl agę trzepoczącą na wietrze i dał nam poczucie, że nie 
jesteśmy pozostawieni bez przyjaciół w tym wielkim świecie wolności”11.

 Roger Piaskowski

11 K. Nowakowska, op. cit., s. 253.
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„Dwadzieścia lat po…” – spotkanie z obywatelami byłego Kraju Rad, któ-
re odbyło się w Legnicy (13–15.09.2013), ożywiło na kilka dni społecz-
ność miasta. Była to kolejna okazja (po pamiętnym Zjeździe Legniczan 
w 2004 r.) do zobaczenia się z ludźmi noszącymi w sercu Legnicę, miasto, 
które wbrew woli mieszkańców było polityczną piłeczką w rękach wiel-
kich polityków. Legnica, jak żadne inne miasto, może z wyjątkiem Lwo-
wa, potrafi ła wiązać swoich mieszkańców, bez względu na ich narodo-
wość. Mieliśmy okazję zaobserwować ten ewenement w czasie odbytych 
spotkań. Wbrew obawom nie było to spotkanie z okupantem, a spotkanie 
ludzi, w których sercu pobyt w Legnicy pozostawił niezatarty ślad. Często 
podkreślali, że mimo wszystko są i pozostaną legniczanami.

Z wypowiedziami rosyjskich „legniczan” mieliśmy okazję zapoznać 
się, czytając ich wspomnienia w XXXIV tomie „Szkiców Legnickich”. 
A jak wspominają pobyt Armii Radzieckiej i towarzyszących jej cywil-
nych obywateli Kraju Rad rdzenni mieszkańcy Legnicy? Odpowiedź 
znajdziemy w wypowiedziach wspominających ten okres legniczan, 
zawartych w książce-albumie Legnica 1945–1993. Podwójne życie mia-
sta. Książka, wydana przez zasłużone dla miasta Wydawnictwo Edytor 
w 2013 r., ukazała się w pierwszym dniu spotkania. Obok niepublikowa-
nych do tej pory zdjęć miasta, zwłaszcza z pierwszych 15 lat powojennej 
Legnicy, znajdujemy wspaniały tekst napisany na podstawie wypowiedzi 
jego mieszkańców. Tekst został opracowany przez dr Zuzannę Grębecką, 
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która przez trzy lata, wraz ze swoimi studentami, dociekała obrazu „oku-
panta” w odbiorze mieszkańców „Małej Moskwy”.

Czytając książkę (podkreślam: czytając, bo zdjęcia też należy czytać), 
wracamy do przeżyć z okresu swojej młodości. Pojawiają się nostalgiczne 
obrazy miasta dzieciństwa, choćby zdjęcie taksówek stojących przed „śle-
dziówkami” w Rynku. Na tym postoju często można było spotkać dwie 
pierwsze, i chyba jedyne, taksówkarki legnickie „20” i „100”. „Dwudziest-
ka”, gibka i zawsze wesoła p. Józia, tryskająca radością bez względu na 
sytuację. Ta, ile razy wsiadał Rosjanin, pytała: „Pierwoj kłas ili wtaroj”? 
i zwykle słyszała w odpowiedzi: „Nu zacziem pierwoj, dawaj wtaroj”. Tak 
więc na życzenie klienta taksometr przeskakiwał na taryfę drugą, czyli 
nocną, która była znacznie droższa od pierwszej. I tak po zakończeniu 
kursu obie strony były zadowolone. Długo trwało, nim Rosjanie połapali 
się w tej drogiej dla nich grzeczności. Natomiast inaczej rzecz miała się 
ze „stówą”. Idealnie pasowała do nadanego jej numeru bocznego taxi. 
Kobieta, do której pasował fragment wiersza M. Załuckiego: „Słyszysz: 
idzie sto kilo. Patrzysz: taaaka baba! A płeć – mówią – piękna. I do tego 
– słaba”. Słownictwo także miała ciężkie. Jeżeli klient się nie spodobał, 
szybko poznawał historię swego rodu i jego przyszłość. A jak nawinęła 
się grupa podpitych klientów, to sama potrafi ła ośmiu upchnąć do swo-
jej warszawy. Nikt jej nie stawiał oporu. Jedno zdjęcie, a ile wspomnień.

A zdjęcia ulic Środkowej, Grodzkiej czy Rosenbergów (Panieńskiej). Te 
sklepiki, które stwarzały atmosferę tajemnicy. W większości zajęte przez 
starozakonnych. Najwięcej korzyści miał pierwszy klient, o ile potrafi ł się 
odpowiednio zachować. Każdy żydowski sklepikarz robił wszystko, by 
ten pierwszy klient cokolwiek kupił, bo był to dobry znak na cały dzień 
i utarg. Sam kupiłem buty za połowę ceny, gdyż znałem ten przesąd. Kil-
kakrotnie kierowałem się do wyjścia, aż cena spadła do połowy.

Piękne portale i malowidła naścienne nasuwały obrazy z przeszłości 
Legnicy. Każdy z czytających tę książkę znajdzie tu miasto lat powojen-
nych, a ci, co tu wówczas mieszkali, odnajdą klimat, dziś nieistniejący. 
Nie ma już: obiektów, gwaru mieszających się języków oraz biegających 
wyperfumowanych wschodnich sąsiadów lub woniejących dziegciem ro-
syjskich żołnierzy.

Z książki przebija sielanka okupacyjna, choć wiemy, że było także 
inaczej. Dlatego polecałbym czytanie tego wydawnictwa wraz z książką 
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Mała Moskwa Wojciecha Konduszy, bo tylko wtedy otrzymamy rzeczy-
wisty obraz jednego miasta, w którym toczyły się równolegle dwa ży-
cia. Takie podwójne życie mieliśmy także w naszych domach. Braliśmy 
udział w manifestacjach, wykrzykując „Ruscy do domu!”, podkładaliśmy 
gwoździe pod rosyjskie samochody, pisaliśmy po murach, a jednocześnie 
wieczorem piliśmy wódkę z Kolą, Wołodią czy Nataszą. Po dłuższej zna-
jomości można było zauważyć, że oni także żyli tu podwójnym życiem.

Dziś, po latach i po przeżyciach, nie można zapomnieć, lecz należy 
wybaczyć i nie obciążać kremlowską polityką osób, które miały w kreacji 
tej polityki tyle do powiedzenia, co i my.

Książka pozwala przypomnieć sobie tamte czasy i życie w „dziwnym 
mieście, którego już nie ma”; w mieście, w którym nienawiść mieszała się 
z przyjaźnią: nienawiść do okupanta, a koleżeństwo w relacjach z indywi-
dualnymi ludźmi radzieckimi. Często te więzi pozwalały na lepsze życie 
zarówno nam, jak i naszym radzieckim znajomym.

 Maciej Juniszewski





„Szkice Legnickie”, t. XXXV
PL ISSN 0137-5326

Kto siedzi na miedzi(-y)?, 
pod red. J. Starzyńskiego, Legnickie 

Centrum Kultury w Legnicy, Legnica 2013, 
ss. 290, 371 ilustracji

Wielokulturowości i wieloetniczności ziemi legnickiej doświadcza-
my w naszej codzienności – w przestrzeni społecznej, w relacjach z jej 
mieszkańcami i w związkach krewniaczych, bo jej mieszkańcami są nie 
tylko stanowiący większość Polacy, lecz także Niemcy, Żydzi, Ukraiń-
cy, Łemkowie, Cyganie (Romowie), Grecy i Macedończycy czy Rosja-
nie. Przedstawiciele wymienionych narodowości po II wojnie światowej 
współtworzyli – i współtworzą nadal – środowisko społeczne terenu ad-
ministracyjnie nazywanego Legnicko-Głogowskim Okręgiem Miedzio-
wym. Do bogactwa naturalnego ziemi legnickiej trzeba również zaliczyć 
bogactwo kulturowe jej mieszkańców, którzy w zunifi kowanym świecie, 
w tzw. globalnej wiosce, mają odwagę podkreślać i kultywować swoją 
odmienną tożsamość – w języku, kulturze, dokumentowanej i zapisywa-
nej historii. Brakowało jednak w dokumentowaniu i zapisywaniu historii 
narodów ziemi legnickiej wydawnictwa w formie kompendium lub mo-
nografi i, wspólnej i zwartej. Przez to z wielkim uznaniem należy przyjąć 
publikację, która jest integralną częścią projektu Legnickiego Centrum 
Kultury pod dwuznacznym tytułem: Kto siedzi na miedzi(-y)? Legnicza-
nie wiedzą, że duszą projektu jest Jerzy Starzyński, znany animator kul-
tury, historyk, dyrektor międzynarodowych spotkań zespołów folklory-
stycznych „Pod Kyczerą”, a omawianej publikacji redaktor.
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Polecany przeze mnie tom otwiera Małgorzata Michalska rozdziałem 
Pod nowym niebem. Przesiedleńcy z Kresów Wschodnich. Zacytuję: „Kre-
sy, jako pojęcie geografi czno-polityczno-kulturowe, funkcjonuje w spo-
łecznym odbiorze od prawie półtora wieku. […] Kresowiacy to zróżnico-
wana pod względem kulturowym ludność, pochodząca z terenów dawnej 
Rzeczypospolitej, które w wyniku postanowień jałtańskich i poczdam-
skich po II wojnie światowej przypadły Związkowi Radzieckiemu. […] 
Mieszkający na Kresach Wschodnich Polacy zostali zmuszeni do opusz-
czenia swoich domów, pozostawienia mienia i do wyruszenia w podróż 
w nieznane. Nierzadko, żeby spakować najpotrzebniejsze rzeczy, ale 
i część dobytku, dostawali kilka dni lub nawet kilka godzin” (s. 11–12). 
W dalszej części rozdziału dowiadujemy się o procesie adaptacyjnym, 
z zachowaniem tradycji i przystosowaniem do nowej rzeczywistości.

Jerzy Ficowski swoimi nowatorskimi pracami o Cyganach w Polsce 
zainteresował tradycją i kulturą etniczności mało poznanej, przedsta-
wianej w literaturze demonicznie lub ludycznie. Wprawdzie jest wiele 
opracowań cyganologicznych – socjologicznych i etnologicznych – ale 
legniccy Romowie mają swojego dokumentalistę, dzięki któremu powsta-
je ich historia, zapisana i udokumentowana. To Wojciech Kondusza, po 
raz kolejny, tym razem w rozdziale Cyganie żyją wśród nas, przedstawia 
społeczność etniczną, bezterytorialną, adekwatną do defi nicji „obywatele 
świata”, a „Cyganie przybywali do Legnicy z różnych stron kraju, także 
z Kresów Wschodnich. Miasto było też punktem, do którego przyjeżdżali 
Cyganie z obozów koncentracyjnych” (s. 29). „Romowie weszli w nową 
rzeczywistość niezdolni konkurować na wolnym rynku o zlecenia i miej-
sca pracy. Tracili szybko tradycyjnych odbiorców swych usług rzemieśl-
niczych [wchodziły nowe technologie, upadały zakłady]. Stopniała także 
klientela wróżbitek. Poczuli się bezradni, zbędni, odstawieni na pobocze” 
(s. 46). O procesach adaptacyjnych i „wychodzeniu z cienia”, o wsparciu 
i współdziałaniu w procesie integracji i trudnej adaptacji na stronach uni-
katowego wydawnictwa i polecanej w nim literatury problemu.

Piotr Piluk, Żydzi w Legnicy. Sądzę, że mało kto mógłby tę legnicką 
mniejszość narodową przedstawić lepiej niż fotograf, dokumentalista 
i publicysta zajmujący się żydowskim dziedzictwem kulturowym oraz 
językiem jidysz! Warto poznać tekst i osobę! Bo „Żydzi nie tak często 
pojawiają się we wspomnieniach Polaków w Legnicy. Istnieje wiele 
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niedomówień we wzajemnych relacjach. Polacy często mają za złe Żydom, 
swoim dawnym dobrym znajomym i przyjaciołom, że nagle wyjechali, 
a skoro już naprawdę musieli, to dlaczego nigdy nie odezwali się do nich?” 
(s. 84).

Gordana Durdev-Małkiewicz, autorka trzeciego rozdziału, My Polacy, 
my Bośniacy…, w tekście uzupełnia: „[…] albo ludzie o podwójnym sercu. 
Tak o sobie mówią mieszkańcy Bolesławca i okolic, którzy przyjechali 
z Bośni, a właściwie z Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, 
w 1946 roku. Można z nimi porozmawiać i zaśpiewać po »jugosłowiań-
sku«, napić się rakii, zjeść pitę i peczenicę” (s. 89), ale wcześniej można 
Bośniaków poznać z opisywanej publikacji.

Jarosław Syrnyk, Pod specjalnym nadzorem. Ukraińcy – to dolnoślą-
skie studium historyczno-społeczne i procesy utrwalania współczesnej 
tożsamości, od trudnych sytuacji politycznych po pozytywne zmiany po 
roku 1989. Na końcu rozdziału jest dla Czytelnika nagroda – przepis na 
kutię, moczkę i groch z kapustą!

Mieczysław Wojecki, autor powszechnie znanych opracowań o histo-
rii i problemach mniejszości narodowych i etnicznych, w rozdziale Grecy 
i Macedończycy opisuje narodowości mu najbliższe, a dla Czytelników 
niepowszechna wiedza o uchodźcach politycznych – Grekach i Macedoń-
czykach – na ziemi legnickiej będzie cenną wiedzą. Cenną szczególnie, 
bo któż nie znał, ze starszych legniczan, Done Gagaczowskiego, znane-
go lekarza ortopedy, Markosa Papadopulousa, muzyka, czy urodzonego 
w Legnicy Panagiotisa Karagiorisa – grafi ka, malarza i rzeźbiarza?

Magdalena Pokrzyńska, w rozdziale Z bukowiny do Gaworzyc, pisze: 
„Nowe życie w nowym miejscu: górale na nizinach. […] Obszary, na któ-
rych w Polsce zamieszkali bukowińscy migranci, bardzo różniły się od 
swojskiej Bukowiny. Bukowina to teren górzysty lub co najmniej mocno 
pofałdowany, lasy są tam mieszane, z przewagą buków. W wyniku migra-
cji zaczęli żyć w nowych krajobrazach – raczej nizinnych i o innej szacie 
roślinnej” (s. 169). Dziś tęsknie śpiewają nieformalny hymn Bukowiń-
czyków w Polsce:

Buki moje, buki uż mi nie szumicie
Tęskno mi za wami całe moje życie
Hej, całe moje życie […]
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Jürgen Gretschel, animator kultury, społeczny działacz i przewodnik 
wycieczek po Legnicy – bo nikt tak jak on nie opowiada o historii Dol-
nego Śląska i Legnicy, o której mówi „nasz Heimat”. I tak zatytułowany 
jest rozdział jego autorstwa. Kto zna Autora, czytając, nie uwolni się od 
intonacji jego głosu, odtworzenia w pamięci tej dostojnej postaci i cha-
rakterystycznej gestykulacji. Osobiście zawsze zawstydzona jestem swoją 
niedoskonałą wiedzą i głęboką wiedzą o historii naszych ziem „Legni-
ckiego Helmuta” – jak często prześmiewczo o sobie mówi. Kto przeczyta 
rozdział poświęcony mniejszości niemieckiej, zechce na pewno skorzy-
stać z jego wiedzy i poznać osobiście tę nietuzinkową osobowość! Nasze 
credo to: „Padła żelazna kurtyna i mur berliński. Często jednak w umy-
słach ludzkich pozostają jeszcze mury niewidoczne. Te mury można zbu-
rzyć tylko poprzez wzajemne kontakty i bliższe poznanie się” (s. 200).

Jerzy Starzyński swój – ostatni w publikacji rozdział – zatytułował: Na 
czużyni. Łemkowie, bo: „Spośród niepolskich grup ludności zamieszku-
jących współcześnie na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Mie-
dziowego Łemkowie stanowią społeczność najliczniejszą i – bodaj – naj-
aktywniejszą”. Międzynarodowy „Świat pod Kyczerą” czy Łemkowska 
Watra w Michałowie to fl agowa działalność łemkowskiej społeczności – 
dla siebie i innych – spotkania znane i lubiane. O tym, jak współcześni 
nam Łemkowie starają się zachować etniczną tożsamość, tradycje i oby-
czaje oraz dokumentować materialne świadectwa swojej historii i kultury, 
przeczytają Państwo na stronach 201–274.

Tiażko żyty na czużyni
Tiażko tu prywakaty
Ridny kraj zaywaty

Ten fragment pieśni łemkowskiej zrozumie się bardziej po przeczyta-
niu rozdziału, poznaniu dzisiejszych Łemków i ich wczorajszej historii.

Wartością bezsprzeczną publikacji jest polecana literatura, po którą 
może sięgnąć zainteresowany i zaintrygowany Czytelnik, chcący posiadać 
ponadprzeciętną wiedzę o mniejszościach narodowych i etnicznych. A je-
żeli wśród czytających będzie ktoś, kogo zaprezentowane teksty, przejrza-
ne dokumenty fotografi czne, własne refl eksje sprowokują do zapoznania 
się z „żywą książką”, jaką może być przedstawiciel z grupy Innych, może 
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skorzystać z przydatnych adresów, nazwisk i telefonów, znajdujących się 
na ostatnich kartach publikacji, która „odkryje” nam sąsiadów zza przy-
słowiowej miedzy, a może zza ściany naszego mieszkania/domu?

Na zakończenie ze wstępu Jerzego Starzyńskiego:

„Miedza, która kiedyś dzieliła, zaczyna łączyć. Odmienność kulturowa, ję-
zykowa czy wyznaniowa, będąca do niedawna przedmiotem żartów, kpin, 
uszczypliwych uwag, pomału staje się atutem, powodem do dumy, skarbem, 
który pielęgnujemy, hołubimy”.

Bo okazuje się, że tożsamość narodowa/etniczna jest niezbywalna, jest 
wartością ponadczasową, identyfi kującą osoby, grupy, narody – ale wzbo-
gaca, może pięknie różnić i edukować.

Nic złego w tym, że ktoś jest dwoisty.
Ten, kto jest dwoisty, jest chyba bogatszy od kogoś,
komu taka dwoistość nie jest dana. 
   (Jarosław M. Rymkiewicz)

Mnie osobiście w przedstawianej publikacji zabrakło rozdziału o no-
wej mniejszości narodowej, „nowej” historycznie, politycznie i socjolo-
gicznie. Rosjanie, którzy zdecydowali się na pozostanie na ziemi legnic-
kiej, powinni mieć swoją zapisaną historię – indywidualną i zbiorową. Są 
w naszej zbiorowej świadomości.

Poza powyższą uwagą stwierdzam, że książka-album powinna znaleźć 
miejsce w bibliotekach szkolnych i na półkach prywatnych jako rzetelny 
dokument z serii legnitziana, bo o wielu faktach tzw. trudnych Autorzy 
napisali odważnie, dokumentując fotografi ami archiwalnymi, ale też ma-
teriałami ze zbiorów własnych, na których identyfi kujemy ich rodziny, 
naszych znajomych i przyjaciół. Publikacja dostarcza wiedzy z historii 
już znanej (na podstawie tekstów źródłowych), ale także przynosi wiele 
nowych faktów, nigdzie wcześniej niezapisanych.

 Krystyna Wiercińska





„Szkice Legnickie”, t. XXXV
PL ISSN 0137-5326

Inni – ale tacy sami!, 
pod red. K. Wiercińskiej, Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk w Legnicy, Legnica 2011, 
ss. 312, 32 ilustracje

Historia i powojenne dzieje mniejszości narodowych i etnicznych za-
mieszkałych w Polsce od dziesięcioleci są przedmiotem interdyscypli-
narnych badań, a ich wyniki znaleźć można w licznych opracowaniach 
cząstkowych i monografi cznych. Wśród nich na szczególną uwagę zasłu-
gują prace, które opisują te mniejszości w wymiarze lokalnym, nie tylko 
w aspekcie historycznym, lecz także z punktu widzenia ich współczesnej 
siły kulturotwórczej, postrzegania społecznego i problemów, jakie są ich 
udziałem. Piszą je zarówno wytrawni znawcy, jak i osoby na co dzień 
współpracujące ze społecznościami narodowościowymi.

Prac powstających na bazie historii i doświadczeń etnicznych społecz-
ności lokalnych nadal jest mało, dlatego z uznaniem należy przyjąć wyda-
nie zbioru tekstów poświęconych legnickim Cyganom pt. Inni – ale tacy 
sami! Książka, sygnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Leg-
nicy, powstała pod redakcją Krystyny Wiercińskiej. Autorami tekstów, 
obok uznanych cyganologów, są przede wszystkim nauczyciele i pracow-
nicy samorządowi, od kilkunastu lat aktywnie uczestniczący w rozwią-
zywaniu problemów edukacyjnych tej społeczności. Podkreślić należy 
udział w tym przedsięwzięciu asystentki edukacji romskiej, wywodzącej 
się z grupy legnickich Romów.

Zbiór otwierają dwa artykuły znanego cyganologa Leszka Bończuka. 
W pierwszym (Cyganie – „Inni ludzie” tacy jak my) autor koncentruje 
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się na źródłach powstawania negatywnych stereotypów w postrzeganiu 
Cygana i roli mediów w ich utrwalaniu w zbiorowej świadomości. Na 
konkretnych przykładach i danych statystycznych pokazuje, że faktyczny 
obraz („prawda o Cyganach”) zaprzecza tym stereotypom. Jednocześnie 
lektura artykułu uświadamia, jak trudno zwalczać je w sytuacji, gdy au-
torzy przekazów medialnych są również pod ich wpływem.

W drugim tekście (Cyganie/Romowie – szkic historyczny) Bończuk 
zarysowuje dzieje tej społeczności na kontynencie europejskim, z uwy-
pukleniem polskiej części ich historii, szczególnie tragicznej w czasie 
II wojny światowej (Holokaust) i trudnej w okresie powojennym z powo-
du represyjnej polityki państwa. Położyła ona kres tradycyjnym wędrów-
kom i przyjęła kurs na asymilację Cyganów. Interesujące poznawczo są 
kolejne akapity prezentujące obraz współczesnych Cyganów, ich bogatą 
kulturę artystyczną i znanych twórców, w tym poezji Bronisławy Wajs – 
Papuszy, której Bończuk jest znawcą. Artykuł zamykają zestawienia waż-
nych dat dla społeczności romskiej, wykaz organizacji romskich w Polsce, 
najważniejszych wydawnictw oraz największych imprez kulturalnych.

Kolejny artykuł, którego autorką jest Barbara Morawiec (Centrum 
Dokumentacji Romskiej przy Legnickiej Bibliotece Publicznej), omawia 
zasoby i działalność edukacyjno-popularyzatorską Centrum Dokumen-
tacji Romskiej. Jest to prawdopodobnie jedyny taki ośrodek w kraju, któ-
ry posiada imponujący zbiór materiałów poświęconych lokalnej historii 
społeczności cygańskiej przybyłej po II wojnie światowej do Legnicy oraz 
ich współczesnemu życiu i aktywności społecznej. Oprócz literatury cy-
ganologicznej w szerokim zakresie gromadzi materiały dokumentujące 
historię poszczególnych rodzin legnickich Romów (oryginalne zdjęcia, 
wspomnienia), inicjatywy Stowarzyszenia Romów w Legnicy, działalność 
cygańskiego zespołu pieśni i tańca (wycinki prasowe, zdjęcia, fi lmy, pla-
katy, foldery). Centrum nie ogranicza się do gromadzenia zbiorów, ale 
prowadzi również działalność edukacyjną (spotkania, lekcje tematyczne, 
prezentacje).

Kolejne dwa teksty zbioru są autorstwa Miłosza A. Gerlicha, etno-
loga i antropologa kultury związanego z Uniwersytetem Wrocławskim. 
W pierwszym (Doświadczyć swojej tożsamości), będącym wywiadem 
z K.  Wiercińską, porusza się istotny problem budowania tożsamości 
etnicznej uczniów romskich i przezwyciężania psychicznych barier jej 
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ujawniania w odmiennej narodowościowo społeczności większościowej. 
Natomiast w drugim (Rozmowy o edukacji dzieci romskich. Doświadcze-
nia, emocje, przemyślenia) autor koncentruje się na zagadnieniach edu-
kacji romskiej w aspekcie zderzania się w tym procesie kilku perspektyw: 
nauczycieli wspomagających i asystentów edukacji romskiej oraz świata 
rodzin romskich. Niewątpliwą wartością pracy Gerlicha są przytoczone 
wypowiedzi uczestników tego procesu, odwołujące się do ich własnego 
doświadczenia i towarzyszącej mu refl eksji. Mają one wartość ponadin-
dywidualną, wykraczającą poza sytuacje jednostkowe, i z tego względu 
mogą być cennym źródłem poznawczym oraz punktem odniesienia dla 
każdego, kto podejmie się pracy z uczniami romskimi bądź już ją prowa-
dzi. Są też dobrym przykładem podejścia do edukacji wielokulturowej 
zarówno nauczycieli i asystentów, jak i rodzin romskich.

Pracy tych pierwszych poświęcone są trzy kolejne teksty zbioru. Wy-
różnia się wśród nich artykuł Grażyny Popilowskiej (Asystent edukacji 
romskiej), która obszernie i treściwie, na podstawie zróżnicowanych źró-
deł i doświadczeń, omawia efekty rządowo-samorządowego programu 
pomocowego na rzecz społeczności romskiej w zakresie edukacji, reali-
zowanego od 2004 roku w Legnicy. Wskazuje na innowacyjność przyję-
tych w mieście rozwiązań i szczegółowo analizuje rolę asystenta edukacji 
romskiej w przezwyciężaniu problemów uczniów z rodzin cygańskich. 
Wychodząc od ujęcia modelowego, koncentruje się na doświadczeniu 
praktycznym ośmioletniej pracy dwóch asystentów. Prezentuje także 
działania gminy i organizacji pozarządowych w zaspokajaniu różnorod-
nych potrzeb tej mniejszości etnicznej, mających istotny wpływ na eduka-
cję młodych Romów. Praca Popilowskiej uświadamia, że efekt edukacyj-
ny można osiągnąć, jeśli realizuje się kompleksowy program wspierania 
uczniów i rodzin romskich, z jednej strony zakładający dbanie o naukę 
przedszkolną, wyprawki szkolne, podręczniki, ubezpieczenie uczniów, 
stypendia; z drugiej – inicjujący działania na rzecz poprawy warunków 
mieszkaniowych i sytuacji zdrowotnej rodzin.

Z kwestiami omawianymi w powyższym artykule koresponduje 
prezentacja doświadczeń asystentki edukacji romskiej Marii Delimaty 
(Wspomnienia asystenta edukacji romskiej) oraz pedagoga Agnieszki 
Kamionki (Moje Romane Cierchenia), będące podsumowaniem wielo-
letniej pracy wychowawczej z uczniami romskimi w szkole i w świetlicy 
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środowiskowej romsko-polskiej. Te dwie wypowiedzi praktyków wska-
zują na problemy pracy i opieki nad uczniami romskim, ale również, co 
ważniejsze, dzielą się doświadczeniem z przełamywania barier i poszu-
kiwania najlepszych sposobów ich rozwiązywania.

Z działalnością edukacyjną realizowaną poza przestrzenią szkolną 
zapoznają nas dwa teksty. Są poświęcone przedstawieniu unikatowego 
w skali ogólnopolskiej projektu Letniej Szkoły Romskiej, zorientowanej 
na podtrzymywanie tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży romskiej 
oraz tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnych Cyganów w od-
biorze społecznym. W pierwszym K. Wiercińska opisuje dziesięcioletnią 
historię LSR (Historia Letniej Szkoły Romskiej), a w drugim Anna Gątow-
ska przedstawia scenariusz prezentacji kultury i tradycji cygańskiej, rea-
lizowany podczas LSR w 2010 roku (Z praktyki Letniej Szkoły Romskiej).

Zbiór zamyka wieloaspektowe i obszerne studium Wiercińskiej (Inny/
Obcy w szkole) o roli szkoły, edukacji i bezpośrednich kontaktów w prze-
wartościowywaniu myślenia o Romach, a także o barierach, które trzeba 
będzie na tej drodze pokonywać. Przeszła ją sama autorka studium. Za-
warta jest w nim refl eksja wieloletniego pedagoga, wzbogacona o wnioski 
z setek rozmów z uczniami romskimi, ich rodzicami i krewnymi, dyskusji 
z nauczycielami i studentami. Na ich bazie autorka kreśli obrazy „In-
nych”, jakie powstały pod wpływem różnych praktyk i zawisły w świado-
mości uczestników procesu edukacyjnego, z jednej strony Romów (opinie 
uczniów i ich rodziców o nauczycielach, szkole, rówieśnikach), z drugiej 
nauczycieli (opinie o uczniach romskich i ich rodzicach). Praca Wierciń-
skiej zawiera wzory testów, ankiet i samooceny (dla uczniów, nauczy-
cieli, rodziców!) oraz przykładowe scenariusze zajęć uczących tolerancji, 
pomocnych w przezwyciężaniu stereotypów w myśleniu o społeczności 
romskiej (ćwiczeń, spotkań), a także odsyłacze do literatury, zalecenia 
i sugestie dla nauczycieli. Jakby tego było mało, jest jeszcze minisłownik 
romsko-polski. Tym samym studium to jest swoistym kompendium wie-
dzy o uczniu romskim i powinnościach nauczycieli pracujących w środo-
wisku wielokulturowym.

Powyższy opis zawartości recenzowanego zbioru pozwala zauważyć, 
że stanowi on spójną całość i pozytywnie wyróżnia się wśród opracowań 
o podobnym charakterze. Włączone do niego teksty poświęcone są róż-
nym aspektom edukacji ucznia romskiego, a ich główną wartością jest 
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zawarte w nich wieloletnie doświadczenie praktyczne autorów w tym za-
kresie. Wartością jest również zróżnicowany stylistycznie sposób oma-
wiania i analizowania zagadnienia. Mamy bowiem teksty stanowiące 
zapis języka mówionego, przybierające formę wywiadu, wspomnień, re-
fl eksji oraz utrzymane w ramach dyskursu naukowego. W ten sposób tra-
fi ć mogą do zróżnicowanego odbiorcy i stać się źródłem nie tylko cennych 
informacji, lecz także inspiracją do wprowadzania nowych metod w pra-
cy edukacyjnej z uczniem etnicznym. Wszystkie bez wyjątku łączy po-
dobny sposób widzenia ważnego społecznie zagadnienia i zaangażowanie 
autorów w poszukiwanie rozwiązań zidentyfi kowanych problemów. Wi-
dzą oni taką szansę jedynie w dialogu i współpracy wszystkich uczest-
ników procesu edukacyjnego, w centrum którego jest uczeń romski. Jak 
istotną kwestią jest porozumienie zainteresowanych stron mogłam się 
przekonać osobiście jako wieloletni nauczyciel wspomagający edukację 
uczniów romskich w szkołach legnickich.

 Grażyna Kondusza





„Szkice Legnickie”, t. XXXV
PL ISSN 0137-5326

Elżbieta Wyszkowska-Zając, 
Walory przyrodnicze zabytkowego 

Parku Miejskiego w Legnicy, Studio KZS, 
Legnica 2014, ss. 111, 225 ilustracji

W tym roku minęła piąta rocznica od czasu 15-minutowej wizyty hura-
ganu (burzy o nazwie derecho) w Legnicy (23.07.2009). Skutek tych od-
wiedzin był straszny dla legnickiego parku. W ciągu bez mała kwadransa 
ponad 200-letni park przestał istnieć. Nie można było uwierzyć w to, 
co widziały oczy po przejściu wichury. Dwustu-, czasami trzystuletnie 
drzewa leżały połamane jak zapałki. „Legnicki czarny czwartek” został 
wielokrotnie opisany, a ponad 80-procentowe straty uwidocznione na 
wielu zdjęciach. O ile w piątek mieszkańcy chodzili, oglądali i opłakiwali 
zgliszcza, o tyle w sobotę masowo stawili się do usuwania szkód. Przez 
cztery tygodnie usuwano pniaki, gałęzie i inne zniszczenia. Nieszczęście 
to zjednoczyło legniczan. Od prezydenta miasta do uczniów szkół pod-
stawowych, czasami widziano także przedszkolaków, wszyscy wspólnie 
aktywnie uczestniczyli w pracach usuwających szkody po huraganie.

Dziś, w piątą rocznicę tej tragedii, mieszkańcy miasta otrzymali od 
prezydenta miasta piękną książkę – Walory przyrodnicze zabytkowego 
Parku Miejskiego w Legnicy, kolejną pozycję wzbogacającą literaturę po-
święconą naszemu miastu, a zarazem trzecią omawiającą legnicki park. 
Pierwsza z nich (Humeńczuk G., Z dziejów Parku Miejskiego w Legnicy, 
Legnica 2010) bardzo dobrze i szczegółowo opisuje historię parku, druga 
pozycja (Zaleska-Berbeka D., Legnicki Park Miejski – Zielone serce miasta, 
Legnica 2010) także omawia szczegółowo dzieje parku, wzbogacając je 
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dużą ilością ilustracji. Najnowsza książka to nie tylko piękny album, ale 
także swoisty bedeker informujący o zasobach historycznych, fl orystycz-
nych, ornitologicznych i entomologicznych, a nawet o ssakach zamiesz-
kujących tę zieloną wyspę otoczoną miastem. O ile dwie pierwsze pozycje 
bardzo dobrze informują o tym, co możemy zobaczyć, o tyle omawianą 
tutaj należy wziąć ze sobą i udać się na spacer alejami parkowymi.

Jak na stronie powitalnej informuje nas prezydent miasta, książka 
stanowi jeden z elementów wszechstronnego projektu „Przyrodnicza 
ścieżka edukacyjna w zabytkowym Parku Miejskim w Legnicy”. Projek-
tu, którego „dobrym duchem i współtwórcą” oraz inicjatorem była, jest 
i jak najdłużej niech będzie pani Henryka Zdziech. Prezydent Miasta – 
Tadeusz Krzakowski – doceniając jej zaangażowanie, pracę i inwencję, 
powołał ją na ogrodnika miejskiego (1.07.2012 r.). Tym samym Legnica, 
późno, bo późno, ale w końcu dołączyła do niewielu miast posiadających 
takie stanowisko. Warto by zadać tutaj pytanie, czy 170 ha zieleni miej-
skiej to nie za dużo na jedną osobę? Czy nie czas, by powstał oddzielny 
3–4-osobowy Wydział Zieleni Miejskiej, podległy ogrodnikowi miejskie-
mu, który to wydział zająłby się całokształtem zieleni w mieście? Taki 
krok przywróciłby bardzo szybko Legnicy miano „Miasta Ogrodów”. Po 
tym, co widać, miasto ma potencjał do tego, by bardzo szybko nazwa ta 
powróciła. Świadczą o tym: zaangażowanie mieszkańców w sprzątanie 
parku po kataklizmie, profesjonalizm i zaangażowanie ogrodnika miej-
skiego i Elżbiety Wyszkowskiej-Zając wraz z mężem Krzysztofem Zają-
cem, właścicieli Studia KZS z Legnicy, a także sporej grupy mieszkańców, 
którzy żywo są zainteresowani tym problemem. Nie zmarnujmy tego.

Wracając do omawianego dwujęzycznego (j. polski i j. angielski) wy-
dawnictwa, zauważamy niezwykle piękną szatę grafi czną, która od razu 
przyciąga wzrok i zachęca do oglądania. Piękne zdjęcia i czytelne pla-
ny. Zdjęcia zachęcają do zabrania książki na spacer i znalezienia miejsc, 
z których były robione. Ich bogactwo zmusza do kilkakrotnego spaceru. 
Niskie ukłony panu Krzysztofowi Zającowi.

Wielkie brawa należą się także Pani Elżbiecie Wyszkowskiej-Zając 
za skomasowany tekst oddający zwięźle i dokładnie istotę sprawy. Sam 
tekst i dobór cytatów świadczy o erudycji i znajomości tematu, a także 
o silnym zaangażowaniu autorki. Zdawała sobie ona sprawę z charakteru 
tego wydawnictwa i dlatego krótko omówiła poszczególne zagadnienia, 
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sygnalizując tym samym potrzebę odrębnych szerszych wydawnictw. 
Mam nadzieję, że ogrodnik miejski zainteresuje Prezydenta Miasta kon-
tynuowaniem tej parkowej serii.

Przy okazji dziękuję Studiu KZS za piękne tablice dydaktyczne (też 
jeden z elementów projektu), które m.in. nanoszą nowe nazwy traktów, 
oraz za włączenie alei lipowej, leżącej na prawym brzegu Kaczawy, do 
parku. Sugeruję minimalne zmiany. Bulwar Młynówki zmieniłbym na 
promenadę Młynówki, byłaby bardziej adekwatna do charakteru miej-
sca. Jest to typowy trakt pieszy i dlatego nazwa promenada byłaby lep-
sza. Aleja Stuletnich Lip, bulwar Witelona, bulwar (a nie aleja) Zygmunta 
Krasińskiego – tu nazwę bym zmienił na bulwar Kaczawy lub Kaczawski, 
bulwar Wschodzącego Słońca, promenada Młynówki, plac Baumgarta – 
nazwy adekwatne. Warto by było, aby Komisja ds. Nazewnictwa zajęła się 
uporządkowaniem tych nazw. Przy okazji można by zastanowić się nad 
słusznością istnienia w parku takich nazw, jak ulica Stefanii Sempołow-
skiej czy aleje: Zygmunta Krasińskiego, Oswobodzenia i Hetmańska. Ale 
to już zupełnie inny temat i nie dotyczy publikacji.

Uważam, że co najmniej dwa egzemplarze tej pozycji powinny się zna-
leźć w każdej legnickiej placówce oświatowej oraz po jednym w domu 
każdego legniczanina zainteresowanego miastem, jego historią oraz wa-
lorami. Gorąco polecam i zachęcam do „nachodzenia” Prezydenta Miasta 
celem otrzymania tego bezpłatnego i niezbędnego bedekera. 

 Maciej Juniszewski 





„Szkice Legnickie”, t. XXXV
PL ISSN 0137-5326

Nazwy ulic, placów i osiedli w Złotoryi 
od średniowiecza do 2012 roku, 

pod red. Romana Gorzkowskiego, 
Biblioteczka Miłośników Ziemi 

Złotoryjskiej, t. 9, Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej, Złotoryja 2013, 

ss. 120, 35 ilustracji

Autorzy wydawnictwa: Roman Charytoniuk, Waldemar Dymitrowski, 
Roman Gorzkowski, Agata Gradzińska, Przemysław Markiewicz, Mag-
dalena Marcuk i Agnieszka Młyńczak, przygotowali wielostronicową 
publikację, której pomysł „zrodził się jeszcze w ubiegłym stuleciu”1. Ma-
teriał książki podzielono zgodnie z chronologią. Najstarsze nazwy ulic 
i placów opisano w pierwszych dwóch rozdziałach: O nazwach przedwo-
jennych (w zarysie) i Nazwy ulic do 1945 r. w tłumaczeniu na język polski. 
Następnie zajęto się polskim nazewnictwem: Nazwy ulic i placów Złotoryi 
po 1945 r.; Powojenne zamieszanie z nazwami osiedli; Nazwy ulic, alei, 
placów, skwerów proponowane, nadawane i odwoływane po 1945 r.; Słow-
nik ulic: A. Nazwy obowiązujące w 2012 r., B. Nazwy polskie nieaktualne 
w 2012 r., C. Nazwy osiedli po 1945 r., D. Zestawienie polskich nazw ulic 
i placów, aktualnych w 2012 r., oraz niemieckich odpowiedników według 
stanu z 1945 r. Publikację kończą: Kalendarium, Przypisy do Słownika ulic 
cz. A, Indeksy i Słownik skrótów.

1 Nazwy ulic, placów i osiedli w Złotoryi od średniowiecza do 2012 roku, red. R. Gorz-
kowski, Biblioteczka Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, t. 9, Złotoryja 2013, s. 5.
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W czasach, gdy w wielu śląskich miastach wydano książki o nazewnic-
twie ulic, wydawałoby się, że nietrudno znaleźć wzorce, które ułatwiłby 
stworzenie poprawnego wydawnictwa. Złotoryjska publikacja jednak nie 
znalazła takiego kanonu. Powodem mógł być zbyt długi cykl wydawni-
czy, który wpłynął na jej kompozycję. Gdyby zespół redakcyjny stworzył 
tylko jeden katalog ulic z przypisami, uzupełniając jego treść dodatkowy-
mi artykułami o topografi i miasta, książka zyskałaby na przejrzystości. 
Poszukiwanie informacji o tej samej ulicy w różnych rozdziałach, jest 
nieco irytujące. Zauważalny jest brak współczesnego planu miasta, na 
którym obok współczesnych nazw ulic zaznaczono by dawne. Brakuje 
również artykułu o historii nazwy miasta, gdyż większość regionalnych 
publikacji marginalizuje ten temat lub go zawęża. Temat jest interesujący, 
ponieważ np. autorzy Słownika2 doszukali się 26 form zapisu.

Trudno pojąć zamysł autorów twierdzących: „Wobec tego, iż w więk-
szości przypadków nie udało się ustalić dokładniejszych dat nadawa-
nia nazw ulicom i placom w okresie przedwojennym, nie silimy się na 
określenie »średniowiecze« czy »okres nowożytny«”3. Kilka stron dalej 
w Kalendarium znajdziemy nazwy tych ulic poukładane chronologicz-
nie. Wydaje się, że autorzy postanowili przyjąć jako kryterium obecny 
wzorzec nadawania imion ulicom przez samorząd. Stąd poszukiwania 
podobnego dla nazewnictwa średniowiecznego i nowożytnego. Miana 
ulic w Złotoryi (nie wszystkie) tworzono od nazw kierunkowych lub grup 
zawodowych, powstał w ten sposób unikatowy kod topografi i średnio-
wiecznego miasta.

W rozdziale O nazwach przedwojennych (w zarysie), w którym autor 
oprowadza czytelnika w czasie i przestrzeni nazewnictwa złotoryjskich 
ulic, znalazło się zdanie wymagające wyjaśnienia: „pierwotnie złoto-
ryjski rynek obejmował także dzisiejszą ulicę J. Piłsudskiego, a wobec 
tego w średniowieczu główny trakt komunikacyjny przekierowano na 
ulicę Mickiewicza”. W tym krótkim stwierdzeniu połączono dwie róż-
ne informacje. Pierwsza dotyczyła przyczyny zmiany przebiegu główne-
go ciągu komunikacji, wiążącej się z odkryciem przedproży w obecnej 

2 Słownik geografi i turystycznej Sudetów, t.  7: Złotoryja, Pogórze Kaczawskie, red. 
M. Staff a, Wrocław 2002, s. 663.

3 Nazwy…, s. 64.
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ul.  J.  Piłsudskiego. Wybudowanie tych konstrukcji po prostu zwęziło 
przejazd ulicy4 o około 4,2–5,2 m, tym samym przekierowano ciężki 
transport kołowy na równoległą ul. Mickiewicza. Druga odnosiła się do 
hipotezy, że pierwotny plac rynkowy sięgał do ulicy Przelot5. Przyjmując 
takie założenie, krótsze były dwie odchodzące od Rynku ulice: Mickie-
wicza i J. Piłsudskiego, a nie tylko jedna.

Uzupełnieniem omawianego powyżej rozdziału były: Nazwy ulic do 
1945 r. w tłumaczeniu na język polski. Zanim zajmiemy się tą partią ma-
teriału, należy przypomnieć kryteria metodologiczne, postawione czter-
dzieści lat temu przez Stanisława Rosponda odnośnie do tłumaczenia 
nazw. Należy respektować „kryteria metodologiczne, strukturalne, fi lo-
logiczne, historyczne, porównawcze i dział zwany onomastyką, dotyczący 
nazw własnych. Dokumentacja źródłowa, historyczna i wszelkie realia 
pozajęzykowe: archeologiczne, geografi czno-osadnicze, a nawet gospo-
darcze musiały być wzięte skrupulatnie pod uwagę”6. Przypomnienie my-
śli wielkiego znawcy nazw miało na celu zwrócenie uwagi na trudności, 
z jakimi muszą zmierzyć się autorzy publikacji dotyczących nazw włas-
nych. W obrębie każdej miejscowości, w tym także Złotoryi, występowa-
ły miana, które można było przetłumaczyć przy użyciu współczesnych 
słowników, właściwie oddając sens tłumaczonej nazwy, były też nazwy 
wymagające znajomości średniowiecznych realiów. Dlatego w realizacji 
przedsięwzięcia należało posiłkować się również dawnymi słownikami. 
Od wielu lat Internet stwarza możliwość korzystania z takiej pomocy. 
Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm7 i Oekono-
mische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und 
Landwirthschaft  ist der Titel einer der umfangreichsten Enzyklopädien des 
deutschen Sprachraums. Das von J. G. Krünitz begründete Werk erschien 
1773 bis 1858 in 242 Bänden und stellt eine der wichtigsten deutschspra-
chigen wissenschaft sgeschichtlichen Quellen für die Zeit des Wandels zur 

4 W. Łaszewski, O złocie, budowniczych i kowalach, czyli rzecz o Złotoryi, „Szkice Leg-
nickie” [dalej: „SL”] 2010, t. 31, s. 49, il. 14.

5 W. Łaszewski, Złotoryja miejska, „Legnickie Spotkania Archeologiczne” 2011, z. 4: 
800-lecie Złotoryi. Procesy lokacyjne w dorzeczu Kaczawy, red. idem, s. 58–59, il. 4.

6 S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984, s. 6–7.
7 Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm [online]. [Pobrano: 

5 lipca 2014]. Dostępny w: <http://dwb.uni-trier.de/de/>.
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Industriegesellschaft  dar8 ułatwiają zrozumienie zapomnianych znaczeń 
i terminów. Złotoryjscy autorzy, nie znając historycznych realiów two-
rzenia nazewnictwa topografi cznego, zabrnęli w świat błędnych przy-
puszczeń, dopatrując się nazwisk, nazw gospód, ogrodów czy kawalerów.

Do nazw o takim znaczeniu należała Resedagäßchen – Rezedowy Za-
ułek (od die Reseda – rezeda i zdrobniałej formy die Gasse – zaułek), ob. 
ul. Zaułek. Uliczka najprawdopodobniej ukwiecona tymi roślinami”9. 
Czy w tym przypadku należało zadowolić się wytłumaczeniem powyż-
szej nazwy, nie próbując doszukać się jej prawdziwego znaczenia? Reseda 
– łacińska nazwa kwiatu wywodzi się od słowa resedo – leczyć, łagodzić 
chorobę10. Niektórym odmianom rośliny przypisuje się właściwości lecz-
nicze oraz wyjątkowo przyjemny zapach. Przy braku historycznej genezy 
nazwy należy uciec się do analogii. W wielu niemieckich miastach spo-
tyka się kwietne ulice, szczególnie różane. Legnica: Rosengasse (ul. Róż) 
znajdowała się na przedmieściu chojnowskim pomiędzy Bramą Choj-
nowską a Bramą Złotoryjską, po raz pierwszy wymienia ją dokument 
z 27 października 1367 r.11 W czasach późniejszych nazwę przeniesiono 
na obecną ul. Bankową12. Lubań: Rosengase zachowała się w szczątkowej 
formie jako zaułek ul. Spółdzielczej, uliczka biegła równolegle do mu-
rów obronnych13. Chojnów: Rosengasse14, uliczka w obrębie starówki. Co 
w średniowieczu oznaczała kwietna nazwa? Większość encyklopedii po-
święconych tej epoce udziela odpowiedzi: Rosengasse, Rosenberg, Rosental 
to eufemistyczne miano określające miejsca, przy których na „okazję” 

8 Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und 
Landwirthschaft  ist der Titel einer der umfangreichsten Enzyklopädien des deutschen 
Sprachraums. Das von J. G. Krünitz begründete Werk erschien 1773 bis 1858 in 242 
Bänden und stellt eine der wichtigsten deutschsprachigen wissenschaft sgeschichtlichen 
Quellen für die Zeit des Wandels zur Industriegesellschaft  dar [online], zmod. 29 maja 
2013. [Pobrano: 5 lipca 2014]. Dostępny w: <www.kruenitz1.uni-trier.de/>.

9 Nazwy…, s. 25.
10 J. Sondel, Słownik łaciński dla prawników i historyków, Kraków 2003.
11 F.W. Schirmacher, Urkundenbuch der Stadt Liegnitz und ihres Weichbildes bis zum 

Jahre 1455, Liegnitz 1866, Nr. 253, s. 175.
12 M.S. Juniszewski, Nazwy ulic i placów Legnicy, Legnica 2000, s. 24.
13 B. Grzybek, J. Kulczycki, Ulice Lubania, Lubań 2011.
14 J. Janus, Nazwy ulic Chojnowa. Nazwy niemieckie oparte o ostatnią książkę adresową 

wydaną przed 1945 r. [maszynopis], Muzeum Regionalne w Chojnowie.
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czekały publiczne dziewczyny. Rosengarten15 (różany ogród) stanowił 
jeden z wielu synonimów domu publicznego. Róża w średniowieczu 
była symbolem nie tylko miłości, lecz także zmysłowości z czytelnym 
podtekstem współżycia seksualnego. „W krajach niemieckojęzycznych 
»zrywaniem róż« nazywano związki pozamałżeńskie, czy też odwiedzi-
ny w domach uciech”16. Wracając do Rezedowego Zaułka, należy zasta-
nowić się, czy rezeda nie stała się w Złotoryi synonimem najstarszego 
zawodu. Wszystko na to wskazuje, miejsca uciech określano nazwami 
zapożyczonymi od: kwiatów [Liliengasse; Rosegasse], raju [Paradisgasse], 
żaru miłości -Der Brand der Liebe- [Brandgasse]; wesołości [Frohngasse 
mit dem alten Frondhaus], warzyw, np. pietruszki [Petersiliengässchen]17. 
Często podkreślając symbolikę miejsca przez zdrobniałą formę uliczka 
-gäszchen, -gäßchen.

Do nazw kierunkowych należy przyporządkować Mohrengasse (Mo-
hrenberg) – ul. Murzyńska (Górka Murzyńska) (od der Mohr – Murzyn, 
die Gasse – zaułek, ulica i der Berg – góra), ob. ul. Krótka. Nazwa być 
może nawiązująca do znajdującej się tutaj karczmy”18. Zanim odpowiemy 
na pytanie, co znaczyła nazwa, należy przyjrzeć się miejscu, w którym 
znajdowała się omawiana uliczka. Morhengasse leżała przy Bramie Dol-
nej, którą zamykano przed nadchodzącym zmrokiem, kto się spóźnił, te-
oretycznie musiał nocować poza miastem. W tym celu na przedmieściach 
budowano karczmy, a i w prywatnych domkach użyczano gościny. Słowo 
der Mohr19 nie oznaczało Murzyna, tylko hiszpańskiego Maura, ewentu-

15 Sexarbeit spiegelt sich in Straßennamen wider [online], 8 lipca 2007. [Pobrano: 
22 stycznia 2014]. Dostępny w: <http://www.sexworker.at/phpBB2/printview.
php?t=1575&start=0>.

 Bordell [online], 25 stycznia 2012. [Pobrano: 24 sierpnia 2013]. Dostępny w: <http://
u01151612502.user.hosting-agency.de/malexwiki/index.php/Bordell>; Die Rosen-
gasse und Kleine Rosengasse [online], 31 lipca 2003. [Pobrano: 24 sierpnia 2013]. 
Dostępny w: <http://www.coburger-geschichte.de/images/sehen/zentrum/rosengas-
se.htm>.

16 M.S. Juniszewski, Nazwy…, s. 24.
17 rosengasse-und-petersiliengasse [online]. [Pobrano: 24 sierpnia 2013]. Dostępny w: 

<http://doppelblog.wordpress.com/2009/05/08/rosengasse-und-petersiliengasse/>.
18 Nazwy…, s. 23.
19 Mohr (Bd. 12, Sp. 2473), Deutsches… [online]. [Pobrano: 14 czerwca 2014]. Dostęp-

ny w: <http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=
GM06586>.
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alnie Etiopczyka. Służący Murzyni stali się modni na dworach możnych 
w dobie renesansu, natomiast kupcy arabscy (hiszpańscy Maurowie) we 
wczesnym średniowieczu podróżowali po Europie, później byli również 
znani. Innym znaczeniem tego wyrazu było oddanie określenia barwy: 
czarny, ciemny. W języku niemieckim zapis der Mohr jest podobny do die 
Möhre – marchew. Marchew20, jak i inne korzeniowe warzywa, stanowiła 
podstawę wyżywienia społeczeństwa przed upowszechnieniem uprawy 
ziemniaków, dzika marchew mogła rosnąć wszędzie. O podtekście sek-
sualnym korzeni tych warzyw napisano powyżej.

Do nazw utworzonych od charakterystycznych budowli należał: „Ka-
valierberg – Góra Kawalerów (od der Kavalier – dżentelmen, być może 
wojskowy i der Berg – góra), ob. ulica Bolesława Chrobrego. […] Naj-
bardziej prawdopodobne pochodzenie nazwy – od wojskowych, którzy 
się tutaj niegdyś zatrzymali”21. Korzystając z Kroniki miasta Jelenia Góra 
poznamy znaczenie tego miana. „Kavalierberg jest średnio wysokim […] 
zalesionym wzgórzem. W najwyższej skalnej części stała tu do roku 1788 
szubienica, stąd ówczesna nazwa wzgórza Wzgórze Szubieniczne (Gala-
genberg). W owym roku rozpoczęła się szczęśliwie krótka wojna z Au-
strią o prawo do tronu bawarskiego, a generał Favart, który stacjonował 
wówczas w Jeleniej Górze, nakazał przeniesienie szubienicy, budując w jej 
miejscu umocnienia, zwane Kavalier, co nadało miejscu nową nazwę”22. 
Publikacje dotyczące budownictwa militarnego następująco wyjaśniają 
termin: „Kavaliera, 1. wieżyczka strażnicza usytuowana na narożniku 
bastionu, niekiedy na kurtynie pomiędzy bastionami; 2. nadszaniec. […] 
Nadszaniec – wysoki wał wewnątrz dzieła fortyfi kacyjnego”23. W przy-
padku Jeleniej Góry i prawdopodobnie Złotoryi była to samodzielna mi-
litarna budowla osłaniająca miasto.

20 Marchew zwyczajna. Daucus carota L. – […] Występuje w stanie dzikim pospoli-
cie na terenach Europy […]. W Polsce w stanie dzikim jest rośliną bardzo pospoli-
tą. Zob. Marchew zwyczajna [online], zmod. 2 sierpnia 2014. [Pobrano: 14 czerwca 
2014]. Dostępny w: <http://pl.wikipedia.org/wiki/Marchew_zwyczajna>.

21 Nazwy…, s. 21.
22 J.K. Herbst, Kronika miasta Jelenia Góra na Śląsku do roku 1847, Jelenia Góra 2007, 

s. 460–461.
23 J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Wester-

platte, Warszawa 2002, s. 526 i 534.
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„Schöpsegasse – Barani Zaułek (od der Schöps […]. Nazwa pochodzi 
prawdopodobnie od hodowanych tutaj przydomowo tych zwierząt”24. 
Hodować zwierzęta w mieście było niezwykle trudno, m.in. z powodu 
przepisów sanitarnych i cła od towarów (wprowadzanych w obręb mu-
rów: zwierząt i paszy) pobieranego każdorazowo przy przekraczaniu 
bramy miejskiej. Pominiemy ewentualny erotyczny podtekst miejsca, 
odwołujący się do witalności tryków, choć bardzo pasuje do zaułkowe-
go charakteru uliczki. Der Schöps – oznaczało przede wszystkim barana 
i baraninę (mięso), ale również głupca-prostaka25 i gatunek piwa warzo-
nego m.in. we Wrocławiu26.

„Warmutweg – ul. Warmuta? (ul. Ciepła?) (od nazwiska osoby lub 
warm – ciepły oraz der Weg – droga), ob. ul. Górnicza. Prawdopodobnie 
pochodzi od nazwiska nieznanego nam właściciela terenu lub położone-
go wyżej obszaru, częściowo oświetlonego słońcem”27. Czy w ten sposób 
należy tłumaczyć nazwę? Wydaje się, że raczej chodziło o coś innego28.

24 Nazwy…, s. 26.
25 Schöps (Vol. 15, Sp. 1569), Deutsches… [online]. [Pobrano: 14 czerwca 2014]. Dostęp-

ny w: <http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=
GS16611>.

26 „Szeps (Schöps) mocne i dobre piwo wrocławskie tak nazywano”. Rok 1583–1585. Pa-
miętnik Hansa Schweinichena do dziejów Szlązka i Polski 1552–1602, Przekład Hier. 
Feldmanowskiego. Drezno: Drukiem i nakładem J.I. Kraszewskiego 1870, s. 150 
[online]. [Pobrano: 16 czerwca 2014]. Dostępny w: <http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/
docmetadata?id=5828>.

27 Nazwy…, s. 27.
28 „warmus, n. warmes gemüse; durch zusammenrücken von warm und mus entstan-

den, ahd. noch nicht componirt warm muas, faritalia Steinmeyer-Sieversgl.2, 623, 41 
(10. jahrh.); sorbiuncula (sorbitiuncula ‘brühe’), warmuos 3, 572, 26 (hs. des 11. 12. 
jahrh.); sorbicio, war môs 2, 537, 66 (13. jahrh.); iota (vgl. jutta ‘milchbrei’ Schmeller 
2, 272), warmôs 3, 372, 54 (13. jahrh.); mnd. warmôs, wermôs ‘gemüse das warm 
gegessen wird’ Schiller-Lübben 5, 606, mndl. waermoes (olus, horae belg. 7, 7, 14. 
jahrh.), nndl. warmoes; es erscheint als lehnwort in dem deutschen benachbarten 
slawischen sprachen: čech. varmuže ‘brühe’, poln. jarmuž ‘kohl, kraut’, obersorb. 
běrmuz Miklosich vgl. bezeugt: olus, wairmois Diefenbach gl. 395 c (gemma Colon. 
1507); aus der allgemeinen bedeutung ‘warme speise’ sondert sich die engere ‘war-
mes grünes gemüse’ ab, diese wird erweitert zu ‘küchengewächs’, auch in rohem 
zustande, vgl. olitor, eyn oly off  wairmois plantzer Diefenbach a. ao; waermmoeshof 
‘gemüsegarten’, warmmoesmerckt ‘gemüsemarkt’ Kilian 647; so jetzt noch im ndl. 
warmoes ‘alle feld- und gartengewächse, mit ausnahme des obstes und des getrei-
des’ Sicherer 1261 b. „Warmus” (Vol. 27, Sp. 2076) Deutsches… [online]. [Pobrano: 
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Znaczenia słów: [Alte] Hellweg29[strase], Hellweg30, Biller31[berg] 
i Flens32[berg] doszukamy się w dawnych słownikach.

Rittergasse nawiązywała według autorów do „pobytu i zasług ry-
cerskiego zakonu joannitów oraz, być może, ogólnie do czasów 
średniowiecza”33. Ulica o takiej samej nazwie znajdowała się również 
w Legnicy34. Obie interpretacje zawężają znaczenia pojęcia do rzeczow-
nika rycerz. Jednak brak jest w historii obu miast podstaw, by te miejsca 
wiązać ze stałym pobytem ludzi rycerskiego stanu. Obraz średniowiecz-
nej ul. Rycerskiej w Legnicy powszednieje, gdy przejrzymy powinności 
czynszowe. Przy ulicy oprócz domów mieszkalnych znajdowało się sześć 
browarów i warsztat płatnerski. Właścicielami byli także Matias Maler 
(malarz?), Hans Sneyder (krawiec?)35, w czasach późniejszych funkcjono-
wała również słodownia36. Nazwę należałoby tłumaczyć jako ul. Pańska 
od pana – posiadacza ziemskiego, feudała i znaleźć wspólny wzorzec dla 
nazewnictwa w miastach Śląska37. Jeżeli Komturgasse (ul. Hoża), wymie-
nioną w 1633 r.38, można wiązać z joannitami, to przypisywanie takiego 
samego znaczenia Ritterstraße nie ma umocowań historycznych.

16 czerwca 2014]. Dostępny w: <http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mo
de=Vernetzung&lemid= GW07331>.

29 Hellweg (Bd. 10, Sp. 976), Deutsches… [online]. [Pobrano: 14 czerwca 2014]. Dostęp-
ny w: <http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=
GH06097>.

30 Ibidem.
31 Bille (5, 302), Oekonomische… [online], 29 maja 2013. [Pobrano: 16 czerwca 2014]. 

Dostępny w: <http://www.kruenitz1.uni-trier.de/>.
32 Flensen (14, 225), op. cit.
33 Nazwy…, s. 26.
34 „mieszkali tu rycerze (później szlachta) przebywający w mieście”. M.S. Juniszewski, 

op. cit., s. 80.
35 Bitschens Geschossbuch der Stadt Liegnitz vom Jahre 1451, hrsg. v. Arnold zum Win-

kel, „Mitteilungen des Geschichts- und Altertums-Vereins zu Liegnitz” 1918–1919, 
Heft  7, s. 212–213.

36 Legniccy ławnicy stwierdzają, że Marcin Exlean sprzedał Małgorzacie Sogelerin za 
połowę grzywny rocznego czynszu pół słodowni przy ul. Rycerskiej (Rittergasse). 
Dokument wystawiono dnia 28 XI 1481 r. A. Sammter, Chronik von Liegnitz, T. 2, 
Liegnitz 1872, Nr. 413, s. 427.

37 Ulice Rycerskie m.in. w: Bystrzycy Kłodzkiej, Opolu, Prochowicach, Strzeline, Świd-
nicy, Wałbrzychu.

38 Nazwy…, s. 86.
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„Neue Straße (Neugasse, Neuestraße) – ul. Nowa (od neu – nowy i die 
Straße – ulica), ob. ul. Staromiejska. Wytyczona w czasie poszerzania ob-
szaru miasta, najprawdopodobniej w II połowie XIII w.”39. Cieszy lokalny 
patriotyzm, widzący już w 2. poł. XIII w. rozrost miasta. Jednak „Plan 
centrum miasta z 1860 r.”40 ujawnia, że parcelacja ul. Nowej została wy-
konana w miejscu starszego układu własnościowego. Teren, na którym 
wytyczono ulicę, należał do joannitów. Obecną ul. Staromiejską wymie-
niły dokumenty z XV–XVI w.41 Horyzont czasowy raczej zamykał się 
w przedziale lata 40. XV w.–lata 40. XVI w. Z podobnym przekształce-
niem wolnej przestrzeni miejskiej spotykamy się w stołecznej Legnicy. Po 
najeździe husytów legniccy franciszkanie przekazali część terenów przy-
klasztornych pod miejską zabudowę w 1431 r.42 Ulicę Nową – noua plan-
tatio43, Newlande44, znajdującą się przy Bramie Głogowskiej, wymieniono 
w 1372 r. Akcję osiedleńczą poprowadzono po przesunięciu granicy mia-
sta, zamykając włączoną przestrzeń nowym miejskim murem obronnym. 
Natomiast legnicka Neue Weg posiadała znacznie krótszy rodowód45, po-
wstała dopiero w XVIII w. 46, po likwidacji fosy po południowej stronie 
Zamku Piastowskiego. Na przykładzie Legnicy można zaobserwować, że 
nadawanie nazwy Neue odbywało się w długim przedziale czasowym.

„Domstraße – ul. Katedralna (Najświętszej Marii Panny) […], ob. 
ul. Żeromskiego. Prowadziła do kościoła parafi alnego pod wezwaniem św. 
Maryi”47. Ulicę Dom48 po raz pierwszy wymienił Caspar Wenzel w 1633 r. 
Autorzy opracowania znaleźli właściwe znaczenie – kościół katedralny, ka-
tedra, tum, kolegiata49. Gdyby jednak inaczej spojrzeć na słowo der Dom 

39 Ibidem, s. 22.
40 M. Woźniak, Przemiany gospodarcze i urbanistyczne w Złotoryi od XIII w. do 2010 r., 

[w:] 800 lat miasta Złotoryja 1211–2011, red. R. Gorzkowski. Złotoryja 2011, il. 5.
41 Nazwy…, s. 86.
42 Bitschens…, s. 211.
43 M. Goliński, Żydzi w średniowiecznej Legnicy. Problem lokalizacji w przestrzeni miej-

skiej, „SL” 2007, t. 28, s. 10.
44 Bitschens…, s. 215.
45 M.S. Juniszewski, op. cit., s. 65.
46 W. Łaszewski, Tajemnice legnickiego zamku, „SL” 2007, t. 28, s. 227.
47 Nazwy…, s. 18.
48 Ibidem, s. 86.
49 J. Piprek, J. Ippoldt, Wielki słownik niemiecko-polski, t. 1, Warszawa 1985, s. 425.
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– kopuła, wysokie okrągłe sklepienie50, wtedy należałoby szukać jakiegoś 
odpowiednika, który w ówczesnej Złotoryi mógłby stać się nazewniczym 
wzorcem. Niezastąpionym źródłem wiedzy o historii miasta jest F.B. Wer-
ner (Panorama miasta z 1738 r.51). Gdy oglądamy jego rysunek, odnajduje-
my tajemniczą budowlę z kopułą, która znajdowała się na terenie joannitów 
tuż za budynkami komandorii. Relikt tej konstrukcji został prawdopodob-
nie odkryty w czasie budowy „Domu spotkań i integracji społecznej”52.

Ulica Dom przebiegała obok tej kopuły, łącząc Rynek z dawnym za-
konnym alodium. Kopuła53 stanowiła na tyle charakterystyczny wyróż-
nik, aby od niej można było przyjąć nazwę. Wytyczenie Dom[gasse] od-
było się równocześnie z Neugasse, w czasie, kiedy zakon przekazał miastu 
część swoich gruntów54, u schyłku średniowiecza. Modyfi kacja istniejące-
go już układu polegała na wyznaczeniu parceli miejskich wzdłuż dwóch 
nowych ulic. Porównując dwie części starówki: w dolnej – dwie ulice 
odchodziły  od Rynku (Piłsudskiego i Matejki) i zbiegały się na niewiel-
kim placu przed Bramą Dolną, tworząc z kwartałów zabudowy pomię-
dzy nimi „owalnicowe jądro, właściwie tak charakterystyczne dla tzw. 
śląskiego typu rozplanowania”55. Ta część po współczesność zachowała 

50 Ibidem.
51 Nazwy…, il. 2.
52 W. Łaszewski, Sprawozdanie naukowe z prac archeologicznych, zadanie: budowa 

domu spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz w Złotoryi przy pl. Niepod-
ległości 7. Działka Nr 122/1. Decyzja Nr 429/2013, Legnica 2014 [maszynopis], Dol-
nośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, archiwum.

53 Budynek z kopułą został prawdopodobnie wzniesiony jako kaplica lub kaplica gro-
bowa joannitów. Nazwa ul. Dom wskazuje, że obiekt nie posiadał wezwania, czyli 
nie został konsekrowany. Być może koszt wzniesienia budowli stał się przyczyną 
kłopotów fi nansowych zakonu. Patrz przyp. 54.

54 „O ziemie koło szpitala toczono spór z mieszczanami w 1349 r.”. R. Stelmach, Praskie 
archiwalia komendy joannitów w Złotoryi, [w:] Dziedzictwo kulturowe Złotoryi na tle 
dziejów Śląska i Europy, red. R. Żerelik, Złotoryja 2007, s. 64; „Z powodu trudności 
fi nansowych komtura Jakuba doszło w 1525 r. do wynajęcia miastu pomieszczeń 
zakonnych, a ostatecznie scedowano je miastu w 1561 r. Ibidem. Ostania data sta-
nowi horyzont czasowy, w którym najpóźniej na gruntach joannitów tyczono nowe 
ulice i dokonano podziału na działki budowlane, niewielką część zachowano w gestii 
miasta – znajdował się tu szpital, szkoła i Bauhoff .

55 H. Münch, Początki średniowiecznego układu miejskiego w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem Śląska, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1960, t. 5, z. 3, 
s. 366.
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najstarszy układ. Natomiast w górnej część miasta pierwotnie znajdowała 
się tylko jedna ulica (Basztowa), prowadzącą od Rynku do Bramy Górnej. 
Gdyby ul. Żeromskiego powstała przy pierwszym rozmierzeniu, zbiegła-
by się z Basztową przed Bramą Górną, a nie kończyła na miejskim murze 
obronnym. Analogiczne rozwiązanie występuje w Lwówku Śląskim. Po 
wschodniej stronie miasta zachowało się „owalnicowe jądro”, natomiast 
w zachodniej przy Bramie Lubańskiej układ jest jednoulicowy. W miejscu 
drugiej ulicy znajdowała się fara i alodium joannitów56.

 Witold Łaszewski

56 Ibidem, s. 364.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK 

W LEGNICY ZA ROK 2013

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy działa nieprzerwanie od 1959 r. 
Siedzibą i terenem działalności Towarzystwa jest miasto Legnica. Zrzesza 
ono pracowników i miłośników nauki oraz przyczynia się do jej tworze-
nia, zapisu i upowszechniania. 

Towarzystwo realizuje wytyczone cele dzięki fi nansowemu wsparciu: 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gminy Legnica, Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, darowiznom członków i sym-
patyków, składkom członkowskim oraz sprzedaży własnych publikacji. 
Towarzystwo zrzesza obecnie 40 członków.

WŁADZE TOWARZYSTWA

Inicjatorem, i w znacznej części wykonawcą, działalności statutowej TPN 
jest jego Zarząd, który w 2013 r. pracował w składzie:

Do czerwca 2013 r.:
Krystyna Wiercińska – prezes
Witold Łaszewski – wiceprezes
Anna Gątowska – sekretarz
Ryszard Pękała – członek
W związku z rezygnacją z funkcji prezesa Krystyny Wiercińskiej Wal-

ne Zebranie dokonało wyboru nowego prezesa i Zarządu w składzie:
Witold Łaszewski – prezes
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Ryszard Pękała – wiceprezes
Anna Gątowska – sekretarz
Halina Tamioła – członek
Barbara Morawiec – członek
W strukturach TPN pracują, zgodnie ze Statutem, Komisja Rewizyjna 

i Sąd Koleżeński.

DZIAŁALNOŚĆ

Podstawową i wieloletnią formą działalności TPN są konferencje nauko-
we, popularnonaukowe, wykłady i wydawnictwa.

Ważne miejsce w działalności TPN od lat zajmuje periodyk „Szkice 
Legnickie”. W 2013 r. ukazał się XXXIV tom poświęcony w znacznej mie-
rze 20. rocznicy wyjścia jednostek Armii Radzieckiej z Legnicy. XXXIV 
tom „Szkiców Legnickich” cieszył się ogromną popularnością wśród leg-
niczan i Rosjan, którzy odwiedzili miasto podczas obchodów 20. roczni-
cy wyjścia Armii Radzieckiej z Legnicy. Wydawnictwo otrzymał Konsul 
Generalny Rosji, przedstawiciele „Gmin Gościnnych”, naukowcy biorący 
udział w konferencjach. Ponadto, ze względu na umieszczenie materiału 
o współpracy z partnerskim miastem Wuppertal, przekazano je nadbur-
mistrzowi miasta. Ofi cjalna promocja „Szkiców” odbyła się 19 września 
2013 r. w siedzibie Legnickiej Biblioteki Publicznej, a po raz pierwszy 
wręczono je Konsulowi Generalnemu Rosji, przedstawicielom mediów 
i uczestnikom konkursu na wspomnienia o pobycie Armii Radzieckiej 
w Legnicy w dniu 13 września 2013 r.

W efekcie realizacji zadania wydano XXXIV tom „Szkiców Legnic-
kich” w nakładzie 500 egzemplarzy. Zostały one rozpropagowane wśród 
legniczan, gości obchodów, młodzieży szkół średnich i studentów, pod-
czas promocji i spotkań z autorami poszczególnych artykułów. W pro-
mocjach wzięło udział około 750 osób. Ponadto „Szkice Legnickie” są 
wysyłane do Biblioteki Narodowej i 18 uczelni wyższych w kraju – co 
stanowi doskonałą formę promocji Towarzystwa i miasta Legnicy. Szkice 
ukazały się dzięki wsparciu Gminy Legnica. Wniosek złożony przez TPN 
w trybie konkursowym został rozpatrzony pozytywnie, dotacja wyniosła 
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15 000 zł i została przeznaczona na działania wydawnicze (skład, druk, 
redakcja).

Konferencje – ogólnopolskie, regionalne i miejskie są, oprócz wydaw-
nictw, kolejnym znaczącym przejawem działalności statutowej. Nieste-
ty, coraz trudniej jest pozyskać dofi nansowanie z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. W 2013 r. złożono pięć wniosków na dofi nan-
sowanie konferencji, z tego cztery nie otrzymały dotacji Ministerstwa, 
a mianowicie:

– Społeczeństwo obywatelskie – od idei do skutecznego działania – 
na przykładzie działalności organizacji pozarządowych miasta Legnicy. 

– Osoba niepełnosprawna w kontekście medycznym, prawnym 
i zwierciadle społecznym. Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 

– Seniorzy w Polsce – starzenie się jako zadanie jednostki i roli 
państwa. 

– IX Muzealne Spotkania Archeologiczne. Dwusetlecie bitwy 
kaczawskiej.

Grant ministerialny w wysokości 5000 zł otrzymała konferencja 
popularnonaukowa: „Lalka. Bajka. Dziecko”, realizowana przez p. Zo-
fi ę Maksymowicz, która odbyła się dnia 5 grudnia 2013 r. o godz. 16.00 
w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Przedstawiono obszerną 
prezentację na temat: „Historia lalki, lalka w historii”, referaty pt. „Lalka 
w scenografi i teatralnej”, „Lalka waldorfska w edukacji dzieci”, „Legni-
ckie fabryki lalek i zabawek”, „Witold Wojtkiewicz – malarz dzieci, lalek 
i bajek”. Po konferencji popularnonaukowej odbył się wernisaż wystawy 
pt. „Lalki autorskie”. Lalki zostały wykonane przez Irenę Burzyńską i Zo-
fi ę Maksymowicz. Pokazana została także kolekcja lalek porcelanowych 
i celuloidowych ze zbiorów prywatnych Zuzanny i Zofi i Maksymowicz. 
Konferencja zgromadziła ludzi z różnych środowisk, szczególnie wzbu-
dziła zainteresowanie pedagogów, historyków oraz osób związanych 
z teatrem.

Konferencja „IX Muzealne Spotkania Archeologiczne. Dwusetlecie 
bitwy kaczawskiej” Witolda Łaszewskiego została zrealizowana w I LO 
w Legnicy, bez udziału środków ministerialnych. Spotkanie wpisało się 
w cykl imprez miejskich i regionalnych upamiętniających to wydarzenie.
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Dofi nansowania nie otrzymały także wnioski do MNiSW:
– Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy. Od zabytków 

Biblioteki Rudolfi ny do informacji naukowej o Legnicy i Śląsku (dot. 
m.in. dofi nansowania zakupu nowości wydawniczych i digitalizacji 
zbiorów).

– „Szkice Legnickie”, tom XXXIV. 

Ważną formą działalności, wpisującą się w edukacyjne działania To-
warzystwa, jest, już cyklicznie, realizacja Rządowego programu na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce.

W 2013 r. Krystyna Wiercińska zorganizowała kolejną Letnią Szkołę 
Romską – w ramach cyklicznego projektu „Romowie XXI wieku – edu-
kacja dla tożsamości”.

Celem nadrzędnym projektu jest podtrzymywanie tożsamości etnicz-
nej dzieci i młodzieży romskiej – dla nich samych oraz dla społeczno-
ści romskiej – w nowej rzeczywistości społecznej w celu godnego i świa-
domego funkcjonowania w społeczności Legnicy. W realizacji założeń 
szczegółowych projektu jest motywacja do nauki i osiągania sukcesów 
edukacyjnych przez dzieci i młodzież romską, poznanie kultury i historii 
Romów w Polsce oraz motywacja do tworzenia przez nich samych pozy-
tywnego wizerunku współczesnych Romów.

W roku 2013 uczniowie romscy i ich przyjaciele uczestniczyli w Kar-
paczu w projekcie Letnia Szkoła Romska 2013 – Odkrywajmy romskie 
talenty; miała ona charakter warsztatów artystycznych – plastycznych, 
muzycznych, fotografi cznych i literackich oraz zajęć sportowych – wyczy-
nowych i rekreacyjnych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wsparło 
projekt grantem w wysokości 45 000 zł.

BIBLIOTEKA

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. księgozbiór Biblioteki Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy liczy 10 382 egzemplarze, w tym 264 
starodruki (44 unikatowe na skalę europejską i światową, muzykalia z Bi-
blioteki Księcia Jerzego Rudolfa, tzw. Bibliotheca Rudolphina), gromadzi 
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książki o tematyce regionalnej, materiały audiowizualne i elektroniczne, 
kartografi czne. 

Ze zbiorów korzystają uczniowie wszystkich typów szkół, autorzy prac 
licencjackich, semestralnych, magisterskich, nauczyciele zainteresowani 
tematyką regionalną, przedstawiciele nauki. Dzięki popularyzacji działań 
TPN i zbiorów Biblioteki na stronie internetowej materiały regionalne 
wysyłane są czytelnikom w kraju i za granicą. Są to publikacje z zakresu 
historii i teraźniejszości Legnicy, mniejszości narodowych i Legnicy jako 
ośrodka wielu kultur, przemysłu legnickiego, gospodarki komunalnej, 
zasłużonych legniczan.

Unikatowa część zbiorów – w skali nie tylko regionu, lecz także kraju, 
obejmuje publikacje wydane przed 1945 r. dotyczące Legnicy, np. kroniki 
miasta, księgi adresowe, przewodniki po mieście, a także cenne pozycje 
z okresu powojennego – czasopisma „Pionier”, „Słowo Polskie”, „Trybu-
na”, „Naprzód Dolnośląski”. Mimo starań Towarzystwa Biblioteka nadal 
nie jest skomputeryzowana. Na stanie magazynowym znajduje się 14 850 
egz. książek („SL” i in.). W 2013 r. Biblioteka aktywnie zapoczątkowała 
promocję tych wydawnictw poprzez bezpłatne upowszechnianie star-
szych książek podczas imprez miejskich (np. „uwalnianie książki” oraz 
podczas projektu inspirowanego przez Prezydenta RP „Narodowe czyta-
nie Aleksandra Fredry”).

BIURO

Informacje o TPN i bieżących działaniach zamieszczane są na stronie 
internetowej Towarzystwa (społecznie prowadzonej przez p. Elżbietę Ma-
stalerz). Dwa dni w tygodniu (wtorek i czwartek) w stałych godzinach 
(11.00–14.00) jest czynne biuro. Obsługą biura zajmuje się p. Maria Gałka 
– prowadzi księgowość, sprawozdawczość i sprawy bieżące Towarzystwa. 
W godzinach funkcjonowania biura czynna jest również biblioteka, nad 
którą czuwa p. Ewa Gołębiowska. Oprócz tego obie panie organizacyjnie 
i merytorycznie wspomagają konferencje, spotkania, wykłady oraz dbają 
o czystość pomieszczeń zajmowanych przez TPN. Ich praca to przede 
wszystkim wolontariat.
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Do sprawnego funkcjonowania Towarzystwa niezbędne jest większe 
zaangażowanie członków w prace Towarzystwa, odpowiednie środki fi -
nansowe i napływ nowych członków. 

Powyższe potrzeby należą do najczęściej omawianych spraw na ze-
braniach Zarządu. 



Z KARTY ŻAŁOBNEJ





Prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Rozpędowski

Profesor zmarł 21 września 2012  r. we Wrocławiu. Pogrzeb odbył się 
2 października na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu. W ostatniej 
drodze z kaplicy cmentarnej pw. św. Wawrzyńca uczestniczyła rodzina 
oraz bardzo liczne grono przyjaciół, współpracowników i wychowanków. 
Legnickie środowisko reprezentowali: Zdzisław Kurzeja – kierownik De-
legatury w Legnicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków we Wrocławiu, Andrzej Niedzielenko – dyrektor Muzeum Miedzi, 
Grzegorz Haber – zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicz-
nych Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy i Witold 
Łaszewski – wiceprezes TPN.

Jerzy Rozpędowski urodził się w Czernawczycach k. Brześcia w 1929 r. 
Tytuł inżyniera architekta uzyskał na Wydziale Architektury Politech-
niki Wrocławskiej w 1954 r., dwa lata później został magistrem. Pracę 
doktorską obronił w 1962 r., a stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk technicznych uzyskał w 1966 r. W tym samym roku otrzymał no-
minację na stanowisko docenta. Tytuł profesora nadzwyczajnego nadał 
mu w 1974 r. Henryk Jabłoński – przewodniczący Rady Państwa. Jerzy 
Rozpędowski przez wiele lat pracował na Politechnice Wrocławskiej: 
asystent w Katedrze Historii Architektury – 1954 r., starszy asystent – 
1958 r., adiunkt – 1962 r., kierownik Zakładu Architektury Współczesnej 
od 1966 r., prodziekan w latach 1967–1968, kierownik Zakładu Badań 
Pedagogicznych Politechniki Wrocławskiej – 1968 r., dyrektor Instytu-
tu Historii Architektury, Sztuki i Techniki w latach 1968–1987 i 1991–
1996. Zatrudniony był również na stanowisku głównego architekta miej-
skiego w Urzędzie Miasta Wrocławia w latach 1991–1996 i pracownika 
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naukowego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy1. Charyzmatycz-
ny mówca i wykładowca, z wszechstronną erudycją prowadził zajęcia 
z zakresu historii architektury starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej, 
polskiej, architektury XIX i XX w., architektury cywilizacji pozaeuropej-
skich oraz metodologii badań naukowych.

Profesor zasłużył się przy organizacji specjalności ochrona zabytków 
na Wydziale Architektury. Wypromował kilkadziesiąt prac magisterskich 
i 16 rozpraw doktorskich. Opiniował liczne prace doktorskie, habilita-
cyjne i badawcze. Rekomendował wnioski profesorskie”2. Pod jego re-
dakcją ukazywały się „Zeszyty Naukowe Instytutu Historii Architektury, 
Sztuki i Techniki” i czterotomowe wydawnictwo Architektura Wrocławia 
(1994–1998)3. Oprócz pracy dydaktyczno-naukowej udzielał się w woje-
wódzkich naradach konserwatorskich, komisjach Pracowni Konserwacji 
Zabytków i Radzie Naukowej przy Miejskim Konserwatorze Zabytków 
we Wrocławiu. Był członkiem PAN-u Oddział we Wrocławiu, konsultan-
tem Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz uczestniczył w pracach Komitetu 
Badań Naukowych (dwie kadencje). Należał do Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich, Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Międzynarodowej 
Rady Zabytków i Zespołów (ICOMO) oraz był honorowym członkiem 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy.

Profesor został uhonorowany wieloma wyróżnieniami Politechniki 
Wrocławskiej – Senatu, Rektora, Dziekana, m.in.: Złotą Odznaką Poli-
techniki Wrocławskiej z Brylantem w 2008 r. oraz wyróżnieniem „Zasłu-
żony dla Wydziału Architektury” w 2010 r. Otrzymał również nagrody 
i odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
w 1976 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej w 1979 r., Złoty Krzyż Za-
sługi w 1993 r., Nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji w 1999 r. za cykl publikacji Architektura Wrocławia. W 2006 r. od 
Ministra Edukacji i Nauki otrzymał nagrodę za całokształt osiągnięć 

1 Jerzy Rozpędowski [online]. Dostępny w: http://wsa.dbc.wroc.pl/biogramy/index.
html?page=dane%2F51.html [Pobrano: 24.05.2014].

2 M. Chorowska, Prof. Jerzy Rozpędowski, 1929–2012 [online]. Dostępny w: http://
www.pryzmat.pwr.edu.pl/sitepages/wspomnienia.aspx?i=26 [Pobrano: 24.05.2014]. 

3 Zestawienie publikacji: Nie tylko zamki. Szkice ofi arowane prof. Jerzemu Rozpędow-
skiemu w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, oprac. E. Różycka-Rozpędowska, 
M. Chorowska, Wrocław: Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2005; 
T. Rollauer, Ludzie, „Szkice Legnickie” 2009, t. 30, s. 36–37.
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naukowych i dydaktycznych. „Postawa badawcza profesora Rozpędow-
skiego, w której łączył talent, doświadczenie, znakomity warsztat, a prze-
de wszystkim pasję, sprawiła, że przyciągał ludzi i w utworzonym przez 
siebie w 1968 r. Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki, któ-
rym kierował przez wiele lat, skupił grono specjalistów z różnych dzie-
dzin, nie tylko architektów i archeologów. Wyprzedzając swoje czasy, 
podjął – dziś szeroko postulowane – badania interdyscyplinarne. Insty-
tut zawsze też charakteryzował się otwartością i duchem wspólnoty. Tutaj 
życzliwa pomoc i tolerancja pozwoliły rozwinąć się wielu nieortodoksyj-
nym badaczom, w trudnych zaś czasach znajdowali schronienie naukow-
cy »nietolerowani« ze względów politycznych”4.

Jerzy Rozpędowski swoją przygodę z Legnicą rozpoczął jako młody 
pracownik naukowy. Tu kompleksowo badał Zamek Piastowski, odsłania-
jąc poszukiwane od dawna relikty kaplicy pw. św. Benedykta i św. Waw-
rzyńca. „Szybkie tempo kariery akademickiej zawdzięczał doniosłym 
odkryciom poczynionym w badaniach na zamkach śląskich, czego naj-
lepszym przykładem jest palatium Henryka Brodatego w Legnicy z po-
czątków XIII w. i wykopane spod ziemi relikty kaplicy pałacowej z tego 
samego czasu, o wyjątkowych walorach artystycznych i przestrzennych. 
Legnickie odkrycia stanowiły spektakularny, szeroko komentowany suk-
ces Profesora, który kazał powojennemu pokoleniu historyków i badaczy 
architektury inaczej spojrzeć na epokę Henryka Brodatego i św. Jadwigi 
Śląskiej”5.

Odkrycia Profesora szybko zauważyła lokalna prasa. „Wiadomo-
ści Legnickie” z 1959 r. nr 45–48 informowały legniczan o zamkowych 
tajemnicach. Za wkład nad badaniami średniowiecznej Legnicy walne 
zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy nadało Jerzemu 
Rozpędowskiemu tytuł honorowego członka w dniu 21.04.1974 r.6 Wie-
lokrotnie zapraszaliśmy Profesora, aby uświetnił nasze naukowe kon-
ferencje wykładami z zakresu historii architektury7. Do 2011 r. aktyw-
nie uczestniczył w naukowym życiu Legnicy, prowadząc m.in. zajęcia 

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 T. Rollauer, Ludzie, „Szkice Legnickie” 2009, t. 30, s. 36.
7 Aneks, red. Witold Łaszewski, „Legnickie Spotkania Archeologiczne”, z. 1. Legnica: 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010, s. 7.
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z historii architektury w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy. Suk-
cesem wydawniczym okazał się Atlas historyczny miast polskich. Legni-
ca, którego współautorem był Profesor. O Towarzystwie Przyjaciół Nauk 
pamiętał do końca. Na tydzień przed śmiercią rozmawiał telefonicznie 
z wiceprezesem o przygotowaniu wydawnictwa dotyczącego kaplicy pw. 
św. św. Benedykta i Wawrzyńca.

„Zatrzymał się w pół słowa, nie kończąc tylu rozpoczętych prac. Bę-
dzie nam Go ogromnie brakowało”8.

 Witold Łaszewski

8 M. Chorowska, op. cit.



Wacław Makowski (1930–2013)

Wśród osobowości legniczan na szczególne miejsce zasługuje postać 
Wacława Makowskiego, dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Woj-
ska Polskiego w latach 1967–19971. Jego życiorys to przykład losu Polaka, 
któremu życie wyznaczyło krętą ścieżkę, poprzez pobyt na Syberii, do 
osiedlenia się na Ziemiach Zachodnich.

Urodził się 29 października 1930 r. w Ropiei w woj. nowogrodzkim. 
Swoje dzieciństwo wspomina tak: „W życiu każdego człowieka są pew-
ne chwile, wydarzenia i dnie, które na zawsze pozostają w pamięci. Do 
takich w moim przypadku zaliczam 10 lutego 1940 r. Dzień ten zmienił 
życie moje i całej mojej sześcioosobowej rodziny i na zawsze zapisał się 
w życiorysie jako okrutny i ponury, który zahamował normalny rozwój fi -
zyczny i psychiczny na długi okres. Nocą zajechały przed mój dom cztery 
pojazdy z krasnoarmiejcami uzbrojonymi w karabiny z długimi bagne-
tami. Wyznaczyli dwie godziny na spakowanie się, informując, że jedzie-
my do innej miejscowości. Do miejsca przeznaczenia jechaliśmy 76 dni. 
Dokuczał nam niesamowity chłód. Do Irkucka dotarliśmy 26 kwietnia 
1940 r. Warunki bytowe były fatalne. Najbardziej dokuczał głód. Do dzi-
siaj pamiętam twarze znajomych, którzy zmarli śmiercią głodową”2.

Do kraju wrócił w czerwcu 1946 r. na Ziemie Zachodnie. Tam rodzi-
ce otrzymali niewielkie gospodarstwo rolne. Szybko zrozumiał, że musi 
zdobyć wykształcenie. Dzięki ciężkiej i usilnej pracy ukończył z wyróż-
nieniem Liceum Pedagogiczne w Lubomierzu, podjął studia w Wyższej 

1 J. Dudek, 40 lat „Budowlanki”. Zarys monografi i, Legnica 2007.
2 Losy absolwentów Szkoły Lubeckiej i Lubomierskiej (1946–1951), red. W. Bilska-Ho-

mowa, A. Braun, Wrocław 2002, s. 214.
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Szkole Pedagogicznej we Wrocławiu, na Wydziale Matematyczno-Fizycz-
nym. Po ukończeniu nauki rozpoczął pracę w Wałbrzychu, a następnie 
w Liceum Pedagogicznym w Legnicy.

Praca dawała mu dużo satysfakcji. Okazał się znakomitym nauczycie-
lem i społecznikiem. Jego działalność jako nauczyciela i metodyka stawa-
ła się coraz bardziej widoczna. W momencie decyzji o likwidacji liceów 
pedagogicznych powierzono mu organizację Technikum i Zasadniczej 
Szkoły Budowlanej. Stworzył Zespół Szkół, który szybko znalazł uznanie 
w Legnicy, w regionie, w województwie, w kraju.

Dzięki jego trosce młodzież szkolna zdobywała nie tylko wiedzę za-
wodową, lecz także mogła rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne 
i artystyczne. To zaowocowało wieloma sukcesami o zasięgu krajowym. 
Młodzież szkoły zdobywała liczne nagrody na szczeblach: centralnych, 
wojewódzkich, miejskich w różnych konkursach, turniejach, olimpiadach 
zawodowych i przedmiotowych.

Bohaterów tych sukcesów do dziś możemy podziwiać na ekranach 
fi lmowych i telewizyjnych.

Wacław Makowski równolegle z pracą w szkole prowadził rozległą 
i pożyteczną pracę społeczną, której dowody można znaleźć w wielu 
opracowaniach dotyczących ZSB, ZNP, TPD i Związku Sybiraków, orga-
nizacji prowadzonych przez niego całymi latami3.

Dyrektor Wacław Makowski skupiał się nie tylko na pracy dydaktycz-
nej, lecz także żywo interesował się losami rodzin swoich pracowników, 
niosąc im pomoc, szczególnie w trudnych latach 70. i 80.

Przez całe życie był wierny patriotycznym ideałom zaszczepionym 
w dzieciństwie przez ojca legionistę, uczestnika bitwy warszawskiej 
w 1920 r. Pielęgnował je, przekazując wielu pokoleniom wychowywanej 
przez niego młodzieży.

W pamięci współpracowników i wychowanków pozostał człowie-
kiem, który nie szczędził ni czasu, ni trudu, aby jego ukochana szkoła 
osiągnęła status jednej z najlepszych placówek oświatowych, wychowu-
jącej i kształcącej najlepszych obywateli. Zyskał sobie uznanie i szacunek 
władz państwowych i szerokich rzesz społeczeństwa legnickiego.

3 J. Smalewski, Legniczanie – znani, sławni, zasłużeni. 1945–2007, Legnica 2007, 
s. 165–166.
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Żyjemy Jego legendą. Ciągle mamy przed oczami Jego serdeczny 
uśmiech. W naszej pamięci pozostaną Jego mądre rady.

Dyrektor Wacław Makowski jest obecny w słowach, gestach. Zawsze 
skromny, nieprzejednany w dyskusji, kiedy chodziło o dobro człowieka, 
a szczególnie ucznia. Zostały po nim odznaczenia, dyplomy, podzięko-
wania, niemi świadkowie jego sukcesów. I pozostały po nim nasze wspo-
mnienia. Zapamiętałam go biegającego po korytarzach szkolnych, od 
wczesnego rana do późnego wieczora, czujnego, jak Katon surowego, lecz 
sprawiedliwego, serdecznego.

Wciąż jeszcze słyszę opinie młodzieży o swoim dyrektorze: „Wacław 
Makowski – ten jest Wielki!”. I rzeczywiście, nie tylko swoją posturą bu-
dził respekt, ale także ogromnym sercem dla wszystkich swoich pod-
opiecznych i pracowników. To wspaniały Dyrektor, Nauczyciel, Kolega!

Za wybitną pracę zawodową i działalność społeczną otrzymał najwyż-
sze odznaczenia państwowe i resortowe: Odznaka Zasłużony Nauczyciel, 
Krzyż Ofi cerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP, Złota Odzna-
ka ZNP, Złota Odznaka Zasłużony dla Dolnego Śląska, Krzyż Sybiraka, 
Medal 30-lecia, Medal 40-lecia, Dyplom za Zasługi dla Województwa, 
Dyplom Summa Cum Laude, Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania, 
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Odznaka Zasłużony dla Miasta 
Legnicy, dwukrotny laureat Nagrody Miasta Legnicy w 1988 i 2000 r., 
Złota Odznaka Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu-
dowlanych, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowa 
Odznaka za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego, Odznaka Przy-
jaciół Dzieci. 

 Bogumiła Słomczyńska



Jerzy Górski – pedagog, działacz społeczny 
(1928–2014)

W dniu 6 kwietnia 2014 r. na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy licz-
ne grono przyjaciół i znajomych, kombatanci, nauczyciele uczestniczyli 
w uroczystościach pogrzebowych Jerzego Górskiego, wieloletniego leg-
nickiego pedagoga i działacza społecznego. Urodził się 2 października 
1928 r. we Lwowie. Był synem Zygmunta i Stefanii z d. Rumijowskieja. Do 
1939 r. ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. W czasie okupacji nie-
mieckiej uczył się w tajnych kompletach. Jako młody chłopiec związany 
był z ruchem oporu we Lwowie. Swoją działalność konspiracyjną wspo-
mina następująco: „Już w 1941 r. byłem wykorzystywany przez własnego 
ojca do przenoszenia różnych pakietów do wskazanych i znanych mi osób 

lub pod podane adresy. Później dowiedziałem się, 
że już wtedy pełniłem funkcję łącznika. W 1943 r. 
zostałem zaprzysiężony przez »Podstolego« Kazi-
mierza Eterlego i powierzono mi funkcję łącznika 
między Inspektoratem AK a podległymi obwoda-
mi w Przemyślanach, Starym Siole i Siemianów-
ce. Wyjazdy nasiliły się na przełomie 1943/1944, 
tak że przeciętnie dwa do trzech razy w tygodniu 
wyjeżdżałem w teren, przewożąc rozkazy Inspek-
toratu i prasę konspiracyjną”. Pod pseudonimem 
„Kot” ofi arnie i odważnie wykonywał rozkazy, 
stając niejednokrotnie oko w oko ze śmiercią.

W 1945 r. ukończył VIII klasę średniej szkoły rosyjskiej we Lwowie. 
W tym roku w ramach przymusowej repatriacji wraz z rodziną przyjechał 
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do Gierłachowa (pow. Kościan), gdzie ojciec podjął pracę nauczyciela 
w miejscowej szkole. Od 3 września 1945 r. uczęszczał do czwartej kla-
sy gimnazjalnej w Kościanie, gdzie w 1948 r. zdał egzamin dojrzałości. 
Następnie ukończył Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w zakresie 
fi zyki. Od 1 września 1948 r. podjął działalność pedagogiczną w szkołach 
legnickich. Pracował jako nauczyciel fi zyki w I Liceum Ogólnokształcą-
cym, Liceum Pedagogicznym, Technikum Samochodowym i do czasu 
przejścia na emeryturę w Zespole Szkół Ekonomicznych. Wszędzie dał się 
poznać jako nauczyciel szanowany przez uczniów za swoją wiedzę oraz 
umiejętności wychowawcze.

Absolwent LP Zbigniew Korpaczewski w książce Bakałarze prof. Gór-
skiego tak charakteryzuje swojego wychowawcę: „wymagający, ale trosk-
liwy, uczący nas kultury zachowania i postępowania, umiejący zapomi-
nać o naszych wpadkach, potrafi ący »przełykać« gorzkie słowa kierowane 
przez innych nauczycieli pod naszym adresem, organizujący nam wiele 
wycieczek, wiedzący o nas wszystkich zawsze więcej, niż nam się mog-
ło wydawać”. Z okazji II Zlotu Absolwentów i Nauczycieli Byłego Lice-
um Pedagogicznego w Legnicy 15 września 2012 r. Jerzy Górski odsła-
niał okolicznościową tablicę pamiątkową na budynku szkolnym przy pl. 
Klasztornym 7.

W 1989 r. w okresie przemian demokratycznych w Polsce, jako czło-
wiek wywodzący się z Kresów, był współinicjatorem utworzenia leg-
nickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa. Żywił nadzieję na 
aktywizację ludzi wywodzących się z Kresów Wschodnich dawnej Rze-
czypospolitej, których powojenne losy rzuciły na tereny Ziem Odzyska-
nych. Nadmienić należy, że dopiero w tym czasie tematyka lwowska po 
raz pierwszy mogła być publicznie prezentowana społeczeństwu polskie-
mu. Na I Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Miłośników Lwowa 
Jerzy Górski został wybrany na pierwszego prezesa oddziału w Legnicy 
(1989–1992). W II kadencji stał na czele Komisji Współpracy z Polakami 
na Kresach, która była organizatorem w 1992 r. wypoczynku letniego dla 
dzieci lwowskich ze Szkoły nr 24, a w 1993 r. ze Szkoły nr 10.

Od 1977 r. był członkiem ZBoWiD-u. Aktywnie działał w środowisku 
kombatanckim, pełniąc przez wiele lat funkcję wiceprezesa, a pod koniec 
życia prezesa Miejskiego Zarządu Związku Kombatantów i Byłych Więź-
niów Politycznych RP w Legnicy.
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Za swoją działalność bojową, zawodową i społeczną został uhonoro-
wany licznymi odznaczeniami państwowymi, wojskowymi, resortowymi 
i regionalnymi, wśród nich Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Krzyżem 
Armii Krajowej (1982), Odznaką Weterana Walk o Niepodległość (1995), 
Medalem Wojska (1948), Odznaką Za Zasługi dla Województwa Legni-
ckiego (1978), Odznaką Pamiątkową „Akcji Burza” (1994), Złotą Odzna-
ką Towarzystwa Miłośników Lwowa (1993) oraz odznaką „Za wybitne 
Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych” (1998). Ponadto za pracę pedagogiczną był wy-
różniony Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania (1974) i Nagrodą Ku-
ratora Oświaty we Wrocławiu (1972) oraz nagrodami dyrektora szkoły.

We wdzięcznej pamięci legniczan pozostanie jako patriota, wspaniały 
pedagog, człowiek szlachetny i serdeczny kolega.

 Czesław Kowalak
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Muzeum Miedzi w Legnicy
Rycerze wolności, strażnicy praw. 

Szlachta na Śląsku w średniowieczu 
i czasach nowożytnych (XIII–XVIII w.).

Wystawa czasowa: 26 V 2014–11 XI 2014

Muzeum Miedzi w Legnicy wraz ze Schlesisches Museum zu Görlitz oraz 
Kulturhistorisches Museum Görlitz przygotowało wystawę poświęconą 
szlachcie na Śląsku w jego historycznych granicach.

Ekspozycję Szlachta na Śląsku objęły swym patronatem władze wo-
jewództwa dolnośląskiego oraz Wolnego Państwa Saksonii.

Wystawa jest rezultatem badań w ramach projektu polsko-niemiec-
kiego Szlachta na Śląsku, którego kierownikami byli prof. dr hab. Jan 
Harasimowicz oraz prof. Matthias Weber.
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Muzeum w Legnicy przedstawia dzieje szlachty, koncentrując się 
na czasach od wczesnego średniowiecza po zajęcie Śląska przez Prusy. 
W muzeach niemieckich przedstawiono historię szlachty śląskiej i łużyc-
kiej po czasy niemal współczesne. Legnicka część wystawy eksponowana 
jest w dwóch obiektach Muzeum Miedzi: Akademii Rycerskiej i budynku 
od ul. św. Jana. Jej myślą przewodnią jest wkład szlachty w kulturę ma-
terialną i duchową Śląska. Wkład ten został zaprezentowany na czterech 
płaszczyznach, które stanowią wyraźnie wyodrębnione części ekspozycji: 
1) Książęta, hrabiowie, rycerze (struktura stanów śląskich, ich polityczna 
aktywność i wpływy); 2) Zamki, dwory, kościoły (typy i rozmieszczenie 
szlacheckich siedzib, kościoły pod szlacheckim patronatem i ich wypo-
sażenie); 3) Wiedza, umiejętności, sztuka (szlacheckie wędrówki eduka-
cyjne, kolekcjonerstwo i mecenat kulturalny, życie towarzyskie); 4) Świa-
dectwo wiary, chwała rodu, sława imienia (mauzolea, nagrobki, epitafi a, 
ozdobne trumny, rytuał pogrzebowy, literatura funeralna).

W każdej z czterech części ekspozycji pokazano wiele oryginalnych 
dokumentów, przedmiotów kultury materialnej (złotnictwo, broń, szkło, 
meble, stroje, tarcze trumienne, metalowe sarkofagi), dzieł sztuki (obrazy, 
rzeźby, grafi ka), monet i medali, rękopisów i starodruków, uzupełnionych 
bogatym materiałem ikonografi cznym w formie reprodukcji i projekcji 
(rysunki, ryciny, fotografi e). Przygotowano także multimedialne pokazy 
dawnych szlacheckich siedzib i ich otoczenia, historii najważniejszych 
śląskich rodów książęcych i szlacheckich, dworskiej kultury i obyczaju.

W sumie na ekspozycji znalazło się ok. 400 eksponatów wypoży-
czonych z czterdziestu sześciu instytucji (licznych muzeów, kolekcji 
i kościołów).

Dwutomowa, dwujęzyczna publikacja towarzysząca wystawie Szlach-
ta na Śląsku zawiera pełny katalog zabytków eksponowanych w Legnicy, 
Görlitz i we Wrocławiu, często po raz pierwszy udostępnianych zwie-
dzającym. Wstępy do poszczególnych tomów, w postaci syntetycznych 
esejów, poszerzają wiedzę w zakresie nie tylko politycznej roli elity spo-
łeczeństwa śląskiego, lecz także jej roli w rozwoju kultury, dorobku ma-
terialnego, postawy szlachty wobec śmierci i wyzwań cywilizacyjnych.

 Łucja Wojtasik-Seredyszyn
.
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