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Wojciech Głodek

PPOOCCIIĄĄGG DDOO HHIISSTTOORRIIII

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej
to niezwykłe miejsce. Odwiedziny są tu obowiązkowe
nie tylko dla każdego miłośnika kolei, ale też dla każde
go kto chciałby poznać dziedzictwo przemysłowe Dol
nego Śląska, które z koleją ma wiele wspólnego. (str.27)

s p i s t r e ś c i

Weronika Wiese, Gerhart Schiller

CCMMEENNTTAARRZZ MMIIAASSTTAA,, KKTTÓÓRREE ZZNNIIKKŁŁOO

Dolnośląskie cmentarze stanowią świadectwo wyjątko
wej, wielokulturowej i nierzadko dramatycznej historii
tego regionu. Tworzą niecodzienny i szczególny prze
wodnik po zapomnianym i marginalizowanym dziedzic
twie oraz bezpowrotnie utraconej przeszłości. (str.39)

Karolina MatusewiczGórniak

BBOOLLKKOOWWSSKKAA GGAALLEERRIIAA WW DDAAWWNNYYMM KKOOŚŚCCIIEELLEE

W Bolkowie, w którym główną atrakcją są górujące nad
miastem ruiny zamku, przed wojną, jak w wielu mia
stach i miasteczkach śląskich, były dwa kościoły: kato
licki i ewangelicki. Ten drugi po wojnie przestał pełnić
swoją funkcję. (str.75)
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Redakcja zastrzega prawo adjustacji, skracania
i opracowania redakcyjnego nadesłanych materiałów.
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.
Wydawca zastrzega prawo przedruku w innych
wydanictwach współpracujących. Wydawca i Redakcja
nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam.
Dozwolone kopiowanie i rozpowszechnianie
niezmodyfikowanego wydania kwartalnika na innych
stronach www i nośnikach pod warunkiem zachowania
bezpłatnego dostępu do niego.

Albert Paprotny

CCZZAARR DDAAWWNNEEGGOO ZZDDRROOJJUU

Drugą obok Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej perłą
przyciągającą turystów do Trzebnicy jest dawny
kompleks uzdrowiskowy znajdujący się w południowo
wschodniej części miasta przy ul. Leśnej, który powstał
w II połowie XIX wieku. (str.117)

fot. na okładce: Wojciech Głodek
Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej

Alicja Kliber

OODDWWRRÓÓCCOONNEE KKLLEEPPSSYYDDRRYY

Jeżdżąc po Dolnym Śląsku mija się wiele zaniedbanych,
rozpadających się zabytkowych pałacyków, kościołów,
fabryk, folwarków, wiatraków czy młynów. Odnowione
pałacyki i_wille pełnią często dotychczasowe role, czyli
domów mieszkalnych lub siedzib firm. (str.9)

Urszula BaszczyńskaGosz

LLEEGGEENNDDYY ZZAAMMKKUU CCZZOOCCHHAA

Województwo dolnośląskie to miejscem, w którym le
gendy mają się dobrze. Ich mnogość, różnorodność oraz
mrożące krew w żyłach szczegóły potęgują tajemnicę,
którą owiany jest Dolny Śląsk. Nie inaczej jest w przy
padku Zamku Czocha. (str.147)
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Karolina MatusewiczGórniak

JJEEDDYYNNAA TTAAKK GGAALLEERRIIAA HHAANNDDLLOOWWAA

Dom towarowy przy ul. 1 Maja 27 (dawniej Bahnho
fstrasse 58) w Jeleniej Górze, dzisiaj funkcjonujący pod
nazwą Galeria Karkonoska, wybudowany został w latach
19041905. Nie należy do największych w regionie, ale
za to na pewno do najciekawszych. (str.57)

W numerze również:

• Anna SmyczMichalak, Michał Kaczmarek, Kamilla Jasińska, Trzy początki (str.87)

• Leontyna Gągało, Trzebnickie legendy (str.159)

• Urszula BaszczyńskaGosz, Legendy zamku Chojnik (str.167)

• Artur Pałucki, Karkonoskie cietrzewie (str.177)

• Marcin Zachariasz, Stacja Ludwikowice Kłodzkie (str.184)

• Punkt widokowy na kościelnej wieży (str.193)

oraz Dolnośląska Biblioteczka (str.199)

Ilona Migacz

NNOOWWEE ŻŻYYCCIIEE KKOOŚŚCCIIOOŁŁAA EEWWAANNGGEELLIICCKKIIEEGGOO

Szesnastowieczni protestanccy mieszkańcy Kątów Wro
cławskich potrzebowali miejsca do modlitwy. Świąty
nia, godna ambicji kąckiej wspólnoty, powstała dopiero
po dwustu latach. Obecnie budowla pełni zupełnie inną
funkcję. (str.67)

s p i s t r e ś c i

Za pomoc w przygotowaniu tego numeru dziękujemy:

Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Zamkowi Czocha,

Domowi Współpracy PolskoNiemieckiej, Urzędowi Miejskiemu w Trzebnicy,

Urzędowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Urzędowi Miejskiemu w Bolkowie,

Dolnośląskiemu Centrum Filmowemu, Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu,

Tacit Investment, Urzędowi Miasta JedlinaZdrój.
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Wojciech Głodek

ZZ WWIIDDOOKKIIEEMM NNAA KKAATTEEDDRRĘĘ

Dzięki zastosowaniu takich materiałów, jak tradycyjnie
wypalana cegła, beton, metal i szkło, stworzono obiekt
nawiązujący do wszechobecnego tu gotyku, który nie
zdominował okolicy. To eksluzywny hotel w miejscu
średniowiecznego mostu. (str.47)

Iwona Błach

UUNNIISSŁŁAAWW ŚŚLLĄĄSSKKII KKAANNIIBBAALLEEMM SSŁŁYYNNIIEE??
Ostatnio na stronie TVN24 trafiam na artykuł z 18 lip
ca 2015, 9:18, rozpoczynający się słowami: 120 lat temu
mieszkanka maleńkiego Langwaltersdorfu (dziś dolno
śląskiego Unisławia Śląskiego) zabiła swojego ojca. Nie
muszę mówić, że zaczęłam czytać łakomie! (str.139)

Czytaj! Dołącz! Polub! Obserwuj!

Instytut Dolnośląski
www.instytutdolnoslaski.org • Facebook@instytutdolnoslaski

Przystanek Dolny Śląsk
www.przystanekd.pl • blog.przystanekd.pl • bedeker.przystanekd.pl • czytanki.przystanekd.pl
Facebook@przystanekd • groups/przystanekd • groups/przystaneksudety • groups/przystanekwroclaw
Instagram@przystanekd • Twitter@przystanekd

Koleją po Dolnym Śląsku
kolej.przystanekd.pl • kolejapodolnymslasku.przystanekd.pl
Facebook@kolejdolnyslask • @kolejowepogranicze • groups/kolejdolnyslask

Smaki Dolnego Śląska
smakidolnegoslaska.przystanekd.pl
Facebook@smakidolnegoslaska • groups/smakidolnegoslaska

Przystanek Uzdrowisko
Facebook@przystanekuzdrowisko • groups/przystanekuzdrowisko
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LUDZIE
I MIEJSCA

Historię miejsc tworzą ludzie. Swoje piętno na Dolnym Śląsku odcisnęli

Polacy, Niemcy i Czesi, dzięki czemu można tu znaleźć  jak nigdzie indziej

 ogrom dziedzictwa kulturowego kilku epok i narodów. Piękne zabytki

łączą się z niezwykłą przyrodą, a historia przeplata się ze współczesnością,

kusząc tajemnicami z czasów odległych i tych całkiem bliskich.

Leuthen Museum, 1940

fot. (x3) nieznany, źródło: Fotopolska.eu/Polska‐org.pl

RGVMuseum zu Hirschberg i.Schl., 1920
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ODWRÓCONE
KLEPSYDRY

Folwarki, jeżeli zostały odno

wione, pełnią często funckję gospo

darczą rolę i choć w części służą

rolnictwu. Zabudowania fabryczne

po zakończeniu działalności często

zostały podzielone i w przypadko

wy sposób rozbudowane i dopaso

wane do nowych potrzeb. Mieszczą

wiele mniejszych firm i wytwórni.

Pozostałe zabudowania folwarczne

i fabryczne, dla których nie znale

ziono nowej funkcji, rozpadają się

dewastowane przez poszukiwaczy

złomu, czy czegokolwiek co ma je

szcze jakąś wartość.

tekst i zdjęcia Alicja Kliber

Jeżdżąc po Dolnym Śląsku mija się wiele zaniedbanych, rozpada

jących się zabytkowych pałacyków, kościołów, fabryk, folwar

ków, wiatraków czy młynów. Odnowione pałacyki i wille pełnią czę

sto dotychczasowe role, czyli domów mieszkalnych lub siedzib firm.
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Budynki rozgrabione i znisz

czone w powojennych czy później

szych latach (a nieraz nawet cał

kiem niedawno), wyglądają jak

skorupy z murów. Ulegają powol

nej destrukcji, czekając na całkowi

te wyburzenie, które pozwoli odzy

skać miejsce pod kolejną inwesty

cję albo na czas, kiedy porosną ro

ślinnością lub zostaną przysypanie

śmieciami.

Niewiele z wyremontowanych

budowli pełni dawną funkcję. Jest

także grupa budowli, które prze

budowane lub nie, zmieniły zupeł

nie swoje pierwotne przeznaczenie.

l u d z i e i   m i e j s c a

Dawny kościół ewangelicki
w Ludwikowicach Kłodzkich
 obecnie Muzeum Ziemi Sowiogórskiej
i Galeria Sztuki Niezależnej.
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Te są najciekawsze. Wśród nich

prym wiodą pałacyki przerobione

na hotele i restauracje, dworki i fol

warki, w których powstały sale we

selne oraz młyny i tartaki przero

bione na agroturystyki. To dla ta

kich budowli, które otrzymały swo

je drugie życie odwrócona została

klepsydra. Ich czas zaczyna się od

mierzać na nowo.

LUDWIKOWICE KŁODZKIE
Do ciekawie przeobrażonych

należy niewielki kościół gminy

ewangelickiej w Ludwikowicach

Kłodzkich. Przy drodze krajowej

nr 381 prowadzącej z Głuszycy do

Nowej Rudy na małym placyku stoi

kościółek pw. Błogosławieństwa

Pańskiego. Zbudowany został w la

tach 19291930. Od czasu powsta

nia do dziś kościół pełnił kilka

funkcji. Podczas II wojny światowej

na placu przy kościele odbywały się

imprezy sportowe Hitlerjugend. Po

opuszczeniu tego terenu przez nie

mieckich mieszkańców, domy za

siedlili osadnicy wyznania głównie

rzymskokatolickiego, stąd wiele

kościołów ewangelickich zostało

opuszczonych. Część zamieniono

na kościoły katolickie bo były now

sze i lepiej utrzymane.

Kościółek w Ludwikowicach

Kłodzkich służył wiernym do 1965

roku, następnie urządzono tu sklep,

magazyn i stolarnię. Wyremonto

wany w latach 20102011 zyskał

funkcje muzealne. Od lutego 2018

roku działa tu Galeria Sztuki Nie

zależnej. Obiekt pełni także rolę

Muzeum Ziemi Sowiogórskiej,

gdzie prezentowana jest kultura

i historia Gór Sowich. Organizo

wane są prelekcje, spotkania, kon

certy wernisaże i inne tego typu

wydarzenia.

Miałam okazję obejrzeć tu wy

stawę fotografii. Do galerii wchodzi

się przez mały przedsionek i drzwi

umieszczone w przysadzistej wieży.

W prostokątnym wnętrzu i wielo

kątnej absydzie wystawiono czarno

białe fotografie. Ciekawym efektem

były kolorowe refleksy, powstające,

gdy smużki światła wpadały przez

witraże w oknach. Remont nie

przekreślił jednak możliwości po
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wrotu do pierwotnego przeznacze

nia sakralnego. Na wieży wciąż jest

zamontowany krzyż.

ZIĘBICE
Zmiana przeznaczenia wielo

krotnie uratowała zabytek przed je

go dewastacją lub rozpadem. Dru

gie życie otrzymała też dawna świą

tynia protestancka w Ziębicach.

Budowla powstała pod koniec wie

ku XVIII na miejscu dawnego za

meczku książęcego z XV wieku,

rozebranego w 1791 roku. Prosto

kątna świątynia z okrągłą wieżą

ładnie wypełnia wąską uliczkę.

Wnętrze świątyni pierwotnie

posiadało dwie kondygnacje i em

pory. W latach 19681969 kościół

został przebudowany na halę spor

tową, czy raczej salę gimnastyczną.

Obecnie przechodzi kolejny re

mont. Elewacja zewnętrzna otrzy

ma dawny wygląd, a wewnętrzna

l u d z i e i   m i e j s c a

Dawny kościół ewangelicki w Ziębicach  obecnie hala sportowa (x2)
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spełni wymogi nowoczesnego obie

ktu sportowego.

Z dawnej świątyni pozostały

owalne i wysokie okna tak charak

terystyczne dla popularnego na

Dolnym Śląsku stylu budownictwa

ewangelickich świątyń. Kształt

okien daje niespodziewany efekt

w połączeniu z siatkami zabezpie

czającymi i koszami do koszykówki.

Na zewnątrz odnaleźć można kilka

elementów po dawnych czasach.

Jednym z nich jest kamień z her

bem, przy wejściu, być może to ka

mień węgielny dawnego kościoła

albo pozostałości po jeszcze wcze
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l u d z i e i   m i e j s c a

śniejszym pałacu, zabytkowe drzwi

z klamkami i zawiasami. W pozo

stałości muru wokół kościoła

wkomponowano ciekawe elementy

 mogą to być stare nagrobki lub

elementy rozebranego zameczku.

WAŁBRZYCH
Może z wież wyciągowych szy

bów dawnych kopalń niewiele da

się zrobić, ale spróbować warto.

Wałbrzych musiał sobie poradzić

z olbrzymią infrastrukturą zlikwi

dowanych kopalń i zakładów pra

cujących na ich rzecz. Oczywiście

sztandarową i zrealizowaną z roz

machem jest rewitalizacja kopalni

"Julia" (dawniej "Thorez") i utwo

rzenie tam Centrum Nauki i Sztuki

"Stara Kopalnia". Jest to najwięk

sza w Polsce atrakcja turystyki po

przemysłowej. Na 4,5 ha stoi wiele

zabytkowych obiektów poprzemy

słowych, w których swoje miejsce

znalazły między innymi Muzeum

Przemysłu i Techniki, Galeria

Sztuki Współczesnej, Centrum Ce

ramiki Unikatowej, sale konferen

cyjne i kawiarnia.

Szyb "Julia" kopalni "Julia"

powstał w latach sześćdziesiątych

XIX wieku i jest ciekawym archi

tektonicznie przykładem wieży wy

ciągowej typu Malakov. Kształt tych

wież nawiązywał stylistyką do baszt

obronnych. Szyb Julia obsługiwał

głębokość 612 metrów i służył do

Ciekawe elementy w pozostałościach muru
kościelnego w Ziębicach
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Dawny budynek stacji transformatorowej
w Paczkowie  obecnie dom mieszkalny

wydobywania urobku. Nadszybie

jest jednym z najstarszych tego ty

pu w Polsce.

Ale Stara Kopalnia to nie

wszystko. Szyby wyciągowe wyre

montowane i zabezpieczone mogą

służyć jako wieże widokowe. Taką

rolę spełnia dziś dawny szyb "Tere

sa" kopalni "Julia" o wysokości

28 m, a w czasie swojej działalności

obsługujący głębokość 438 metrów.

Zbudowany został w połowie XIX

wieku. Dziś na terenie szybu znaj

duje się prywatne Muzeum Gór

nictwa i Sportów Motorowych,

o którym było w nr 4(25)/2019

Ciekawe elementy w pozostałościach muru
kościelnego w Ziębicach
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l u d z i e i   m i e j s c a

Dawny szyb Teresa w Wałbrzychu  obecnie wieża widokowa
w ramach Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych

kwartalnika "Przystanek Dolny

Śląsk". Eksponaty związane z gór

nictwem są interesującą podróżą

w miniony świat wałbrzyskiego

górnictwa, a dział motoryzacyjny

świadczy o pasji właściciela.

Kolejne szyby wyciągowe do

stały szansę istnienia z zupełnie in

nym przeznaczeniem. Szyb "Jan"

kopalni "Julia" został zbudowany

w połowie XIX wieku. Obsługiwał

poziom 616 metrów i służył do

transportu ludzi oraz kamienia,

a następnie został szybem wenty

lacyjnym. Dziś zarówno on, jak

i otaczające go obiekty zaadapto

wano na cele mieszkalne i prze

strzeń dla firm. Tu oprócz wyko

rzystania istniejących już budowli,

stawiane są od podstaw mieszkalne

"szeregowce".

Pod koniec XIX wieku Wał

brzych był nie tylko miastem węgla.

Był też miastem porcelany. W dzi
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siejszej dzielnicy Szczawienko (da

wnej wsi NiederSalzbrunn) rodzi

na Hermana Ohme w 1882 roku

zbudowała fabrykę porcelany. Pro

dukowano zastawy śniadaniowe,

kawowe, herbaciane i inne. Kom

plety powstawały w dwóch rodza

jach porcelany: dodatkowo szkli

wionej oraz delikatnie zmatowio

nej. Zdobione były złoceniami, pla

tyną, motywami geometrycznymi

i florystycznymi. Najważniejszymi

odbiorcami były rynki amerykański

i zachodnioeuropejski. Fabryka nie

przetrwała kryzysu ekonomicznego

z lat trzydziestych.

Zabudowania dawnego szybu Teresa w Wałbrzychu  obecnie
Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych
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Zabudowania fabryczne posta

wiono w sąsiedztwie dworca kolejo

wego, między rzeką Pełcznicą i szo

są do Wrocławia. Do dziś pozostały

wolnostojące budynki i części hal,

które po wojnie zmieniły swoje

przeznaczenie. Stały się budynkami

mieszkalnymi, hotelem, sklepem

art. chemicznych, domem dziecka

i innymi. Wszystkie te budowle łą

czy wspólna historia i pozostałe

w muzeach i kolekcjach prywatnych

przedmioty, które wraz z upływem

czasu stają się coraz cenniejsze

i poszukiwane przez kolekcjonerów

nie tylko w Polsce.

Dawny budynek stacji transformatorowej
w Wałbrzychu  obecnie obiekt mieszkalny

l u d z i e i   m i e j s c a
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Budowle, w kształcie wysokich

"domków", z których wystają haki

z izolatorami elektrycznymi, a cza

sem wychodzą przewody elektrycz

ne, często mijamy nawet nie zasta

nawiając się nad tym, czym są. Jed

ne, te wciąż używane, zaopatrzone

są w tabliczki ostrzegające przed

urządzeniem elektrycznym, inne

stoją już zdewastowane bez da

chów, a wewnątrz można zobaczyć

pozostałości mocowań urządzeń.

"Domki" różnią się wielkością,

jedne są całkiem pokaźnych roz

miarów, przypominają wieże mie

szkalne, inne zupełnie małe, wy

Dawna fabryka porcelany w Wałbrzychu
 obecnie obiekt noclegowy
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glądają jak kwadratowe słupy. Są to

stacje transformatorowe, a właści

wie murowane osłony znajdujących

się wewnątrz urządzeń elektroener

getycznych. Chronią one przed

działaniem warunków atmosferycz

nych i dostępem osób nieupraw

nionych. W skład stacji wchodzą:

transformator oraz rozdzielnie śre

dniego i niskiego napięcia.

Kiedy stacje transformatorowe

przestają spełniać swoją rolę, stają

się ruinami lub zostają wyburzone.

Czasami jednak otrzymują drugie

życie. Zostają rozbudowane, posze

rzone, zachowując swoje wcześniej

sze cechy i elementy i stają się na

przykład domami mieszkalnymi.

NOWA RUDA
Kolejną zaskakującą funkcją,

jaką może spełniać szyb wyciągowy

jest ścianka wspinaczkowa. Taką

utworzono na szybie "Nowy I"

w Nowej Rudzie Słupcu. Szyb ten

zbudowano ponad 50 lat temu jako

nowoczesne rozwiązanie w technice

wydobywczej. Osiągnął głębokość

920 metrów i służył do transportu

górników, urobku i materiałów.

W 2015 roku otwarto tu ścianę

wspinaczkową o wysokości 58,8

metrów (najwyższą w Polsce). In

westycja nie jest jeszcze zakończo

na, bo obok pierwszej zewnętrznej,

powstała już kolejna, wewnętrzna

ścianka wspinaczkowe. W planie

jest także przeszklona zewnętrzna

winda i taras widokowy na dachu.

STRZELIN
Na skraju Wzgórz Strzelińskich

pomiędzy Strzelinem, Gościęcicami

i Gęsińcem wznosi się Góra Szań

cowa. Na jej szczycie zbudowano

wieżę ciśnień, która miała utrzy

mywać odpowiedni poziom wody

w wodociągach Strzelina.

Wieże ciśnień to bardzo cieka

we budowle. Ponieważ górowały

nad miastami, często stanowiły

dumę mieszkańców i otrzymywały

ciekawe kształty czy detale. Dziś

często nieremontowane, czekają na

jakieś wykorzystanie. Strzelińska

wieża powstała z granitu w unikal

nym na Dolnym Śląsku, kwadrato

wym kształcie.
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Obecnie wykorzystywana jest

jako wieża widokowa. Widać stąd

dobrze Wzgórza Strzelińskie, Ślężę,

Strzelin i Wrocław. Obok wieży

znajdują się podziemne zbiorniki

wyrównawcze wody i maszt ante

nowy telefonii komórkowej. Pom

powana do zbiorników woda roz

chodzi się potem grawitacyjnie do

odbiorców. Dla bezpieczeństwa

obiektu Zakład Wodociągów za

montował monitoring.

Całość znajduje się na terenach

rekreacyjnych Strzelina. Przy wieży

powstała altana wypoczynkowa, ła

weczki, tablice informacyjne z ma

pą okolicy. Uroczyste otwarcie

wieży widokowej nastąpiło 21 maja

2010 roku. Warto odwiedzić to cie

kawe miejsce. Wejście na wieżę, na

której można posiedzieć na ławecz

ce i podziwiać panoramę, jest moż

liwe po skontaktowaniu się ze

Strzelińskim Ośrodkiem Kultury.

JUGOWICE
W długiej wsi Jugowice w doli

nie rzeki Bystrzycy po wojnie dzia

łały 3 młyny. Ostatnio odwiedziłam

jeden z nich. Jak informuje tablica

nad wejściem zbudowano go w ro

ku 1835. Przetrwał do dziś w nie

zmienionej formie. Po wojnie był

jeszcze użytkowany, o czym świad

czy tablica z polskim napisem

„Młyn Gospodarczy w Jugowicach.

St. Śliwiński” i adresem.

Przez łukowaty kamienny mo

stek wjechałam na mały placyk

przed budynkami, gdzie powitały

mnie dwa koty i właściciele. Młyn

obecnie stał się "Gospodą w Starym

Młynie", która ma już swoich sta

łych gości. Oprócz noclegów poleca

tradycyjne proste potrawy, jak

placki i pierogi. W sali jadalnej tego

prawie dwustuletniego obiektu, na

honorowych miejscach znajdują się

zabytkowe elementy i urządzenia

z dawnego młyna. Na ścianach wi

doczki tematyczne i scenki rodza

jowe zachęcają do obejrzenia świa

ta, który już przeminął.

Pijąc kawę i jedząc ciasto,

można zaplanować spacery po cie

kawej okolicy, w której punktem

obowiązkowym jest niedaleki za

mek Grodno nad jeziorem By
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Dawny młyn w Jugowicach  obecnie "Gospoda we Młynie". (x2)

strzyckim. Pensjonat otacza teren,

na który już nie wjeżdżają konne

wozy z ziarnem do przemiału, lecz

konie mechaniczne przywożą tury

stów na odpoczynek. Czeka tu na

nich natura i spokój wśród miłych

ludzi i zaprzyjaźnionych zwierząt.



Od teraz przejeżdżając obok bu

dowli, o której myślimy, że znamy

jej funkcję, nie będziemy już tego

tacy pewni. Może ktoś odwrócił

klepsydrę i czas pałacu, młyna, fol

warku z innym przeznaczeniem

zaczął właśnie płynąć od nowa. [•]

Autorka to urodzona w Wałbrzychu pasjo
natka wszystkiego, co dotyczy Dolnego Ślą
ska, ze szczególnym uwzględnieniem jego
"bocznych dróg". Uważa, że historia to cią
głość ludzkich losów, a pamięć należy się
tym, którzy mieszkali tu przed nami. Prowa
dzi bloga w którym opisuje swoje spojrzenie
na Dolny Śląsk. Poszukiwaczka miejsc opi
sanych w dolnośląskich legendach, sama na
pisała dwie baśnie o górach. Lubi góry i czuje
się częścią górskiej dzikiej przyrody. Posia
daczka trzech kotów i psa.
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Źródła oraz miejsca, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje
o opisywanych obiektach:
https://gorysowie.org/index.php/component/k2/item/350muzeumziemisowiogorskiej
http://slaskaporcelana.pl/walbrzych/fabrykaporcelanyohme/
https://starakopalnia.pl/onas/
http://wiezecisnien.eu/dolnoslaskie/strzelin_wodociag/
Folder informacyjny Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”  Zabytki Techniki
Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wałbrzych 2017 r.
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POCIĄG DO HISTORII

Do Jaworzyny Śląskiej ko

niecznie trzeba przyjechać koleją,

bo to miasto, które z kolei wyrosło.

Jadąc od strony Wrocławia lub

Świdnicy możemy dostrzec już

z okien pociągu dziesiątki starych

wagonów i lokomotyw stojące

wzdłuż trasy na torach dawnej pa

rowozowni, której Fundacja Ochro

ny Dziedzictwa Przemysłowego

Śląska w Jaworzynie Śląskiej dała

drugie życie.

Obecnie Fundacja prowadzi

już trzy muzea  poza jaworzyńskim

są to Muzeum Hutnictwa Cynku

"Walcownia" w Katowicach i Młyn

Hilberta w Dzierżoniowie. W pla

nach są kolejne placówki, w tym

dwie na Dolnym Śląsku  Filia Mu

zeum Kolejnictwa na Śląsku, która

ma powstać w dawnej parowozwni

w Dzierżoniowie oraz Muzeum

Techniki Rolniczej na Śląsku

w Piotrowicach Świdnickich, które

tekst i zdjęcia Wojciech Głodek

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej to niezwy

kłe miejsce. Odwiedziny są tu obowiązkowe nie tylko dla każde

go miłośnika kolei, ale też dla każdego kto chciałby poznać dziedzictwo

przemysłowe Dolnego Śląska.

Fot. historyczne  źródło: Fotopolska.eu
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powstanie w dawnym zepole dwor

skim, który od paru lat jest powoli

remontowany.

HISTORIA KOLEI
Stacja w obecnej Jaworzynie

Śląskiej powstała tak właściwie

"w szczerym polu" na uruchomio

nej w 1843 roku jednej z pierw

szych linii kolejowych na Dolnym

Śląsku – z Wrocławia do Świebo

dzic. Stację wybudowano tu z myślą

o przyszłym przedłużeniu linii do

Świdnicy. Na razie na doprowa

dzenie kolei do tego ważnego dol

nośląskiego ośrodka nie zgadzały

się władze wojskowe twierdzy

świdnickiej, stąd kolej z Wrocławia

ominęła Świdnicę i trafiła do po

bliskich Świebodzic.

Wokół uruchomionej stacji

bardzo szybko ukształtowała się

osada dworcowa z mieszkaniami

dla pracowników kolei. Trudno

l u d z i e i   m i e j s c a
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powiedzieć, czy układ pierwszych

budynków przypominał współcze

snym obóz wojskowy, czy też – jak

chce legenda – nawiązano do sta

cjonowania tutaj w oszańcowanym

obozie na polach między dzisiej

szym Bolesławicami, a Starym

i Nowym Jaworowem Fryderyka II

Wielkiego podczas wojny siedmio

letniej w 1761 roku.

Tak czy inaczej  osada otrzy

mała już w 1843 roku niemiecką

nazwę Königszelt, co można prze

tłumaczyć jako "Królewski Na

miot". Polska nazwa jest zupełnie

niezwiąna z tą niemiecką i nawią

zuje do Starego Jawornika, którego

częścią kiedyś był teren zajęty na

osadę kolejową. Osada została wy

odrębniony dopiero w 1868 roku.

Jak się okazało władze woj

skowe Świdnicy bardzo szybko do

ceniły militarną przydatność kolei

i wkrótce wyrażono zgodę na bu
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dowę odcinka łącznikowego do

Świdnicy. W ten sposób stacja

w Jaworzynie Śląskiej stała się

pierwszą stacją węzłową na Śląsku

(wrocławskie dworce kolejowe po

łączono dopiero w kilka lat później,

bo spółki kolejowe współpracowały

ze sobą niechętnie). W następnych

latach otwarto także połączenie do

Legnicy i w ten sposób już po 13 la

tach od powstania stacja w obecnej

Jaworzynie Śląskiej obsługiwała

cztery kierunki. Spowodowało to jej

znaczą rozbudowę. Wzniesiono

duży, zachowany do dziś dworzec

przy linii kolejowej w kierunku

Wałbrzycha oraz prostokątną pa

rowozownię na 12 stanowisk i wa

rszaty kolejowe na północ od

dworca.

Kolejna parowozownia po

wstała na przełomie lat osiemdzie

siątych i dziewięćdziesiątych XIX

wieku, a następna – aż dziewiętna
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stostanowiskowa parowozownia

wachlarzowa wraz z zapleczem

technicznym uruchomiona została

pomiędzy torami wyjazdowymi do

Wrocławia i Świdnicy pod koniec

pierwszego dziesięciolecia XX wie

ku. To właśnie w niej dziś działa

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku.

Kilka lat po uruchomieniu no

wa lokomotywownia przeszła już

pierwszą modernizację, kolejną wy

musiła elektryfikacja linii do Świe

bodzic (do Jaworzyny Śląskiej

trakcję elektryczną doprowadzono 1

kwietnia 1917 roku) i później do

Wrocławia. Część stanowisk przy

stosowano wówczas do obsługi

elektrowozów, a przewodnicy po

kazują pozostałe do dziś elementy,

na których zawieszona była wów

czas sieć trakcyjna. Została ona

zdemontowana po II wojnie świa

towej przez Armię Czerwoną i nig

dy już do samej lokomotywowni
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nie powróciła. Życie nie wróciło też

do najstarszego dworca, który

w czasach swojej świetności mieścił

poczekalnię, restaurację, biura ad

ministracyjne i mieszkania. Na

dzieję na jego rewitalizację, po

której według mieszkańców mógłby

się stać na przykład instytucją kul

tury, mają wszyscy miłośnicy kolei.

Na razie nie znalazły się jeszcze

fundusze, jednak dzięki dwuletnim

staraniom Fundacji Ochrony Dzie

dzictwa Przemysłowego Śląska

obiekt został 17 kwietnia 2019 roku

wpisany do rejestru zabytków.

HISTORIA MIASTA
Pierwsze osiedle kolejowe

w Jaworzynie Śląskiej wzniesiono

dość chaotycznie, większość bu

dynków można oglądać do dziś.

Ciekawe są obrazki zwierząt nad

niektórymi bramami wejściowymi

do budynków. Miały prawdo

l u d z i e i   m i e j s c a
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podobnie pomagać w znajdowaniu

odpowiedniego budynku i klatki

niezbyt obytym w sztuce czytania

i pisania robotnikom.

Dzięki temu, że Königszelt stał

się w drugiej połowie XIX wieku

poważnym węzłem kolejowym, a do

tego uruchomiono tu fabrykę por

celany (współczesna "Karolina"),

nowi mieszkańcy przybywali bardzo

szybko. Powstały też kolejne fabry

ki, produkowano tu melasę, rum

i spirytus. Uruchomiono także

mleczarnię. Porzellanfabrik König

szelt w 1904 roku miała już 14 pie

ców i zatrudniała 700 pracowni

ków, zaś w 1925 roku 16 pieców,

halę produkcyjną wielkości 1000

mkw i 850 pracowników. Wyra

biano tu m.in. porcelanę stołową,

produkty terakotowe i szamotowe.

Na przełomie XIX i XX wieku

w Königszelt mieszkały już ponad

4 tysiące osób, co spowodowało
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między innymi odwrócenie ról ad

ministracyjnych – początkowo Ja

worzyna Śląska podlegała pod

urząd gminny w Bunzelwitz (dzi

siejsze Bolesławice), potem urząd

przeniesiono i do dziś pozostało już

na odwrót.

Po II wojnie światowej nie

miecki Königszelt przemianowano

na Jaworzynę Śląską. Miejscowość

– głównie dzięki kolei – rozwijała

się dalej, aż w 1954 roku uzyskała

prawa miejskie. Liczba mieszkań

ców przekroczyła wtedy 5,5 tysiąca.

Dziś jest niewiele mniejsza.

HISTORIA MUZEUM
Wobec ogromnych zniszczeń

węzła wrocławskiego na przełomie

lat 40. i 50. XX wieku rola paro

wozowni w Jaworzynie Śląskiej pod

względem posiadanego taboru czy

liczby obsługiwanych połączeń była

największa w całej jej historii. Na

l u d z i e i   m i e j s c a
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początku lat 60. XX wieku pojawiły

się w Jaworzynie Śląskiej pierwsze

lokomotywy spalinowe, zaś w kolej

nych dziesięcioleciach trakcja spali

nowa zaczęła powoli wypierać

parową.

Na progu lat 70. XX wieku lo

komotywownia przeszła kolejną

modernizację. Zakładano stacjono

wanie tu około 50 lokomotyw spali

nowych, które miały obsługiwać

znajdujące się w okolicy trasy, któ

re nie zostały przewidziane do

elektryfikacji.

Niestety, spadek przewozów

wywołany licznymi cięciami w roz

kładach pociągów w latach 90. XX

wieku doprowadził także do likwi

dacji wielu lokomotywowni. W stan

likwidacji postawiona została także

lokomotywownia w Jaworzynie

Śląskiej. Powołano tu wtedy skan

sen trakcji parowej, co miało zwią

zek z przygotowywaniem się do
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obchodów 150 lecia kolei na zie

miach polskich.

Skansen nie istniał jednak dłu

go, kilka lat później ostatnie czynne

parowozy przeniesiono do Wolszty

na, a zniszczoną i opuszczoną loko

motywownię przejęła w 2003 roku

gmina Jaworzyna Śląska. Aby ura

tować kolekcję parowozów i loko

motyw zgromadzonych w Jaworzy

nie Śląskiej, cały teren wydzierża

wiono prywatnemu Muzeum Prze

mysłu i Kolejnictwa na Śląsku.

Zbiór eksponatów przejęty od PKP

składał się z 34 lokomotyw, 41 wa

gonów i 8 maszyn warsztatowych.

Wszystkie były niesprawne tech

nicznie, a niektóre w stanie całko

witej ruiny.

W ciągu kilkunastu lat jednak

wszystko uległo zmianie. Dopro

wadzono do poprawy stanu wielu

eksponatów, pozyskano nowe,

a niektóre przywrócono do stanu

l u d z i e i   m i e j s c a
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czynnego. Największą dumą Mu

zeum jest przywrócona do stanu

czynnego lokomotywa parowa

TKt4818, która wraz z zestawem

trzech historycznych wagonów

(czwarty jest już właśnie remonto

wany) poprowadziła już wiele po

ciągów retro. [•]

Autor z wykształcenia jest informatykiem,
a zamiłowania regionalistą. Uwielbia piesze
wycieczki i podróże koleją. Najciekawsze jego
zdaniem są miejsca poza głównymi szlakami,
które można podziwiać w ciszy i spokoju.

Jak dotrzeć?
Do Jaworzyny Śląskiej najłatwiej doje
chać oczywiście koleją. Zatrzymuje się
tutaj ok. 50 pociągów osobowych kur
sujących w relacjach z Wrocławia do
Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Szklarskiej
Poręby lub Bielawy Zachodniej oraz
z Legnicy do Kamieńca Ząbkowickiego
oraz kilka pociągów dalekobieżnych
PKP Intercity. Dojście spod dworca
kolejowego do Muzeum zajmuje nieca
łe 10 minut. Muzeum w sezonie zimo
wym jest czynne od 10 do 16 (w dni
robocze o 8), a w sezonie letnim do 18.
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fot. Wioletta Kozłowska
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CMENTARZ MIASTA,
KTÓRE ZNIKŁO
tekst Weronika Wiese, Gerhard Schiller

Dolnośląskie cmentarze stanowią świadectwo wyjątkowej, wielo

kulturowej i nierzadko dramatycznej historii tego regionu. Two

rzą niecodzienny i szczególny przewodnik po zapomnianym i mar

ginalizowanym dziedzictwie oraz bezpowrotnie utraconej przeszłości.

Tradycyjne nekropolie, wiej

skie cmentarzyki, rodzinne mauzo

lea, cmentarze wojenne, kaplice

grobowe, są wyraźnym śladem

wielowiekowej koegzystencji róż

nych grup etnicznych, narodowych,

wyznaniowych i religijnych na hi

storycznym Dolnym Śląsku. Na

Jak dotrzeć?
Do Miedzianki nie dociera żaden auto
bus. Najprościej jest dojechać do Ja
nowic Wielkich  zatrzymują się tu
wszystkie pociągi Kolei Dolnośląskich
i Polregio (1214 par) łączące Wrocław
z Jelenią Górą i 4 pociągi dalekobieżne
PKP Intercity. Z dworca wychodzimy
w lewo ul. Kolejową i ul. Leśną docho
dzimy na miejsce w pół godziny.
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Jadąc od strony Janowic Wiel

kich, po krótkiej trasie przez idyl

liczny krajobraz przy północnej

odnodze Rudaw Janowickich, do

ciera się do tablicy z nazwą miejsco

wości Miedzianka. Tu, na wznie

sieniu na południe od Bobru,

znajdowało się byłe miasteczko gór

nicze Kupferberg, Miedzianka

(520 m n.p.m.), po łacinie zwane

Cuprimontium. Zapewne w począt

kach niemieckiego osadnictwa

w XIII wieku wydobywano tu piryt

oraz rudy ołowiu i miedzi, skąd

wzięła się nazwa osady. Z dawnej

Miedzianki do dziś przetrwał tylko

ZAPOMNIANY CMENTARZ MIASTA,
KTÓRE ZNIKŁO – MIEDZIANKA, POWIAT JELENIOGÓRSKI

wiele lat zaginęła pamięć o wybit

nych postaciach, zasłużonych mie

szkańcach, losach pojedynczych

ludzi i całych rodzin, wydarzeniach,

namiętnościach i dramatach, któ

rymi żyły lokalne społeczności.

Dom Współpracy PolskoNiemiec

kiej w swojej publikacji "Historia

zapisana na dolnośląskich cmenta

rzach" podjął próbę przywrócenia

pamięci o nich, na podstawie oca

lałych śladów przeszłości. Zamie

szczony niżej artykuł autorstwa

dr. Gerharda Schillera pochodzi

z tej książki i opisuje jedno z 50

wybranych miejsc pochówku na

Dolnym Śląsku.
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kościół katolicki w niegdysiejszym

centrum miasta. Zniknęły pierzeje

domów, w zasadzie całe miasto – je

go obszar zarósł lasem i krzewami.

Przy ceglanej ruinie starego

niemieckiego browaru należy skrę

cić w lewo, drogą wiodącą do no

woczesnego browaru z gastronomią

i hotelem (nr 57b), niedawno odbu

dowanego w nawiązaniu do daw

nych tradycji. Zaledwie 200 m na

zachód od niego, pośrodku pola stoi

pradawny krzyż pokutny z napisem

memento: „pamiętajcie!” Wezwanie

to zwraca uwagę na popełnione

w tym miejscu przed wiekami –

i zapomniane – przestępstwo. Ale

apel ten można odnieść do pamięci

o całym miasteczku, które po 750

latach istnienia zniknęło i pozosta

ły po nim nieliczne ślady.

Kilka metrów dalej, przy

głównej drodze należy skręcić

w prawo w drogę polną, która bie

fot. Wioletta Kozłowska
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gnie w kierunku dawnego cmenta

rza wiejskiego.

Po lewej stronie pod wysokimi

drzewami rozpoznać można zbudo

wany w 1933 roku pomnik ku czci

poległych w I wojnie światowej,

głaz granitowy wyższy od człowie

ka, nieobrobiony, odnaleziony na

Piaskowej Górze. Obecnie stoi nie

my, bez napisów. Po około 100 me

trach dochodzi się do cmentarza

ewangelickiego.

W 1555 roku dotarła do Mie

dzianki reformacja, jednak dopiero

w 1742 roku, po przejściu Śląska

w pruskie ręce, ewangelicy mogli

zbudować nowy dom modlitwy

(obecnie nieistniejący) zamiast

odebranego im w 1654 roku, w tra

kcie kontrreformacji, kościoła

wiejskiego.

W 1840 roku w Miedziance

mieszkało 667 osób, z tego 555

ewangelików i 112 katolików,

l u d z i e i   m i e j s c a

fot. Wioletta Kozłowska
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a w 1944 roku miejscowość miała

tylko 637 mieszkańców – mniej

więcej 2/3 ewangelików i 1/3 kato

lików. Miedzianka uchodziła wów

czas za najmniejsze miasto Prus.

Położenie cmentarza przy starej

drodze do Mniszkowa było nadzwy

czaj urokliwe, ponieważ z pochylo

nego w kierunku południowym

terenu, poprzez góry i lasy rozciągał

się widok na grzbiet Karkonoszy.

Obecnie o tym miejscu pamięci,

które zniknęło

w r a z z c a ł y m

miastem, przy

pomina tylko kil

ka połamanych nagrobków ze zni

szczonymi inskrypcjami oraz ruina

kaplicy grobowej. Po 1945 roku

skradziono niemal wszystkie nie

mieckie nagrobki i płyty, a wiele

kości i czaszek leżało na powierzch

ni, aż powoli wszystko zarosło i te

ren cmentarny wykorzystywano co

najwyżej jako pastwisko.

W 1999 roku dawni niemieccy

mieszkańcy Miedzianki ufundowali

kamień pamiątkowy z polskim

i niemieckim napisem: „Spoczywaj

cie w pokoju. Jesteście niezapo

mniani”, co brzmi dzisiaj bardziej

jak życzenie niż rzeczywistość.

Niemal całkiem zapomniany

jest w każdym razie niegdysiejszy

przedmiot dumy Miedzianki, tzw.

Cech, dawne towarzystwo pochów

kowe, którego członkowie nosili

trumny do grobów, a którego tra

dycje zachowały się niemal do

końca niemieckiej epoki w dziejach

miasta. Członkowie Cechu ubierali

budzące grozę

c z a r n e s z a t y

i trójgraniaste

kapelusze; ich

przywódca miał kapelusz zdobiony

pióropuszem. Z kolei związek woj

skowy zajmował się pochówkami

towarzyszy broni, którzy wzięli

udział w wojnie, oddając nad ich

grobami salwy honorowe.

Już w XVI wieku rozpoczął się

upadek górnictwa w Miedziance,

w 1829 roku zanikło ono całkowicie

na terenie miasta, natomiast

w 1840 roku mieszkało tu zaledwie

dziewięciu górników. Dopiero

w latach 80. XIX wieku wybito tuż

I miejsce, gdzie był,

już go nie poznaje

(Ps 103, 1516)
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za cmentarzem nowy szyb „Toni”,

aby wznowić wydobycie miedzi,

jednak ten niezbyt szczęśliwy roz

dział historii górnictwa zakończył

się w 1944 roku.

Kolejny, fatalny i ostatni etap

miał wnet nadejść. 8 maja 1945 ro

ku Armia Czerwona, maszerując od

strony Ciechanowic i Marciszowa,

zajęła bez walki Miedziankę. Od

maja 1946 roku ci niemieccy mie

szkańcy, którzy wciąż jeszcze pozo

stali w mieście, byli „repatriowani”

– tzn. przesiedleni przymusowo do

stref okupacyjnych Niemiec. Już

w 1945 roku Sowieci rozpoczęli

poszukiwania uranu, tworząc tu

w 1948 roku w całkowitej tajemnicy

jedną z największych kopalń uranu

na wschodzie. Pozyskany surowiec

wywożono do ZSRR. Wokół Mie

dzianki powstały 34 szyby i liczne

hałdy. Wielu zatrudnionych tu Po

laków, nieświadomych zagrożenia,

zmarło później na skutek napro

mieniowania.

W 1952 roku złoża uranu wy

czerpały się. Jednak dopiero w la

l u d z i e i   m i e j s c a
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tach 19721973 niemal cała polska

ludność przesiedlona została do Je

leniej Góry, a nienaruszone podczas

wojny miasto, rzekomo z powodu

zagrożenia szkodami górniczymi,

prawie w całości zburzono. Być mo

że także w tym celu, jak powiadano,

aby skazać na zapomnienie „drugi

cmentarz” – polski, znajdujący się

pod ziemią, w korytarzach kopal

nianych. [•]

dr Gerhard Schiller (*1969) – historyk średniowiecza i nowożytności z Selters/Westerwald
(NadreniaPalatynat), wieloletnie związany z Opolem, uzyskał tytuł doktora w 2003 r. na Uni
wersytecie Georga Augusta w Getyndze, specjalista dziejów Śląska, autor wielu prac, artykułów
i publikacji oraz filmów edukacyjnych. Pracował między innymi w Deutsches Historisches Mu
seum w Berlinie, czy w Westfälisches Landesmedienzentrum w Münster. W swoich badaniach
koncentruje się głównie na gospodarczej, społecznej, kulturalnej i codziennej historii Śląska,
przy czym współpracuje z wieloma polskimi i niemieckimi instytucjami kulturalnymi i nauko
wymi oraz stowarzyszeniami zajmującymi się tą tematyką. Jego ostatnie działania projektowe
to m. in: ekspert naukowy i współautor scenariusza filmu o przedwojennym mieście Gruss aus
Oppeln na zlecenie Mniejszości Niemieckiej w Opolu (Opole 2018);, dwa artykuły w publikacji:
Spacery po mieście, którego nie ma. Nowy autorski spacerownik po Opolu, wydanej przez Be
atę Kubica na zlecenie Mniejszości Niemieckiej w Opolu (Opole 2019); esej Lebensläufe kultur
schaffender Personen aus den ehemaliges polnischen Ostgebieten, die seit 1945 in Schlesien ein
neues Lebensumfeld fanden (Życiorysy osób działających w dziedzinie kultury z dawnych pol
skich terenów wschodnich, które od 1945 r. znalazły nowe środowisko życia na Śląsku) w ra
mach projektu Schöpferische Kräfte Schlesiens (Twórcze siły Śląska) finansowanego przez
pełnomocnika Ministerstwa ds. Kultury i Mediów. Projekt ten, uzupełniony o sześć kolejnych
eseiów ukaże się w 2020 r. w Jahrbuch für schlesische Kultur und Geschichte (Rocznik śląskiej
kultury i historii), opublikowanym przez Stiftung Kulturwerk Schlesien w Würzburgu.

P
ocztów

kiz
p

ocz.X
X

w
ieku

(ta
in

astęp
n

a
stron

a)
źród

ło:
F

otop
olska.eu

/P
olskaorg.p

l



fot. Wojciech Głodek

46 | PRZYSTANEK DOLNY ŚLĄSK 4(25)/2019



PRZYSTANEK DOLNY ŚLĄSK 1(26)/2020 | 47

w w w . p r z y s t a n e k d . p l

Z WIDOKIEM NA
KATEDRĘ

Wrocławski hotel "The Brigde"

powstał w miejscu średniowieczne

go mostu, jednak nie martwcie się,

żaden średniowieczny most nie

ucierpiał w wyniku jego budowy.

Ostrów Tumski to najstarsza część

Wrocławia, którą na śródodrzań

skiej wyspie założono prawdopo

dobnie w X wieku. Znajdował się tu

ziemnodrewniany gród ksiażęcy

oraz we wschodniej części wyspy

niewielki kościół, który po roku

1000 i utworzeniu biskupstwa we

Wrocławiu zastąpiono trójnawową

przedromańską bazyliką z dwiema

wieżami.

tekst Wojciech Głodek

Dzięki zastosowaniu takich materiałów, jak tradycyjnie wypalana

cegła, beton, metal i szkło, stworzono obiekt nawiązujący do

wszechobecnego tu gotyku, który nie zdominował okolicy. To ekslu

zywny hotel w miejscu średniowiecznego mostu.
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Ufundowana przez Bolesława

Chrobrego pierwsza katedra nie

przetrwała długo, bo już w połowie

XI wieku została zastąpiona nową

wczesnoromańską trójnawową bu

dowlą, którą w niecałe sto lat póź

niej przebudowano w jeszcze oka

zalszą trzecią katedrę  romańską,

trójnawową bazylikę z transeptem.

Dopiero w połowie XIII wieku

rozpoczęto gotycką przebudowę

i w ten sposób powstała tzw. czwar

ta katedra, która wraz z dobudo

wanymi później renesansowymi

i barokowymi kaplicami jest tą,

którą możemy podziwiać dzisiaj.

Obecna katedra na wrocławskim

Ostrowie Tumskim jest trójnawową

gotycką bazyliką z ołtarzem skiero

wanym ku wschodowi, czyli

w stronę, z której ma nadejść Jezus.

Na znajdujący się od począt

ków XIV wieku pod wyłącznie ko

ścielną jurysdyckją Ostrów Tumski

l u d z i e i   m i e j s c a
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Na poprzedniej stronie:
zdjęcie Ostrowa Tumskiego z początku lat
40. XX wieku. Na wprost katedra, a po lewej
nieistniejący już dziś konwikt chłopięcy na
miejscu którego stanął "The Bridge"
źródło: polskaorg.pl

Jak dotrzeć?
Ze stacji kolejowej Wrocław Główny
można dojść na miejsce w niecałe pół
godziny, najpierw idziemy prosto
ul. Kołłątaja i ul. Skargi, potem w pra
wo przy Galerii Dominikańskiej i dalej
przez Park Słowackiego i most Pokoju.
Można też podjechać tramwajem linii
nr 2 do przystanku "Katedra" (9 min.,
4 przystanki, kierunek: Biskupin)

prowadziły dwa mosty  łączący

Ostrów z wyspą Piasek w miejscu

obecnego mostu Tumskiego oraz

łączący Ostrów z prawym brzegiem

Odry w miejscu mniej więcej obec

nego placu Katedralnego.

Po tym drugim moście nie ma

juz żadnego śladu, nie ma śladu też

po płynącej tędy odnodze Odry.

Całość została zasypana w okresie

wojen napoleońskich, gdy na pole

cenie Hieronima Bonapartego we

Wrocławiu, tak jak w wielu innych

zdobytych miastach, zrównano

z ziemią umocnienia. Przy okazji

zasypano także jedną z odnóg Odry

i w ten sposób na początku XIX

wieku Ostrów Tumski przestał być

wyspą.

Zasypane ramię Odry zajął

zieleniec, bo początkowo uznano, że

teren nie nadaje się pod zabudowę.

Jednak w drugiej połowie XIX

wieku rozpoczęto zabudowę placu.

Powstały wtedy m. in. z inicjatywy

kardynała Georga von Koppa kon

wikt (przyklasztorna szkoła z in

ternatem) Collegium Georgianum

według projektu diecjezjalnego

radcy budowlanego Josepha Eber

sa, w którym mieści się Metropoli

talne Wyższe Seminarium Ducho

wne we Wrocławiu oraz konwikt

chłopięcy, czyli dom wychowawczy

dla gimnazjalistów, którzy chcieli

zostać księżmi, który nie przetwał

obrony Festung Breslau.

Po wojnie jego ruiny straszyły

w tym miejscu jeszcze dobre kilka

naście lat. Ostatecznie powstałą po

wyburzeniu łąkę zajęły cąłkowicie

niepasujące do zabytkowego oto

czenia dwu i czteropiętrowy beto

nowe bloki z wielkiej płyty, które
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przeznaczono na przychodnię dla

szkół wyższych. Przychodnia funk

cjonowała jeszcze na początku XXI

wieku, dziś jednak nie pozostał już

po niej na szczęście żaden ślad,

a w jej miejscu powstała największa

ekskluzywna inwestycja hotelowa

we Wrocławiu ostatnich lat.

Dzięki zastosowaniu materia

łów takich, jak tradycyjnie wypala

na cegła, beton, metal i szkło,

stworzono obiekt, który nie zdomi

fot. arch. The Bridge

l u d z i e i   m i e j s c a
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nował okolicy, a w jeszcze więk

szym stopniu pozwolił docenić ota

czającą go przestrzeń. – Naszym

zadaniem było dopisanie kolejnego

rozdziału w historii Ostrowa Tum

skiego. Zaprojektowaliśmy budy

nek, który jednoznacznie wskazuje

na czas w jakim powstał, chcieli

śmy pokazać, że został zbudowany

tu i teraz – szukaliśmy więc formy,

która nie będzie ukrywać się za

historycznym sztafażem.

Zależało nam także, aby

w odróżnieniu od innych tego typu

obiektów, hotel otwierał się na

miasto i mieszkańców. Restaura

fot. Wojciech Głodek
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cja z wejściem bezpośrednio z pla

cu Katedralnego oraz ogólnodo

stępny ogród hotelowy, który

w przyszłości umożliwi spacer od

Katedry do nabrzeża rzeki tą

otwartość zapewniają – mówi Mi

chał Goncerzewicz z Forum Archi

tekci, pracowni, która odpowiadała

za projekt bryły hotelu.

Pięciogwiazdkowy hotel na

Ostrowie Tumskim we Wrocławiu

oferuje 184 komfortowo wyposażo

ne pokoje, restaurację Craft,

w której można spróbować autor

skich dań przygotowywanych na

bazie lokalnych produktów od

miejscowych dostawców, a także

doskonałych koktajli i rzemieślni

czych piw, część konferencyjną oraz

niezapomniany widok z tarasu na

dachu na Katedrę i bulwary nad

Odrą. Za zaprojektowanie wnętrza

hotelu odpowiadała słynna z wielu

interesujących realizacji i wielo

l u d z i e i   m i e j s c a
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krotnie nagradzana pracownia Me

dusa Group. – Dla nas była to nie

zwykła szansa i duża odpowie

dzialność, aby zaprojektować

przestrzeń hotelu znajdującego się

w tak pięknym miejscu. Obiekt od

wołuje się do otaczającej nas ze

wszech stron historii, przetworzo

nej przez wrażliwość współczesnej

architektury, cechującej prace na

szego studia.

Staraliśmy się uniknąć cliché

z międzynarodowych magazynów

architektonicznych i zapropono

wać oryginalne oraz odwołujące

się do wieloletniej historii i kultury

fot. arch. The Bridge (x2)
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wnętrza. Mamy nadzieję, że do

świadczenie z przebywania w tym

hotelu będzie nowym i ciekawym

przeżyciem dla odwiedzających –

mówi Łukasz Zagała, współwłaści

ciel Medusa Group.

Wspaniały widok na rzekę

i naodrzańskie bulwary rozciąga się

z tarasu na dachu oraz położonych

na najwyższej kondygnacji stref spa

i fitnes. Szum wody można jedna

usłyszeć już na parterze, bo foyer

od sali balowej z wyjściem do

ogrodu oddziela ściana wodna.

Siedząc w restauracji lub salach

konferencyjnych przez wielkie okna

mamy widok wprost na Katedrę

i neogotycki budynek seminarium.

Ale warto także spojrzeć na ściany,

bo pojawiają się na nich historycz

ne ryciny związane z miastem.

Także na ścianach komfortowych

pokoi gości witają słynne postaci

historyczne związane z Wrocła

fot. Wojciech Głodek (x2)
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wiem. To wynik współpracy z Mu

zeum Narodowym we Wrocławiu.

Jedna z tych rycin przedstawia

nawet most, w miejscu którego, na

zasypanej dwieście lat temu odno

dze Odry, stoi teraz hotel. – W hi

storycznej części Wrocławia stwo

rzyliśmy niepowtarzalne miejsce,

które oferuje nie tylko pięcio

gwiazdkowy standard, ale opo

wiada swoim gościom interesującą

historię, dostarcza niezapomnia

nych wrażeń, dzięki którym będą

chcieli do niego wracać – mówi

Karolina Kaim, prezes Tacit Inve

stment – właściciela hotelu, który

działa pod marką MGallery w ra

mach sieci AccorHotels. [•]

Autor z wykształcenia jest informatykiem,
a zamiłowania regionalistą. Uwielbia piesze
wycieczki i podróże koleją. Najciekawsze jego
zdaniem są miejsca poza głównymi szlakami,
które można podziwiać w ciszy i spokoju.



fot. archiwum Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
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JEDYNA TAKA GALERIA
HANDLOWA

Budynek ten został wzniesiony

na polecenie kupca R. Schullera.

Postanowił on postawić nowocze

sny budynek handlowomieszkalny

wzdłuż jednej z głównych ulic mia

sta, prowadzącej od dworca kolejo

wego do rynku, naprzeciw budyn

ku, w którym wówczas mieścił się

cesarski urząd pocztowy (1 Maja

28). Projekt budynku wykonało

miejscowe biuro architektoniczne

Gebrüder Albert (Bracia Albert). Ze

względu na to, że działka, na której

znajduje się opisywany obiekt,

charakteryzuje się znacznym spad

kiem terenu, wymagała specjalnego

tekst Katarzyna MatusewiczGórniak

Dom towarowy przy ul. 1 Maja 27 (dawniej Bahnhofstrasse 58)

w Jeleniej Górze, dzisiaj funkcjonujący pod nazwą Galeria Kar

konoska, wybudowany został w latach 19041905. Nie należy do naj

większych w regionie, ale za to na pewno do najciekawszych.
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opracowania konstrukcyjnego. Za

jęła się tym firma Pulfer & Bidal,

specjalizująca się w nowej wówczas

technologii żelbetonu i wykonująca

duże konstrukcje hal fabrycznych

i mostów. To, co wydawało się

mankamentem, wykorzystano jako

atut.

Zewnętrzne ściany secesyjnego

budynku pokryto białą cegłą klin

kierową od frontu oraz ciemnoczer

woną na tylnej elewacji. Od strony

ul. 1 Maja są trzy piętra. Znajdo

wały się tam eleganckie mieszkania

oraz pomieszczenia biurowe. Na

parterze, oprócz wejść do kamieni

cy i pasażu handlowego, zaprojek

towano cztery sporych rozmiarów

witryny sklepowe, które przed woj

ną zachwycały przechodniów ory

ginalnymi dekoracjami i kolo

rowym oświetleniem.

Warto zwrócić uwagę na cie

kawe główne wejście do części biu
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rowej tego obiektu. Nad drzwiami

umiejscowiona jest dekoracja rzeź

biarska przedstawiająca okręt na

morzu. Po obu stronach statku wy

pisane są złotymi cyframi lata pow

stania budynku: 1904 i 1905, a po

niżej monogram pierwszego wła

ściciela – RS. U szczytu na ryzali

tach nad wejściami do pasażu han

dlowego umieszczono dwa wize

runki głowy Hermesa ze złotymi

skrzydełkami, która podobnie jak

Fortuna były symbolem handlu

często umieszczanym na secesyj

nych domach towarowych.
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fot. archiwum Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego



Budynek powstał w nowoczesnej wówczas technologii żelazobetonu. Po rozebraniu parterowej
przybudówki odsłonięty został stary napis na elewacji bocznej widoczny na zdjęciu po prawej
stronie. Widok od strony zlikwidowanego z końcem 1999 roku targowiska miejskiego, po
którym teren do dzisiaj nie został zagospodarowany
fot. Wojciech Głodek, 25 grudnia 2015 roku
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Jak dotrzeć?
Do Jeleniej Góry dociera 1820 par
z Wrocławia (w tym 6 dalekobieżnych),
7 par ze Görlitz i 910 par ze Szklarskiej
Poręby. Z dworca kolejowego idziemy
prosto ul. 1 Maja niecałe 15 min.

Na elewacji od strony wschod

niej zachował się przedwojenny

napis „Kaufhaus R. Schüller”, który

został odsłonięty kilka lat temu po

rozbiórce przybudówki.

Mieszkania w tej kamienicy

charakteryzowały się wysokim

standardem, dlatego wynajmowali

je bogaci mieszkańcy – urzędnicy

wysokiego szczebla czy lekarze,

którzy prowadzili tu też swoje

praktyki.

Część handlowa jest niewąt

pliwie największą atrakcją tego bu

dynku, a zarazem tym, co wyróżnia

dzisiejszą Galerią Karkonoską na

tle innych obiektów usługowych.

Dzięki wykorzystaniu skarpy, pół

nocnozachodnie skrzydło budynku

kryje w sobie trzypoziomową prze

strzeń handlową, w której wizytę

zaczynamy od najwyżej kondygna

cji i schodzimy w dół. Dwa wejścia

od ulicy prowadzą do dwóch jed

noprzestrzennych hal, które łączy

wąski korytarz. Większa z hal

fot. K. MatusewiczGórniak
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w głębi zwieńczona jest owalną

klatką schodową i świetlikiem. Że

lazna balustrada z motywem ro

ślinnym i czworoboczne filary prze

noszą nas w czasy secesji.

Po II wojnie światowej dom to

warowy przez krótki czas był w rę

kach prywatnych – należał do firmy

„E. Sobaszek i spółka”, jednak po

stępujące zmiany i polityka nowej

władzy sprawiły, że szybko został

upaństwowiony. Od 1948 należał

do Spółdzielni Pracy „Spólnota”,

a gdy w 1975 roku Jelenia Góra zo

stała miastem wojewódzkim, dom

towarowy został przejęty przez

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo

Handlu Wewnętrznego. Przez kil

kadziesiąt lat działał pod nazwą

Powszechny Dom Towarowy.

Obecnie kamienica należy do

Karkonoskiej Agencji Rozwoju Re

gionalnego, która nad częścią han

dlową, czyli Galerią Karkonoską,
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ma swoje biura oraz wynajmuje po

mieszczenia innym firmom. Nieste

ty stoisk handlowych jest tam coraz

mniej i z nutką nostalgii można

przechadzać się po wnętrzu, które

jeszcze kilkadziesiąt lat temu tętni

ło życiem. [•]

Autorka z wykształcenia jest historykiem
i kulturoznawcą, obecnie jest kustoszem
w Muzeum Miejskim "Dom Gerharta Haupt
manna" w Jeleniej Górze  Jagniątkowie.
W kręgu jej zainteresowań centralne miejsce
zajmuje historia Karkonoszy (zwłaszcza po
1945 roku)  przeobrażenia społeczne i kul
turowe, adaptacja mieszkańców i "oswajanie"
Ziem Odzyskanych, rozwój turystyki w cza
sach PRL.

Hirschberg, Bahnhofstrasse (od 1933 roku Hindenburgstrasse, obecnie ul. 1 Maja w Jeleniej
Górze), po prawej widoczny dom towarowy Schüllera, rok 1907 / źródło: Fotopolska.eu



fot. archiwum UMiG Kąty Wrocławskie
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NOWE ŻYCIE KOŚCIOŁA
EWANGELICKIEGO

Pierwsze wzmianki o zaintere

sowaniu naukami Marcina Lutra

wśród Kątczan pochodzą z 1530 ro

ku. Jednak panujący wówczas na

Śląsku katoliccy Habsburgowie og

raniczali szerzenie się nowego kul

tu. Kościół na potrzeby protestan

tów wybudowano wprawdzie około

1600 roku, ale po niedługim czasie

biskupi wrocławscy kazali go roze

brać. Przez pewien czasu funkcję

zboru pełnił kościół katolicki pw.

św. Piotra i Pawła. Po przywróceniu

katolikom ich własności, nabożeń

stwa protestanckie odbywały się

w jednej z sal ratuszowych.

tekst Ilona Migacz

Szesnastowieczni protestanccy mieszkańcy Kątów Wrocławskich

potrzebowali miejsca do modlitwy. Świątynia, godna ambicji

kąckiej wspólnoty, powstała dopiero po dwustu latach. Obecnie

budowla pełni zupełnie inną funkcję.
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Sytuację zmieniły diametralnie

wojny śląskie i wygrana Hohenzol

lernów. Ci z kolei chętnie wspierali

nowe wspólnoty religijne, często fi

nansując budowę protestanckich

świątyń. Z tej możliwości skorzy

stała również wspólnota kącka.

W 1831 roku powstał projekt

kościoła, który jednak nie zyskał

akceptacji Karla Friedricha Schin

kla, a z jego zdaniem należało się li

czyć. Schinkel pełnił funkcję tajne

go radcy budowlanego. To on od

powiadał za wszelkie projekty bu

dowlane na terenie Prus, które miał

obowiązek oceniać również pod

względem estetycznym. Stworzył

ogromną liczbę własnych, autor

skich projektów. Powierzono mu

m.in. przebudowę centrum Berlina

dla uczczenia zwycięstwa nad Na

poleonem. Zaprojektował też wiele

budynków w królewskim komplek

sie Sanssouci w Poczdamie.

l u d z i e i   m i e j s c a
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Schinkel wniósł poprawki do

projektu kościoła w Kątach Wro

cławskich i budowa mogła ruszyć.

Interesował się nią sam król Fryde

ryk Wilhelm. Wiemy, że władca od

wiedził Kąty i prawdopodobnie zaj

rzał także na plac budowy wtedy już

prawie skończonej świątyni. Pod

czas wizyty miał powiedzieć: Chęt

nie uczyniłem coś dla biednego

miasta i cieszę się, że zaradziłem

jego potrzebom. Dodać należy, że

był ważnym sponsorem przedsię

wzięcia. Przekazał ponad 9 000 ta

larów, czyli więcej niż połowę kwoty

potrzebnej na budowę kościoła.

Lata 30. XX wieku / źródło: Polskaorg.pl
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19 stycznia 1863 roku świąty

nia w Kątach została poświęcona

i oddana do użytku. Jej patronką

została św. Elżbieta.

Powstał budynek prosty i ele

gancki, w ulubionym przez Schin

kla stylu klasycystycznym. Zewnę

trzne ściany pokryto tzw. cegłą kla

l u d z i e i   m i e j s c a

sztorną w kolorze bordowym i żół

tym. Wokół całego budynku biegł

ozdobny fryz. Ściany urozmaicają

wysokie okna, półkoliście zakoń

czone. Nad drzwiami wejściowymi

umieszczono półkoliste tympanony

z wizerunkami aniołów, trzymają

cych żeliwne tablice z cytatami

z Biblii.

Wnętrze budynku było również

tyleż proste co eleganckie. Wzór

malunku głównej ściany ołtarzowej

przypominał marmur. Wysoko po

bokach ołtarza umieszczono figury

świętych Piotra i Pawła. Wnętrze

okalała empora z drewnianymi

słupami. Z czasem świątynia wzbo

gaciła się o trzy dzwony. Dwa pier

wsze ufundował czeladnik młynar

ski Knorm, który na ten cel prze

znaczył wygraną na loterii.

Świątynia zdobiła kątecki ry

nek i wzbogacała życie duchowe

mieszkańców do 1945 roku. Potem

Bolesław Drobner, pierwszy Prezydent Wro
cławia (drugi od lewej) na rynku w Kątach
Wrocławskich. W tle obok ratusza widoczny
kościół ewangelicki. Zdjęcie zostało wykona
ne dnia 15 kwietnia 1945 roku dla czasopi
sma "Przekrój".
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opustoszała. Na początku lat 60.

XX wieku polskie władze zdecydo

wały o przekształceniu budynku

w kino. W 1971 roku dokonano ko

lejnych zmian – usunięto ostatnie

ślady ołtarza, a we wnętrzu wydzie

lono stropem dwie kondygnacje.

W dawnym kościele urucho miono

sklep spożywczy oraz drobne

punkty usługowe.

W 2017 roku rozpoczęła się

gruntowna przebudowa obiektu.

Celem było odtworzenie oryginal

nego wyglądu budynku. Nie było to

Wnętrze kościoła ewangelickiego w II połowie lat 30. XX wieku / źródło: Die
Baukunstdenkmäler des Landkreises Breslau, Kurt Degen, Weidlich, Frankfurt am Main, 1965
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łatwe zadanie. Budynek miał dziu

rawy dach, był zawilgocony i za

grzybiony. Jednak powoli, wraz

z postępem prac, obiekt zaczął

ujawniać swój dawny blask.

Zewnętrzne ściany pokryto ce

głą wyprodukowaną specjalnie do

tego celu. Ich przygotowanie zajęło

aż 8 tygodni. Cegły wyrabiano ręcz

nie, według zasad obowiązujących

w połowie XIX wieku. Precyzyjnie

odtwarzano gzymsy, fryzy, odtwa

rzano tablice fundacyjne z elewacji

kościoła.

Tak jak udało się przywrócić

oryginalny wygląd budowli, już

w środku budynek nie przypomina

pierwowzoru. Został dostosowany

do współczesnych wymagań obiek

tów użyteczności publicznej. Zyskał

wiele udogodnień, jak nowoczesną

windę czy klimatyzację.

Jedynym zachowanym ele

mentem dawnego wnętrza świą ty

l u d z i e i   m i e j s c a
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ni są deski na suficie pierwszego

piętra budynku, pokryte delikat

nym kwiatowym wzorem w kolorze

szałwii. Ornament patronowy, czyli

tworzony za pomocą szablonów

zwanych patronami, to jedna z naj

częściej stosowanych dawnych me

tod zdobienia budynków. Odnale

zienie ornamentów na suficie ką

teckiego zabytku stanowiło nie lada

niespodziankę. Ostatecznie zostały

pieczołowicie odrestaurowane.

Budynek znowu, jak przed po

nad 180. laty, zdobi rynek w Kątach

Wrocławskich. I znowu służy mie

szkańcom  wewnątrz siedzibę ma

biblioteka i lokalne muzeum, a Ką

ty Wrocławskie szczycą się wysokiej

klasy zabytkiem, zdobiącym rynek

miasteczka. [•]

W artykule zostały wykorzystane informacje
zebrane przez Jerzego Grędę, opublikowane
na stronie: www.katywroclawskie.com/prze
wodnik/kacik_historyczny

fo
t.

ar
ch

iw
u

m
U

M
iG

K
ąt

y
W

ro
cł

aw
sk

ie
(x

2
)



Chełmiec, styczeń 2016 / fot. Barbara Przybyłowicz
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BOLKOWSKA GALERIA
W DAWNYM KOŚCIELE

Świątynia ewangelicka wybu

dowana została w Bolkowie w 1885

roku na planie prostokąta. Wejście

główne zaprojektowano od strony

zachodniej, natomiast prezbiterium

w kształcie absydy – od wschodniej.

Nad jednoprzestrzenną bryłą

w układzie trzynawowym góruje

umieszczona centralnie wieża

o wysokości 28 metrów.

Kościół w latach 70. XX wieku

został zdesakralizowany i przezna

czony na salę gimnastyczną dla

miejscowego Zespołu Szkół Rolni

czych. W 2010 roku dawny kościół

przestał być użytkowany przez

tekst Katarzyna MatusewiczGórniak

W Bolkowie, w którym główną atrakcją są górujące nad miastem

ruiny zamku, przed wojną, jak w wielu miastach i miasteczkach

śląskich, były dwa kościoły: katolicki i ewangelicki. Ten drugi po woj

nie przestał pełnić swoją funkcję.
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źródło: arch. Gminy Bolków

szkołę i stał odtąd pusty. Miasto,

chcąc uchronić budynek przed ru

iną, znalazło pomysł i dzięki dofi

nansowaniu z Regionalnego Pro

gramu Województwa Dolnoślą

skiego udało się go wyremontować

i przystosować do nowych celów.

Utworzono w nim Bolkowską Gale

rię HistorycznoArtystyczną ARS

ET HISTORIA.

Wyremontowany budynek od

zyskał hełm wieży kościelnej, który

zniknął z niej po desakralizacji.

Nawy boczne i antresola oddzielone

zostały przeszklonymi ścianami od

głównej sali. Na parterze umiesz

czono na nich rolety z nadrukiem

przedwojennych zdjęć Bolkowa,

które nie tylko zdobią, ale i wy

dzielają strefy komfortu pracy

w trakcie różnych wydarzeń.

Do budynku przeniesiona zo

stała biblioteka publiczna, która

zajmuje powierzchnię naw bocz

l u d z i e i   m i e j s c a
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nych na parterze oraz północną

antresolę. Wyposażono ją w nowo

czesne regały, stanowiska kompu

terowe oraz sprzęt do przeprowa

dzania spotkań, warsztatów i lekcji

bibliotecznych. Chór oraz antresolę

południową przeznaczono na fun

kcje wystawienniczoekspozycyjne.

Obecnie można tam obejrzeć mię

dzy innymi zdjęcia z remontu daw

nego kościoła.

Nawa główna, gdzie kiedyś

umieszczone były ławki dla wier

nych, zaadaptowana została na

wielofunkcyjną salę i wyposażona

w sprzęt nagłośnieniowooświetle

niowy do organizacji m.in. wido

wisk, koncertów, festiwali i konfe

rencji. Ponadto tuż przy wejściu

zwiedzający będą mogli skorzystać

Jak dotrzeć?
Pociągi do Bolkowa nie docierają od 25
lat, ale można tu całkiem wygodnie do
jechać autobusami PKS kursującymi
między Wrocławiem a Jelenią Górą (10
połączeń) lub Kamienną Górą (5 połą
czeń). Przystanek autobusowy znajdu
je się 200 metrów od rynku, prawie
dokładnie pod opisywanym tu dawnym
kościołem ewangelickim.

źródło: arch. Gminy Bolków
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l u d z i e i   m i e j s c a

z punktu informacji turystycznej.

Bolków nie posiada muzeum po

święconego stricte miastu, a Mu

zeum Zamek Bolków jest oddziałem

Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej

Górze i nie ma stałej ekspozycji

związanej z historią miejscowości,

dlatego w Bolkowskiej Galerii będą

gromadzone historyczne przedmio

ty i pamiątki związane z miastem

i jego mieszkańcami. Teren wokół

dawnego kościoła został zrewitali

zowany – utworzono dwa wjazdy

na posesję, parking, ławeczki

wzdłuż terenów zielonych oraz cią

gi piesze. Budynek przystosowany

jest do korzystania przez osoby

z niepełnosprawnościami.

Bolkowska Galeria Historycz

noArtystyczna otwarta została pod

koniec stycznia 2020 roku. Posta

nowiliśmy wybrać się tam w ostatni

dzień miesiąca. Gdy dotarliśmy na

miejsce, okazało się, że właśnie

fot. Grzegorz Górniak
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wizualizacja wnętrza / fot. arch. Gminy Bolków

skończyła się sesja rady miasta.

Burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab

zachęcił nas do wejścia do budyn

ku, opowiedział o remoncie i po

prosił personel biblioteki o poka

zanie nam wnętrz na antresoli.

Pracownicy chętnie z nami rozma

wiali i pokazali nam budynek. By

liśmy pod wrażeniem życzliwości

burmistrza i bibliotekarzy, którzy

z pasją i dumą, że są gospodarzami

takiego obiektu, „zaopiekowali się”

dwójką turystów w piątkowy wie

czór. Zachęcam wszystkich, aby

przejeżdżając przez Bolków odwie

dzili to wyjątkowe miejsce. [•]

Autorka z wykształcenia jest historykiem
i kulturoznawcą, obecnie jest kustoszem
w Muzeum Miejskim "Dom Gerharta Haupt
manna" w Jeleniej Górze  Jagniątkowie.
W kręgu jej zainteresowań centralne miejsce
zajmuje historia Karkonoszy (zwłaszcza po
1945 roku)  przeobrażenia społeczne i kul
turowe, adaptacja mieszkańców i "oswajanie"
Ziem Odzyskanych, rozwój turystyki w cza
sach PRL.



80 | PRZYSTANEK DOLNY ŚLĄSK 4(25)/2019



Dawny kościół ewangelicki przed remontem / fot. arch. Urzędu Miejskiego w Bolkowie (x3)
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Dawny kościół ewangelicki w trakcie remontu / fot. arch. Urzędu Miejskiego w Bolkowie (x3)
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Wnętrze Bolkowskiej Galerii HistorycznoArtystycznej / fot. Grzegorz Górniak (x3)



Obecna ul. Świdnicka na odcinku "arkad" w II poł. lat 30 XX wieku
(zdjęcie ze zbiorów własnych Michała Karczmarka)
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TRZY POCZĄTKI

Z okazji jubileuszu Dolnoślą

skie Centrum Filmowe przygotowa

ło wiele wydarzeń, które mają prze

prowadzić widzów przez ponad stu

letnią historię kina – pokazy naj

większych filmowych hitów stule

cia, projekcje zrekonstruowanych

polskich filmów, wystawy afiszy ki

nowych i fotosów filmowych, spo

tkania z twórcami a także wycieczki

szlakiem dawnych wrocławskich

kin. – Rok 2020 to czas naszego

wielkiego jubileuszu. Jako jedyne

historyczne kino w stolicy Dolnego

Śląska czujemy się spadkobiercami

nie tylko tradycji kina Warszawa,

tekst Anna SmyczMichalak,
Michał Kaczmarek, Kamilla Jasińska

Dolnośląskie Centrum Filmowe jako najstarsze kino we Wrocła

wiu, mające swoje korzenie jeszcze w przedwojennym Breslau,

obchodzi wyjątkowy jubileusz. W tym roku mija dokładnie 110. roczni

ca otwarcia kina PalastTheater w miejscu, gdzie później stało kino

Warszawa, a dziś DCF. Jest to więc miejsce, które może poszczycić się

najdłuższą we Wrocławiu tradycją wyświetlania filmów.



88 | PRZYSTANEK DOLNY ŚLĄSK 1(26)/2020

ale także funkcjonującego w tym

samym miejscu niemieckiego kina

PalastTheater, które rozpoczęło

swoją działalność już w 1910 roku.

Zapraszamy widzów do świę

towania z nami. Z okazji jubileuszu

przygotowaliśmy szereg specjal

nych propozycji. Będzie filmowo,

muzycznie, lirycznie, nostalgicznie,

ale i energetycznie! Będą wspania

li goście i dużo wspomnień – mówi

Jarosław Perduta, dyrektor DCF.

Oficjalnie obchody jubileuszo

we rozpoczął 30 stycznia specjalny

pokaz filmu „Bestia” z 1917 roku

z Polą Negri w roli głównej i muzy

ką na żywo. Było to pierwsze spo

tkanie w ramach zaplanowanego na

cały rok cyklu „Dekady”, podczas

którego w DCF wyświetlane będą

filmowe arcydzieła reprezentatyw

ne dla każdej z dekad minionego

stulecia, m.in. „Metropolis”, „La

Strada” czy „Casablanka”. 30 sty

fot. arch. DCF
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cznia otwarta została także wystawa

prezentująca archiwalne afisze fil

mowe i repertuary kina Warszawa

z lat 40. ubiegłego stulecia. Kolej

nym jubileuszowym cyklem prowa

dzącym widzów przez historię kina

będą „Rekonstrukcje” czyli pokaz

odrestaurowanych dzieł polskiej ki

nematografii, wśród nich znajdą

się m.in. „Faraon” Jerzego Kawale

rowicza, „Niewinni czarodzieje”

Andrzeja Wajdy czy „Ręce do góry”

Jerzego Skolimowskiego.

W ramach jubileuszu będzie

można obejrzeć także wystawy sta

rych zdjęć dokumentujących prze

miany kina od PalastTheater po

przez Kino Warszawa po DCF,

a także fotosów autorstwa Stefana

Kurzypa z filmów, które powstały

we wrocławskiej Wytwórni Filmów

Fabularnych.

– Historię naszego kina two

rzyły nie tylko filmy tu wyświetla

ne, ale także widzowie, którzy od

wiedzali nas przez dekady. I wła

śnie ich chcemy zaprosić do tego,

aby dzielili się swoimi wspomnie

niami związanymi z DCF a także

naszym poprzednikiem – kinem

Warszawa. Specjalnie dla nich

otworzymy platformę interneto

wą, na której będziemy umieszczać

spisane i nagrane wspomnienia.

Dlatego już dziś zapraszamy do

kontaktu każdego, kto chciałby się

podzielić swoimi wspomnieniami

i zdjęciami. Chcemy, aby wśród

osób opowiadających swoje histo

rie byli zarówno wrocławianie

związani z przemysłem filmowym

i kulturą jak i widzowie, którzy

zachowali miłe wspomnienia

związane z najstarszym wrocław

skim kinem – dodaje Perduta.

POCZĄTKI WROCŁAWSKIEJ
KINEMATOGRAFII

Początki kina we Wrocławiu

sięgają końca XIX wieku i wiążą się

nierozerwalnie z pierwszym poka

zem filmowym, który przy wyko

rzystaniu nowoczesnego kinema

tografu (skonstruowanego w 1895

roku przez braci Louisa i Augusta

Lumière) odbył się 7 września 1896

roku w małej sali Wrocławskiego

Domu Koncertowego mieszczącego
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się przy Gartenstrasse 3941 (ob. ul.

Piłsudskiego, budynek nie istnieje).

Nowa forma przekazu bardzo szyb

ko zyskała wielu zwolenników.

Przez trzy miesiące wyświetlania

filmów z możliwości, jakie dawał

wynalazek braci Lumière, skorzy

stało ponad 90 tys. osób.

Początkowo seanse filmowe

organizowane były w zaadaptowa

nych na daną chwilę pomieszcze

niach restauracyjnych i teatralnych

oraz w domach towarowych. Gościł

je także w swoich wnętrzach np.

Wrocławski Dom Koncertowy. Po

1900 roku filmy weszły do reper

tuaru kilku wrocławskich teatrów

variétés. Wrocław odwiedzany był

także przez cieszące się dużą popu

larnością kina objazdowe, które

gościły tu aż do czerwca 1911 roku.

Warto pamiętać, że przełom XIX

i XX wieku (do 1908 roku) to okres,

gdy blisko 80 proc. pokazywanych

w Niemczech filmów pochodziło

z zagranicy, głównie z Francji.

Okres dynamicznego rozwoju

kinematografii, czego jednym

z przejawów był gwałtowny wzrost

liczby kin, przypadł na dekadę bez

źródło: Fotopolska.eu
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pośrednio poprzedzającą I wojnę

światową. Pierwsze wrocławskie ki

na stacjonarne w przestrzeni miej

skiej pojawiły się właśnie w tym

czasie. Początkowo mieściły się

w niewielkich pomieszczeniach

i dysponowały małą liczbą miejsc,

bowiem do ich urządzenia wystar

czał tylko projektor, ekran i kilka

krzeseł. Tego typu kina zwane były

kinami sklepowymi lub kintoppami

(ze względu na możliwość palenia

w ich wnętrzach tytoniu oraz kon

sumpcję piwa).

Za pierwsze tego typu kino

można uznać otwarte w 1906 roku,

czyli zaledwie osiem lat po pierw

szym wrocławskim seansie filmo

wym, kino „FataMorgana” miesz

czące się przy Nikolaistrasse 6568

(ob. ul. św. Mikołaja) w jednym

z pierwszych wrocławskich domów

handlowych (ob. siedziba Wro

cławskich Zakładów Zielarskich

Dawna sala balowa PalastTheater / źródło: Fotopolska.eu
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Herbapol). Istniejące do 1914 roku

kino początkowo mieściło ok. 100

widzów, a po rozbudowie w 1909

roku – blisko 150.

Wraz ze wzrostem popularno

ści kinematografii kina zaczęto or

ganizować w specjalnie do tego celu

przystosowanych dużych salach

o bogatym wystroju, dzięki czemu

zwane były pałacami kinowymi.

RESTAURACJA PAŁACOWA –
PALAST RESTAURANT

Pierwszym zasługującym na

miano pałacu kinowego, a jedno

cześnie jednym z pierwszych kin

stacjonarnych – powstałym po Fa

taMorganie (1906) i Colloseum

(1909) – było to, które utworzono

w przystosowanej do organizowa

nia seansów filmowych dawnej sali

balowej PalastRestaurant (Restau

racja Pałacowa). Wybór miejsca nie

był przypadkowy, ponieważ sala

stanowiła część kompleksu rozryw

kowego znajdującego się przy jed

nej z najbardziej reprezentacyjnych

ulic miasta. Całe założenie otoczone

było rzędami kamienic usytuowa

nych wzdłuż południowowschod

niej części Tauentzienplatz (ob. pl.

Tadeusza Kościuszki), wschodniej

części Neue Schweidnitzerstrasse

(ob. ul. Świdnicka), budynkami

hotelu Vier Jahreszeiten (dawny

hotel „Cztery Pory Roku”, ob. hotel

„Polonia”) oraz dawnym ogrodem

willi Juliusa Schultzego (ob. po

dwórzec za budynkiem admini

stracyjnym Teatru Muzycznego

„Capitol”).

Wejście do kompleksu prowa

dziło przez okazałą wielofunkcyjną

kamienicę, zaprojektowaną przez

Georga Schneidera, wzniesioną

w 1898 roku przy Neue Schweid

nitzerstrasse 16 (ob. ul. Świdnic

ka 4250; kamienica nie istnieje,

w jej miejscu powstały budynki

KDM), należącą do wrocławskiego

kupca i przedsiębiorcy budowlane

go Moritza Branissa.

Sześciokondygnacyjnej fasa

dzie nowej kamienicy, która zastą

piła istniejącą w tym miejscu od

połowy XIX wieku skromniejszą

budowlę, nadano bardzo reprezen

tacyjny charakter. Wysokie na dwie



94 | PRZYSTANEK DOLNY ŚLĄSK 1(26)/2020

kondygnacje okna, dwupiętrowe

wykusze, loggie i balkony oraz trój

kątne szczyty ze sterczynami nada

wały jej pałacowego charakteru.

Na parterze mieściły się ele

ganckie sklepy: należący do Maxa

Fraenkla sklep z męską odzieżą,

sklep z konfekcją damską, którego

właścicielem był Mehlmann oraz

dom handlowy firmy Leipziger &

Koeßler oferujący m.in. dywany,

obicia do mebli i zasłony. Na pierw

szym piętrze ulokowana była pra

cownia krawiecka należąca do fir

my Franz und Gotzmann. Na pozo

stałych kondygnacjach znajdowały

się m.in. mieszkania na wynajem,

a także kancelaria prawna Ger

stenberga. W oparciu o zachowaną,

choć niekompletną, dokumentację

architektoniczną i na podstawie

analizy źródeł ikonograficznych,

w tym kart pocztowych i zdjęć,

a także wrocławskich ksiąg adreso

wych, można przyjąć, że cały kom

pleks składał się z trzech budyn

ków: nieistniejącej obecnie wielo

funkcyjnej kamienicy stojącej przy

Neue Schweidnitzerstrasse, a także

dwóch oficyn usytuowanych w po

źródło: Fotopolska.eu
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dwórzu. W pierwszej, przylegającej

wówczas do kamienicy frontowej

a obecnie już nieistniejącej, na pię

trach znajdowały się mieszkania,

zaś na parterze mieściły się piwiar

nie wraz z wyszynkami, z których

podawano rodzime piwa pochodzą

ce z Browaru Pfeifferhof (powojen

ny Browar Piast) należącego do

Carla Scholtza oraz piwa bawarskie

sprowadzane z Klumbach z Browa

ru Petzbräu A.G.

Druga większa oficyna (póź

niejsze kino „Warszawa”) kryła

w sobie sale restauracyjne Palast

Restaurant oraz wysoką na dwie

kondygnacje salę balową (Fest

sälen). Dopełnieniem całego zało

żenia rozrywkowego był ogród re

stauracyjnorozrywkowy mogący

pomieścić ok. 450 osób, w którym

serwowano piwo i posiłki (ob. na

połowie terenu dawnego ogrodu

znajduje się budynek DCF, a pozo

Wejście do PalastTheater od strony ul. Świdnickiej, lata 30 XX wieku / źródło: Fotopolska.eu
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stała część wykorzystywana jest jako

parking). Aby dojść do sali balowej,

należało wejść od strony Neue Schwe

idnitzerstrasse i przejść przez długi ko

rytarz reprezentacyjnej kamienicy.

PalastRestaurant, ze względu na

swoje atrakcyjne położenie w samym

centrum miasta oraz bogatą ofertę ga

stronomiczną, cieszyła się dużym zain

teresowaniem wrocławian oraz przy

jezdnych.

PALASTTHEATER
W wyniku przeprowadzonej

w 1910 roku przebudowy sali balowej

PalastRestaurant zmieniono jej funk

cję, tworząc w tym miejscu salę kinową,

tzw. KinomatographenTheater, zaś

całe założenie zyskało nową nazwę –

PalastTheater. Przebudowano także

wejście do kamienicy od strony Neue

Schweidnitzerstrasse, wyraźnie akcen

tując w ten sposób nowe przeznaczenie

całego kompleksu, a dużym szyldem

umieszczonym tuż nad wejściem za

chęcając przechodniów do odwiedzenia

obiektu znajdującego się w podwórzu.

Obok i na następnej stronie: 3 reklamy PalastTheatre
opublikowane w "Schlesische Zeitung" w 1913 roku

l u d z i e i   m i e j s c a



PRZYSTANEK DOLNY ŚLĄSK 1(26)/2020 | 97

w w w . p r z y s t a n e k d . p l

Pierwszy seans filmowy w Pa

lastTheater odbył się 3 września

1910 roku w godzinach popołu

dniowych. Wielką atrakcją, która

miała przyciągnąć widzów na pokaz

filmu, była możliwość zostania sfil

mowanym tuż przed seansem,

a następnego dnia obejrzenia

w nowo otwartym kinie „swojego

wiernego naturze żywego obrazu”,

jak zapowiadano w „Schlesische

Zeitung”. Właścicielem kina był

wówczas Franz Thiemer, który

w lokalnej prasie gorąco zachęcał

wrocławian do odwiedzenia „naj

piękniejszej sali barokowej Wro

cławia”. Thiemer nieustająco dbał

o markę kina, dlatego stale zabiegał

o możliwość wyświetlania wysokiej

klasy filmów.
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Jak ustalił Andrzej Dębski,

znawca wrocławskiej kinematogra

fii, to właśnie w PalastTheater co

dziennie od 20 do 30 grudnia 1910

roku oraz od 18 do 31 stycznia 1911

roku (w sumie 40 projekcji zawsze

przy pełnej sali) wyświetlany był je

den z pierwszych filmów długome

trażowych. Był nim duński film

„Afgrunden” (niem. „Abgründe”;

prod. Hjalmar Davidsen, reż. Ur

ban Gad; premiera 12 września

1910 roku w Kopenhadze) z Astą

Nielsen, duńską gwiazdą kina nie

mego w roli głównej (dzięki tej roli

stała się ona pierwszą międzynaro

dową gwiazdą filmową). Był to

pierwszy film rozpowszechniany

w Niemczech w systemie dystrybu

cji opartym na monopolu. To wła

śnie Thiemer nabył prawa do jego

projekcji we Wrocławiu w swoim

kinie PalastTheater, gdzie cieszył

się olbrzymim zainteresowaniem,
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które przerosło oczekiwania same

go właściciela kina. Co ciekawe,

„Abgründe” był ponadto pierwszym

we Wrocławiu filmem reklamowa

nym w prasie nazwiskami reżysera

i aktorów.

3 maja 1913 roku w Palast

Theater odbyła się wrocławska pre

miera filmu „Quo vadis?” według

powieści Henryka Sienkiewicza

w reżyserii Enrico Guazzoniego.

Film ten, do którego projekcji Thie

mer miał wyłącz

ną licencję na

terenie Śląska,

przez specjalisty

czne francuskie pismo „Le Courier

Cinématographique” uznany został

„prawdziwym cudem sztuki”. Rok

1913 w kinie PalastTheater to tak

że wrocławska premiera głośnego,

bo uchodzącego za pierwszy nie

miecki obraz artystyczny, filmu

„Student z Pragi” w reżyserii Stella

na Rye’a.

Kino PalastTheater było jed

nym z trzech najchętniej odwiedza

nych kin okresu przed I wojną

światową. O jego popularności

świadczy m.in. fakt, że w lutym

1914 roku, czyli po 41 miesiącach

istnienia, spodziewano się w nim

milionowego widza. Wynika stąd,

że średnia frekwencja wynosiła ok.

24,4 tys. osób miesięcznie, czyli

ponad 800 osób dziennie. Co cie

kawe, właściciel kina pozwalał wi

dzom na palenie tytoniu podczas

sensów, co było wówczas bardzo

modne, stało jednak w sprzeczności

z wydanym 3 czerwca 1911 roku

rozporządzeniem

w r o c ł a w s k i e j

policji, które za

kazywało palenia

w pomieszczeniach przeznaczonych

do projekcji filmowych. Za taką

postawę na Thiemera sąd nałożył

nawet karę finansową.

Prestiż PalastTheater współ

tworzony był m.in. przez muzyków,

bowiem muzyka w wykonaniu or

kiestry była wówczas nieodłącznym

elementem towarzyszącym projek

cjom filmów niemych. W 1910 roku

na otwarciu kina wystąpiła „pierw

szorzędna orkiestra paryska skła

dająca się z pięciu mężczyzn”, jak
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Po 41 miesiącach istnienia

w PalastTheater spodziewano się

milionowego widza.
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donosiły lokalne gazety, zaś później

kino posiadało już własną orkiestrę

teatralną.

W pierwszych latach istnienia

kino liczyło ok. 430 miejsc. Po póź

niejszych modernizacjach pojem

ność sali zwiększyła się do 460

miejsc, zaś po przebudowie znajdu

jącej się nad kinem sali na część

balkonową, co nastąpiło w 1925

roku, na widowni mogło zasiąść

650 osób. Z czasem w PalastThe

ater funkcjonowały dwie sale – du

ża (Großer Saal) oraz mała (Kleiner

Saal). W czasie obu wojen świato

wych kino nadal funkcjonowało,

jednak na nieco zmienionych zasa

dach, co wiązało się z faktem, że

podczas wojny film zyskał na war

tości jako środek propagandowy.

PalastTheater kilkukrotnie

zmieniał właścicieli, jednak wszyscy

zabiegali o wysoką jakość wyświe

tlanych filmów oraz stałe udosko

nalanie i modernizowanie wyposa

żenia. Ostatnim właścicielem obie

ktu w czasach niemieckich była fir

ma Schauburg Aktien Gesellschaft

für Theater und Lichtspiele, która

zarządzała kinem od 1922 roku aż

do końca II wojny światowej.

Pomimo iż w latach 30. XX

wieku we Wrocławiu istniało blisko

40 kin, to właśnie PalastTheater –

mieszczący się w „zagłębiu kino

wym” obok m.in. kin „Capitol”,

„Deli”, „Ufa Theater” – należał do

z największych, najpopularniejszych

i najbardziej znanych wrocławskich

kin. Popularności nie zaszkodził

nawet fakt, że obiekt był ukryty

w podwórzu, a dodatkowo brako

wało mu efektownej „kinowej” fa

sady, co w latach 20. i 30. XX wieku

miało ogromne znaczenie.

KINO WARSZAWA
Choć powojenny Wrocław,

który na mocy rozstrzygnięć jał

tańskich i poczdamskich włączony

został w granice Polski, był mia

stem mocno zniszczonym w wyniku

działań wojennych, to jednak kina

(zwane także kinoteatrami), będące

z jednej strony namiastką luksusu

i synonimem normowania się –

przynajmniej pozornie – sytuacji,

a z drugiej – specyficznym narzę

l u d z i e i   m i e j s c a



Wejście do kina "Warszawa" od ul. Świdnickiej
przez nieistniejącą już dziś kamienicę, rok 1948
źródło: Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia
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Kino "Warszawa" na tle okolicznej zabudowy w 1947 roku / źródło: zbiory własne M.Kaczmarka

dziem propagandy okresu PRL,

błyskawicznie zaczęły pojawiać się

w pejzażu miasta. Z ponad trzy

dziestu kin działających wcześniej

w mieście, tylko cztery po przepro

wadzeniu niezbędnych remontów

mogły nadawać się do użytkowania.

16 czerwca 1945 roku, czyli

niewiele ponad miesiąc po objęciu

stolicy Dolnego Śląska przez polską

administrację – co nastąpiło 10

maja 1945 roku wraz z przybyciem

do Wrocławia prezydenta miasta

Bolesława Drobnera – w zrujno

wanym działaniami wojennymi

Wrocławiu otwarto pierwsze kino.

Ulokowano je w budynku dawnego

kina PalastTheater, który był sto

sunkowo mało zniszczony i po pro

wizorycznym remoncie oraz na

prawieniu i uzupełnieniu zdekom

pletowanej aparatury i wyposażenia

l u d z i e i   m i e j s c a
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Rok 1952: widoczne zachowanej wejście od
strony ul. Świdnickiej wraz z korytarzem

prowadzącym do kina / fot. Stefan Arczyński,
zbiory wydawnictwa Via Nova

nadawał się do użytkowania. Du

żym problem do pokonania okazał

się brak prądu, czemu jednak udało

się stosunkowo szybko zaradzić.

„Nasz Wrocław” w połowie czerwca

1945 roku donosił: „Życie kultural

ne Wrocławia zaczyna pomału od

radzać się. Jednym z widomych

tego znaków jest otwarcie pierw

szego kina Warszawa przy ulicy

Świdnickiej, które nastąpi w sobotę

16 czerwca o godz. 16.00 czasu so

wieckiego”.

Podobnie jak za czasów przed

wojennych, tak i zaraz po wojnie do

kina wchodziło się przez  zrujno

waną wówczas  kamienicę od

strony ul. Świdnickiej (w listopa

dzie 1945 roku przemianowanej na

ul. Fredry, później ul. Stalingradz

ką). Korytarz, którego początek

znajdował się u wejścia do kamie

nicy, stanowił ewenement, bowiem

gdy wyburzono całą kamienicę (ok.

19481949), korytarz postanowiono

zachować. Rozebrano go dopiero

w czasie budowy Kościuszkowskiej

Dzielnicy Mieszkaniowej (początek

lat 50. XX wieku).

Temu pierwszemu w powojen

nym Wrocławiu kinu nadano nazwę

„Warszawa” – na cześć stolicy. Pre

mierowym filmem wyświetlonym 16

czerwca 1945 roku był dokument pt.

„Majdanek”, który decyzją Zarządu

Miejskiego Wrocławia prezentowa

no podczas bezpłatnych seansów
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dla Polaków i Niemców. Sala kina

„Warszawa”, mogąca pomieścić

w początkowym okresie funkcjono

wania ok. 600 widzów, znajdowała

się dokładnie w tym samym miej

scu, gdzie przed wojną. Kino dzia

łało na bazie wyposażenia

poniemieckiego, które w kolejnych

latach sukcesywnie modernizowano

i wymieniano na nowe.

Obok takich kin, jak otwarty 13

października „Pionier” i „Polonia”

działająca od 13 września oraz kina

„Wyzwolenie”, które zorganizowa

no w budynku szkoły na Sępolnie,

kino „Warszawa” było jednym
z czterech funkcjonujących we

Wrocławiu w 1945 roku. Od

1 stycznia 1946 roku. wrocła

wianie mogli uczęszczać także

do kina Śląsk” przy ul. Ogro

dowej (ob. Piłsudskiego), które

otwarto w dawnym kinie „Ca

pitol”, cieszącym się przed II

wojną światową sławą naj

większego (widownia na 1200

miejsc) i najbardziej luksuso

wego kina we wschodnich

Niemczech.

Pod koniec 1946 roku we

Wrocławiu działało już 7 kin,

w których od końca wojny wy

świetlono w sumie ponad 4 tys.

seansów dla 1,5 mln widzów,

co świadczy o tym, że kino było

dość popularną formą spędza

nia wolnego czasu.
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Początkowo repertuar wrocław

skich kin, w tym kina „Warszawa”

nie był zbyt bogaty, bo obejmował

przede wszystkim filmy radzieckie,

jak np. „Najazd”, „Mściciele ludowi”,

„Iwan Groźny”, „Za siedmioma gó

rami”, „Antoni Iwanowicz gniewa

się”, „Świniarka i pastuch”, „W imię

Ojczyzny”. W repertuarze znajdowa

ły się także stare polskie filmy –

„Dorożkarz nr 13” i „Strachy”. Od

grudnia 1945 roku wyświetlano po

nadto „Polską Kronikę Filmową”.

Rok 1946 roku to również

głównie filmy radzieckie, ale także

stare filmy polskie, jak np. „Profesor

Wilczur” i „Znachor”. Z czasem za

częły pojawiać się także filmy pro

dukcji zachodniej m.in. francuskie,

amerykańskie i angielskie. Poprawa

repertuaru nie trwała jednak długo

i skończyła się wraz z nadejściem

okresu stalinowskiego. Za najwięk

sze kinowe wydarzenie drugiej poło

wy lat 40. XX wieku. można uznać

pierwszy polski film powojenny

„Zakazane piosenki”, który w kinie

„Warszawa” emitowano wielokrot

nie, począwszy od 1947 roku.

Poza seansami filmowymi

w kinie „Warszawa” – podobnie jak

i innych kinoteatrach – odbywały

się także rozmaite spektakle, wie

czory poetyckie i koncerty, a także

spotkania o charakterze politycz

nym, zaś poza filmami fabularnymi

wyświetlano teże np. dokumentalne

filmy przyrodnicze, a także wspo

mnianą już „Polską Kronikę Fil

mową” oraz „Aktualności krajowe

i zagraniczne”.

Już od 1945 roku, gdy tylko

zaczęły działać drukarnie, wro

cławskie kina drukowały duże

(86 x 61 cm) afisze, które następnie

rozwieszane były w rozmaitych

miejscach w całym mieście. Rekla

mowano nie tylko projekcje posz

źródło: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
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czególnych filmów, ale także wy

świetlanych cyklicznie kronik fil

mowych oraz aktualności, a także

inne wydarzenia, które odbywały

się w kinie. Niejednokrotnie stoso

wano przy tym łagodne akty per

swazji, które miały dodatkowo

zachęcić odbiorców do wzięcia

udziału w ogłaszanym wydarzeniu,

np. w miesiącach zimowych kino

„Warszawa” podawało informację,

iż sala jest ogrzewana, co w okresie

mroźnych zim i trudnej powojennej

rzeczywistości i było ogromną za

letą. Na afiszach często pojawiały

się ponadto informacje o możliwo
ściach dojazdu do kina, np.

„Dojazd tramwajem nr 2”.

Afisze z repertuarami za

wierały zwykle informacje o fil

mach wyświetlanych w danym

miesiącu lub innym okresie, np.

dwóch tygodni. Na afiszach

z pierwszych powojennych lat

kino „Warszawa” jest wymie

niane zwykle jako drugie lub

trzecie w kolejności (po kinie

„Śląsk” i „Scala”). Co ciekawe,

obok adresu kina i godzin pro

jekcji, przy tytule zawsze poja

wiała się informacja na temat

pochodzenia filmu, nie zaś in

formacja o jego twórcy czy pier

wszoplanowych aktorach. Afisze

kinowe dają ciekawy obraz życia

na Ziemiach Zachodnich, wiele

z nich zgromadzonych jest
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w Bibliotece Uniwersyteckiej we

Wrocławiu, kina „Warszawa” doty

czy ok. 100 afiszy z lat 1945–1949.

Okolica kina „Warszawa” na

początku lat 50. XX wieku stała się

jednym wielkim placem budowy, co

wiązało się z budową Kościusz

kowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.
To wtedy rozebrano korytarz

prowadzący do kina od strony

ul. Świdnickiej, a gmach kina

stanowił jedynie stary i znisz

czony budynek, który w 1958

roku, tj. w chwili ukończenia

KDM, schowany był za nowy

mi, socrealistycznymi zabudo

waniami. To sprawiło, że na

przełomie lat 50. i 60. XX

wieku podjęto pierwsze prace

mające na celu gruntowny re

mont i modernizację obiektu.

Projekt warszawskich ar

chitektów, Stefana Sienickiego

i Jana Pańkowskiego, przygo

towany w latach 1959–1960,

zakładał całkowitą przebudowę

przy jednoczesnym zachowaniu

obrysu dotychczasowego bu

dynku. Planowano przebudowę

wejścia i klatki schodowej, remont

elewacji, modernizację sali kinowej,

która miała zostać przystosowana

do projekcji panoramicznych,

a w przyziemiu utworzenie klubo

kawiarni. Budynek miał mieć dwa

wejścia i dwie atrakcyjne elewacje –

północną i południową.
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realizacji, szacowane na ok. 6 mln

ówczesnych zł. Z uzasadnienia od

rzucenia projektu wynika, że ówcze

sne władze miejskie Wrocławia nie

chciały inwestować tak dużych środ

ków finansowych w stare, ponie

mieckie kino, schowane w podwórzu

pośród gęstej zabudowy, a zatem
stosunkowo mocno ukryte.

Po tej decyzji na kilka ko

lejnych lat kino „Warszawa”

popadło w zapomnienie władz

miejskich, te skupiły się bo

wiem na planowaniu wznie

sienia nowych obiektów kino

wych w Śródmieściu, co miało

związek z panującą wówczas

tendencją do stawiania dużych,

efektownych i wolno stojących

gmachów kinowych. Do tema

tu przebudowy popadającego

w ruinę kina „Warszawa” po

wrócono w 1963 roku za spra

wą Okręgowego Zarządu Kin.

Planowano nie tylko remont

zakładający częściowe wybu

rzenie obiektu od strony za

chodniej i dobudowanie nowej

wnęki ekranowej i balkonu, ale
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Choć projekt był ciekawy i am

bitny, ale jednak dość ogólnie

przedstawiony, na co wskazują za

chowane szkice, to jednak nie do

czekał się realizacji, został bowiem

odrzucony przez Prezydium Rady

Narodowej Miasta Wrocławia

z uwagi na zbyt wysokie koszty jego
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także podniesienie rangi kina po

przez dostosowanie obiektu do pro

jekcji panoramicznej i zamontowa

nie urządzeń stereofonicznych.

Opis techniczny kina sporzą

dzony w 1963 roku zawiera wiele

informacji na temat jego stanu

w tamtym czasie. Wiadomo, że sala

kinowa mogła pomieścić wówczas

415 osób, zaś na balkonie zasiąść

mogło dalszych 190 widzów. Co

ciekawe, na I i II piętrze znajdowa

ły się pomieszczenia mieszkalne,

które były zajęte najprawdopodob

niej przez pracowników kina i ich

rodziny. Przygotowany przez Zyg

munta Nawrota z Biura Projektów

Miasta Wrocławia projekt przebu

dowy zakładał stworzenie partero

wego, lekkiego, przestronnego

i w znacznej mierze oszklonego pa

wilonu. Podobnie jak poprzedni

projekt, także i ten nie został jed

nak zrealizowany.

W obliczu problemów finan

sowych Wrocławia, przez które nie

udało się w latach 60. zrealizować

budowy nowoczesnego obiektu ki

nowego, a także w czasie, gdy

w rozwijającym się mieście priory

tet miało budownictwo mieszka

niowe a nie inwestycje w zakresie

kultury, zdecydowano się na grun

towną przebudowę i modernizację

kina „Warszawa”. Takie rozwiąza

nie okazało się najbardziej ekono

miczne z punktu widzenia finansów

miejskich.

Pierwsze założenia projektowe,

autorstwa Henryka Majewskiego

z Miejskiego Biura Projektów we

Wrocławiu, powstały w 1964 roku

i w kolejnych latach były rozwijane

i precyzowane przez Majewskiego

oraz Andrzeja Łukaszewicza.

Główne założenie projektu brzmia

ło: „Przeprojektowanie kina istnie

jącego przez obniżenie całej bryły,

źródło: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
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wyburzenie dobudówek i stworze

nie kina wolno stojącego przyległe

go tylko z jednej strony do budynku

kawiarni”, czyli hotelu „Polonia”.

Nie obyło się bez problemów

i kilku zmian koncepcji, jednak

ostatecznie w 1969 roku udało się

przygotować projekt techniczny.

Zakładał on wyburzenie starego

i będącego w fatalnym stanie tech

nicznym gmachu i wniesienie no

wego obiektu dokładnie w tym

samym miejscu, czyli na funda

mentach dawnego PalastTheater.

To sprawiło, że gmach mógł być

znacznie większy, niż pozwalały na

Kino "Warszawa" we wrześniu 2009 roku / fot. Masur

l u d z i e i   m i e j s c a
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to ówczesne normy – dla kin z wi

downią od 500 do 800 miejsc nor

my przewidywały 1555 m2 powierz

chni użytkowej, a tymczasem

projekt przebudowy kina „Warsza

wa” zakładał 2185,2 m2.

Decyzja o rozbiórce budynku

kina „Warszawa” zapadła w 1965

roku, ale zrealizowano ją dopiero

trzy lata później, tj. w 1968 roku.

Wybudowany w tym miejscu nowy

obiekt otwarto w 1973 roku, główne

wejście lokując od strony obecnej

ul. Piłsudskiego.

Powstała nowa amfiteatralna

sala kinowa, a w przyziemiu oprócz

kawiarni zorganizowano salę wy

stawową, co tłumaczono brakiem

tego typu powierzchni wystawien

niczej w ówczesnym Wrocławiu.

Dzięki takiemu połączeniu funkcji

rozrywkowej z kulturalną odbudo

wane kino „Warszawa” wpisało się

w powszechny w latach 60. XX

wieku nurt kin wielofunkcyjnych.

Dzięki tej przebudowie ukryty

w podwórzu budynek nie ginął

w gęstej zabudowie, zyskał ponadto

dwie ciekawe elewacje, nietypowe

wejście od strony obecnej ul. Pił

sudskiego i reprezentacyjny hall.

W późniejszych latach kino

było kilkukrotnie remontowane.

W 1988 roku poddane zostało ko

lejnej modernizacji, będąc nie

ustannie aż do początku lat 90.

najnowocześniejszym obiektem ki

nowym we Wrocławiu. Posiadało

jedną salę kinową dla 600 osób

i umieszczoną w podziemiach re

staurację, którą w połowie lat 90.

przerobiono na małą salę kinową

z 90 miejscami.

W takiej formie kino „Warsza

wa” przetrwało do 2010 roku, gdy

rozpoczęto generalny remont połą

czony ze zmianą właściciela oraz

nazwy obiektu.

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
FILMOWE

Prace budowlane nad trzecim

budynkiem kinowym w podwórzu

u zbiegu ulic Świdnickiej i ul. Pił

sudskiego rozpoczęły się w 2010

roku i były prowadzone wg projek

tu autorstwa Marty Kwolek z łódz

kiego Biura Architektonicznego
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Materiały źródłowe:
1. Arkadiusz Cencora, Kina w powojennym Wrocławiu [w:] Wrocław będzie miastem filmowym… Z dzie
jów kina w stolicy Dolnego Śląska, red. Andrzej Dębski, Marek Zybura, Wrocław 2008
2. Andrzej Dębski, Historia kina we Wrocławiu w latach 1896–1918, Wrocław 2009
3. Andrzej Dębski, Kina w niemieckim Wrocławiu [w:] Wrocław będzie miastem filmowym… Z dziejów
kina w stolicy Dolnego Śląska, red. Andrzej Dębski, Marek Zybura, Wrocław 2008
4. Agata Gabiś, Poszukiwanie formy: trzy pomysły na kino Warszawa we Wrocławiu [w:] Wrocław bę
dzie miastem filmowym… Z dziejów kina w stolicy Dolnego Śląska, red. Andrzej Dębski, Marek Zybura,
Wrocław 2008
5. Joanna HytrekHryciuk, Między prywatnym a publicznym. Życie codzienne we Wrocławiu 1938–1944,
Wrocław 2019
6. Marek Ordyłowski, Życie codzienne we Wrocławiu 1945–1948, Wrocław 1991
7. Muzeum Architektury we Wrocławiu (Akta Budowlane Miasta Wrocławia)
8. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (Oddział Informacji Naukowej, Oddział Zbiorów Graficznych)
9. Archiwum Państwowe we Wrocławiu
10. Wrocławska prasa codzienna przed i po 1945 r.
11. Wrocławskie księgi adresow
12. Kalendarze Wrocławskie (wyd. TMW)
13. Pocztówki i zdjęcia pochodzące z kolekcji osób
prywatnych oraz ze zbiorów różnych instytucji

PlusArt. Uroczyste otwarcie Dol

nośląskiego Centrum Filmowego,

będącego instytucją kultury samo

rządu województwa dolnośląskiego,

odbyło się 1 września 2011 roku, zaś

regularne seanse ruszyły już na

stępnego dnia.

Obiekt posiada cztery nowo

czesne sale kinowe, którym nadano

nazwy upamiętniające dawne wro

cławskie kina: Warszawa (sala na

250 miejsc), Lalka (141 miejsc),

Lwów (135 miejsc) i Polonia (73

miejsca). Nowoczesne wyposażenie

sprawia, że DCF jest jednym z naj

nowocześniejszych kin studyjnych

w Polsce, w pełni przystosowanym

do potrzeb osób z niepełnospraw

nością ruchową. Jest miejscem nie

tylko wydarzeń filmowych, ale tak

że innych spotkań o charakterze

kulturalnym i edukacyjnym. [•]

Materiał prasowy Dolnośląskiego Centrum
Filmowego we Wrocławiu.

Jak dotrzeć?
Ze stacji kolejowej Wrocław Główny na
miejsce można dojść w niecałe 10 min.
Po wyjściu skręcamy w lewo w ul.
Piłsudskiego i dochodzimy do skrzyżo
wania z ul. Świdnicką.

Odkryj Dolny Śląsk!

l u d z i e i   m i e j s c a



Odkryj Dolny Śląsk!

fot. Henryk Niestrój / Pixabay
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PRZYSTANEK
UZDROWISKO

Uzdrowiska to miejsca szczególne, od wieków wykorzystywanymi dla po

prawy zdrowia i jakości życia. Dzisiaj na powrót stają się miejscami chętnie

odwiedzanymi, a dawne kurorty, które w ostatnich dziesięcioleciach nieco

podupadły, odzyskują swój blask. Uzdrowiska są znowu w modzie, a ich

czwarta część znajduje się na Dolnym Śląsku.

fot. (x3) nieznany, źródło: Fotopolska.eu/Polska‐org.pl

Bad Hermsdorf, Goldenen Ross, 1905

Görbersdorf, Hauptstrasse, 1910



Budynek dawnego Zdroju Jadwigi / fot. Wojciech Głodek
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CZAR DAWNEGO
ZDROJU

W jego skład wchodzą zabudowania

dawnego Zdroju Jadwigi znajdujące

się przy ul. Leśnej oraz służący jako

park zdrojowy Las Bukowy.

ZDRÓJ JADWIGI
Najstarszym zabytkiem trzeb

nickiego uzdrowiska jest otwarty

1 maja 1888 roku Zakład Zdrojowy

(Zdrój Jadwigi). Założył go właści

ciel ziemski Otto Müller, który od

krył w 1887 roku w swoich posia

dłościach pomiędzy miastem a La

sem Bukowym, borowiny (bagna).

Po przeprowadzonej przez tajnego

radcę rządowego dr. Polleka anali

tekst Albert Paprotny

Drugą obok Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej perłą przyciąga

jącą turystów do Trzebnicy jest dawny kompleks uzdrowiskowy

znajdujący się w południowowschodniej części miasta, który powstał

w II połowie XIX wieku.
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zie, borowiny wykazały właściwości

lecznicze.

Zakład Zdrojowy, który był do

stępny cały rok dysponował pięć

dziesięcioma pokojami z weranda

mi do kąpieli słonecznych, central

nym ogrzewaniem, pokojami spo

tkań, pełnym wyżywieniem z dieta

mi poleconymi przez lekarzy. Za

sadniczy sezon trwał od 1 maja do

1 października. Trzebnickie uzdro

wisko oferowało ponadto koncerty

w parku zdrojowym, wieczory ta

neczne, kino, bibliotekę, boiska

sportowe i kort tenisowy, przejaż

dżki samochodowe.

Leczono głównie chorych na

reumatyzm, płuca, anemię, gościec

i choroby kobiece. W rehabilitacji

wykorzystywano kąpiele błotne

borowinowe oraz lecznicze wody

mineralne zawierające związki że

laza. Właściwości lecznicze trzeb

nickiego zdroju przyciągały do

p r z y s t a n e k u z d r o w i s k o
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Trzebnicy licznych kuracjuszy, co

wymusiło potrzebę dalszej rozbu

dowy infrastruktury uzdrowisko

wej. Wokół zabudowań uzdrowi

skowych powstawało bogate zaple

cze noclegowe i gastronomiczne.

W 1905 roku kompleks uzdro

wiskowy powiększył się o moderni

styczny budynek Hotelu Zdrojo

wego. Dodatkową atrakcją dla

przebywających tu kuracjuszy i tu

rystów był znajdujący się w bezpo

średnim sąsiedztwie domu zdrojo

wego Staw Gondolowy. Schodząc

po drewnianym pomoście, wynająć

można było jedną z zacumowanych

przy nim łódek.

Specyficzne właściwości lecz

nicze okolic Lasu Bukowego przy

ciągały nie tylko kuracjuszy i tury

stów. Okolice trzebnickiego uzdro

wiska stały się szybko ulubionym

miejscem budownictwa indywidu

alnego bogatszej części niemieckiej

p r z y s t a n e k u z d r o w i s k o



PRZYSTANEK DOLNY ŚLĄSK 1(26)/2020 | 121

w w w . p r z y s t a n e k d . p l

społeczności. Dzięki temu powstała

w bezpośredniej bliskości uzdrowi

ska dzielnica zdrojowa. Tworzyła ją

spora ilość reprezentacyjnych willi

mieszczańskich, z których więk

szość jeszcze istnieje.

Po II wojnie światowej konty

nuowana była działalność lecznicza

przy ulicy Leśnej. 15 października

1945 roku utworzono Państwowe

Uzdrowisko w Trzebnicy. Przejęło

ono majątek Zdroju Jadwigi: zakład

kąpielowy, sanatoria i ogrodnictwo.

Początkowo uzdrowisko podlegało

Dyrekcji Okręgowej Państwowych

Uzdrowisk Dolnośląskich w Szcza

wnie Zdroju, a od 1949 roku Dy

rekcji Naczelnej P. P. „Uzdrowiska

Polskie”. Do 1951 roku uzdrowisko

pełniło rolę ośrodka rekonwale

scencyjnego dla dzieci. Dopiero

epidemie choroby HeinegoMedi

na, które nawiedziły Polskę w la

tach 19511959, wyznaczyły mu rolę

ośrodka rehabilitacyjnego dla

dzieci i młodzieży z uszkodzeniami

narządów ruchu .

Lata 19601980 zadecydowały

o charakterze zakładu jako wielo

profilowego ośrodka rehabilitacyj

noortopedycznego (Sanatorium

RehabilitacyjnoOrtopedyczne
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w Trzebnicy). W tym okresie rozbu

dowano i zmodernizowano budyn

ki uzdrowiska.

Niestety z biegiem lat budynki

dawnego zdroju ulegały dewastacji

i zniszczeniu. Brak inwestycji i kon

serwacji zabytków oraz, z biegiem

lat, wygaszanie szerszej działalności

sanatorium przyczyniły się do

niszczenia i popadania w ruinę

kompleksu uzdrowiskowego. Do

piero w roku 2007 roku decyzją lo

kalnych władz rozpoczęto proces

odrestaurowania budynków zdro

jowych i nadania im nowego cha

rakteru i funkcji użytkowych.

Budynek dawnego Zdroju Jadwigi

p r z y s t a n e k u z d r o w i s k o



PRZYSTANEK DOLNY ŚLĄSK 1(26)/2020 | 123

w w w . p r z y s t a n e k d . p l

Budynek dawnego Zdroju Ja

dwigi wyremontowany w latach

20092011 przeznaczony został pod

biura wydziałów Starostwa Powia

towego w Trzebnicy. Podczas robót

remontowych wyburzony został łą

cznik między budynkami dawnego

zdroju, a na jego miejscu powstał

parking dla petentów starostwa.

Inna rola przypadła domowi

zdrojowemu, który również prze

szedł remont kapitalny. We wrze

śniu 2014 roku otwarto w nim

szkołę muzyczną I stopnia. Rok na

szkołę podstawową zaadaptowano

stojące obok budynki sanatorium

z lat 19601980. Do tej pory uzdol

nione muzycznie dzieci, które

chciały uczyć się gry na instrumen

cie i szlifować swój talent, nie miały

innej możliwości, jak dojeżdżanie

na zajęcia do Wrocławia. Od 2014

roku cała baza jest dla nich do

stępna w Trzebnicy.

Budynek dawnego Domu Zdrojowego
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Dom Zdrojowy (obecna szkoła muzyczna I stopnia) w Trzebnicy przed remontem
fot. Sylwester Nowakowski (x3)
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Park znajdujący się przed wej

ściem do dawnego hotelu zdrojo

wego również przeszedł rewitaliza

cję i utrzymał swój charakter. Od

nowiono ścieżki parku oraz fontan

nę, a także zadbano o to, aby każdy

mógł korzystać z terenu przed

szkołą muzyczną również poza

trwaniem roku szkolnego. Latem

wystawiane są leżaki oraz odtwa

rzana jest relaksacyjna muzyka.

Obecnie władze miasta starają się

o rozbudowę siedziby szkoły mu

zycznej o dodatkowy budynek,

w którym miałaby się znajdować

sala koncertowa.

LAS BUKOWY
W bezpośredniej bliskości za

budowań trzebnickiego kompleksu

uzdrowiskowego znajduje się Las

Bukowy, którego część pełniła rolę

parku zdrojowego.

p r z y s t a n e k u z d r o w i s k o
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Z roku 1904 pochodzi plan po

łudniowowschodniej części miasta,

na którym widoczny jest Las Buko

wy z alejami, usytuowaniem źródeł

i punktem widokowym. Większa

część Lasu Bukowego poprzecinana

była szlakami spacerowymi. Drogi

nosiły nazwy: kościelna, filozofów,

jubileuszowa.

W bezpośrednim sąsiedztwie

budynków zdrojowych znajdował

się park zdrojowy, w którym odby

wały się koncerty, pikniki oraz za

bawy dla kuracjuszy.

Po wojnie park pełnił przez

długi okres funkcję rekreacyjną dla

dzieci przebywających na rehabili

tacji. W latach 90. XX wieku po

padł w zapomnienie. W 2016 roku

decyzją burmistrza Marka Długo

zimy teren dawnego parku został

przeznaczony na park dla psów

„Cztery Łapy”. Inwestycja została

zrealizowana na prośbę mieszkań
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p r z y s t a n e k u z d r o w i s k o

ców i cieszy się zainteresowaniem

właścicieli czworonogów.

DOM KONCERTOWY
Pierwszym właścicielem bu

dynku Konzerthaus (Domu Kon

certowego, obecnej siedziba Gmin

nego Centrum Kultury i Sportu)

przy ul. Prausintzer Str. 12 (dzi

siejsza ul. Prusicka 12) był trzebnic

ki browarnik Emil Rösner (który

miał swój browar po sąsiedzku – po

drugiej stronie obecnej ul. Jana

Olszewskiego).

W latach 30. XX wieku sprze

dał jednak swój „dom koncertowy”

Fritzowi Scholzowi. W budynku

Konzerthausu można było zjeść,

wypić, potańczyć, pograć w kręgle

i bilard, przenocować. Dopiero pod

koniec 1944 roku zakupiony został

nowy sprzęt do wyświetlania fil

mów, którego córka państwa Scholz

najbardziej żałowała, gdy wpadł
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Dawny Dom Koncertowy jako Trzebnicki Ośrodek Kultury z kinem POLONIA (poniżej)
i jako Teatr Ludowy im.Stanisława Wyspiańskiego otwarty po wojnie (na następnej stronie)
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w ręce Rosjan. W ostatnich latach

wojny w miejscu obecnej Art Ka

wiarni znajdował się schron prze

ciwlotniczy.

Po wojnie otwarto tu Teatr Lu

dowy im. Stanisława Wyspiańskie

go. W październiku 1963 roku kino

funkcjonujące na ul. ks. Bochenka

przeniesiono do budynku Domu

Kultury przy ul. Prusickiej 12.

Nowa sala widowiskowokino

wa została wyremontowana, do 480

zwiększono liczbę miejsc na widow

ni, a scenę wyposażono w podsta

wowe urządzenia techniczne i ru

chomy ekran. W 2005 roku

zakupiony został rzutnik multime

dialny, który bardzo ułatwia pracę

na wszelkiego rodzaju pokazach

i przeglądach. W ramach funkcjo

nowania Trzebnickiego Centrum

Kultury organizowano dla miesz

kańców warsztaty artystyczne oraz

koła zainteresowań. W budynku

znajdowała się też biblioteka miej

ska i Sala Retro, w której odbywały

się imprezy taneczne i towarzyskie.

W 2014 roku, zgodnie ze zło

żoną wcześniej obietnicą, burmistrz

Marek Długozima podjął decyzję,

p r z y s t a n e k u z d r o w i s k o
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na którą mieszkańcy czekali wiele

lat – generalny remont, przebudo

wa i modernizacja Gminnego Cen

trum Kultury w Trzebnicy. 15 paź

dziernika 2015 roku uroczyście

otwarto budynek, dzięki któremu

mieszkańcy zyskali komfortowy do

stęp do kultury w zupełnie nowym

wydaniu. Nakłady poniesione na

najnowocześniejszy sprzęt pokazały

zupełnie inny poziom i otwarły zu

pełnie nowy rozdział w bogatej hi

storii trzebnickiej kinematografii

i kina Polonia. Fenomenalny dźwięk

dzięki systemowi dolby surround,

projekcja filmów 2D i 3D sprawiła,

że już nikt nie ma wątpliwości, że

kino mieszczące się w Gminnym

Centrum Kultury dorównuje naj

nowocześniejszym multipleksom.

Otwarto też Art Kawiarnię, znajdu

jącą się w podwórzu i odrestauro

wano Salę Retro. W budynku wciąż

organizowane są warsztaty artysty

czne dla mieszkańców Trzebnicy.[•]

W artykule zostały wykorzystano informacje
z publikacji L.Wiatrowski (red), Trzebnica.
Zarys rozwoju miasta na przestrzeni
wieków, Wyd. DTSK Silesia 1995. Wszystkie
zdjęcia nieoznaczone pochodzą ze zbiorów
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
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CIEKAWOSTKI
I OSOBLIWOŚCI

Każdy region jest regionem na swój sposób szczególnym, posiada sobie

właściwe cechy i może poszczycić się czymś, czego nie mają inne. Takie

właśnie szczególne przestrzenie i wyjątkowe miejsca na Dolnym Śląsku

chcemy Wam pokazać  punkty, które warto odwiedzić dla jednego nawet

drobiazgu, świadczącego o ich wyjątkowości.

Breslau, Klösseltor, 1910

fot. (x3) źródło: Fotopolska.eu/Polska‐org.pl

Burg Kynast, Der Ritt um die Burg, 1900



Stary cmentarz w Unisławiu Śląskim / fot. Katarzyna Suchecka
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UNISŁAW ŚLĄSKI
KANIBALEM SŁYNIE?

W swoim czasie rzecz trafiła do

gazet w Europie i w Ameryce. Do

tarłam do tych amerykańskich,

wszędzie treść była niemal jedna

kowa i... żaden z artykułów nie zo

stał podpisany nazwiskiem.

Tak więc  w roku 1895 w wio

sce Langwaltersdorf, należącej do

księcia von SchönburgWalden

burg w królestwie Saksonii doszło

do mrożącej krew żyłach zbrodni.

Dokonała jej córka siedemdziesię

cioletniego tkacza, drobna, wątła

kobieta, Anna Jungnitsch.

Ze szczegółowych relacji do

wiadujemy się, że w poniedziałek

tekst Iwona Błach

Ostatnio na stronie TVN24 trafiam na artykuł z 18 lipca 2015, 9:18,

rozpoczynający się słowami: 120 lat temu mieszkanka maleńkie

go Langwaltersdorfu (dziś dolnośląskiego Unisławia Śląskiego) zabi

ła swojego ojca. Nie muszę mówić, że zaczęłam czytać łakomie!
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w obejściu Jungnitschów słychać

było głośną kłótnię, we wtorek

i środę Anna nosiła do domu duże

ilości wody, w piątek sąsiedzi, za

niepokojeni długą nieobecnością

starego pana Jungnitscha i wymija

jącymi odpowiedziami Anny, że

"ojciec poszedł do pobliskiej wioski

i nie wiadomo, kiedy wróci", zawia

domili policję...

Dziennikarze „Los Angeles He

rald” Nr 11 z 22101895r. na stro

nie 9, „Sausalito News” Nr 35

z 5101895r.. na str. 6 i "Inyo In

dependent" Nr 22 z 15111895r. na

stronie 1, przywołując nazwisko

znanego ówczesnego kryminologa

i psychiatry, dra Lombroso, pisali,

iż kiedy policjanci przyszli do domu

Jungnitschów, zastali tam sterylną

czystość oraz "pojemniki z mary

nowaną wieprzowiną", Anna zaś

wyrabiała kiełbasy, proponowała

nawet śledczym poczęstunek!

c i e k a w o s t k i i o s o b l i w o ś c i
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Na swoje szczęście funkcjona

riusze na służbie odmówili skoszto

wania apetycznie wyglądających

wyrobów: w trakcie śledztwa wyszło

na jaw, że Anna "zabiła go [ojca]

i poćwiartowała jego ciało tak, jak

obrabia się świńskie tusze...”

Dom przeszukano, znaleziono

torbę z narzędziami pana Jungnit

scha, którą rzekomo zabrał ze sobą,

i jego zakrwawioną odzież. Kobietę

aresztowano.

Przyznała się do zabójstwa

przy pomocy siekiery. – "Zaczeka

łam, aż zaśnie" – zeznała, a później

szczegółowo opisała (co cytuje LA

Herald), jak – nauczona przez ojca

uboju zwierząt – poćwiartowała

zwłoki, zebrała całą krew, by zrobić

z niej kaszankę, przetopiła tłuszcz,

zrobiła marynaty i kiełbasy. Za

chwycała się smakiem ludzkiego

mięsa – wyroby były "najlepsze,

jakie kiedykolwiek jadła".
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Pojawiły się sugestie, iż Anna

pomysł zaczerpnęła z eseju Jona

thana Swifta "Skromna propozycja.

Co zrobić, by dzieci biedaków nie

były ciężarem dla swych rodziców

lub kraju", którego niemieckoję

zyczne wydanie znaleziono w jej

pokoju w trakcie przeszukania.

Źródła, do których dotarłam po

lekturze tekstu na TVN24, podkre

ślają, iż w niemieckiej czy dolnoślą

skiej prasie nie ma żadnej

wzmianki na temat tej zbrodni.

Fakt: nie ma. Badacze z Zakładu

Historii Literatury Poromantycznej

Uniwersytetu Śląskiego są zdania,

że to bardzo udana "kaczka dzien

nikarska"  i za tym przemawia

pewna nieścisłość w przytoczonych

artykułach, choć poważnie wątpię,

by w kaczce dziennikarskiej posłu

żono się nazwiskiem książęcego

rodu. Nie te czasy, nie taka sława

cieszyła "błękitnokrwistych".

Stary cmentarz w Unisławiu Śląskim / fot. Katarzyna Suchecka

c i e k a w o s t k i i o s o b l i w o ś c i
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Skoro jednak historia ta do

dziś krąży po sieci  zerknijmy na

nią raz jeszcze. Powodów jej "nie

obecności" w lokalnych gazetach

i zdigitalizowanych aktach policyj

nych może być kilka.

Pierwszy bardzo prosty: po

dobne zdarzenia nie służyły niczy

jemu dobru, tuszowano je, a jeśli

już wyciekły, robiono wszystko, by

jak najszybciej zostały zapomniane.

Pamiętacie historię Karla Denke

z Ziębic? Zdarzyła się w 1924 roku,

przemknęła przez lokalne dzienni

ki, podważając zaufanie do wrocła

wskich rzeźników i zaginęła w ot

chłaniach policyjnych i prasowych

archiwów oraz w zbiorach Muzeum

Medycyny Sądowej Uniwersytetu

Wrocławskiego, aż do 1999 roku,

kiedy to odkryła ją pani kustosz

działu starodruków Lucyna Biały.

Dlaczego afery z seryjnymi

mordercami i ludożercami w roli

głównej były utajniane? Na przeło

mie XIX i XX wieku władzom nie

mieckim zależało na utrzymaniu

spokoju i budowaniu nieskazitelne

go wizerunku, zaufania do policji,

poczucia porządku i bezpieczeń

stwa, a takie sprawy budziły za

wsze silne emocje. Należy też

pamiętać i o tym, że nie wszystkie

zachowane akta zostały zdigitalizo

wane i udostępnione.

Drugim powodem "nieobec

ności" dokumentach zbrodni do

konanej przez Annę Jungnitsch

może być... zafałszowanie nazwy

miejscowości.

Dlaczego? Może dlatego, że

reportaż był przekazany do Ame

ryki drogą telefoniczną i osoba za

pisująca informacje zrobiła to nie

dokładnie? Może telegrafista wpisał

w depeszę podobnie brzmiącą, ale

znaną mu nazwę? Może wioska

o nazwie „Langwaltersdorf” ist

niała kiedyś i zniknęła z mapy, jak

wiele innych? Dużo tych „może”,

ponieważ po dokładnym przeczy

taniu dostępnych artykułów

wszystko wskazuje na to, że opisa

na historia, jeśli faktycznie się zda

rzyła, to nie w Unisławiu Śląskim.

Poczytajmy razem. We wspo

mnianym wyżej artykule "Los An

geles Herald", już w nagłówku,
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Mam nadzieję, że Unisław

Śląski przeboleje utratę swego "po

twora", ponieważ wieś i bez tego

ma co zaoferować przybyszom:

urokliwą ruinę kościoła ewangelic

kiego z 1742 roku, która może sta

nowić świetny plener dla foto

grafów i malarzy, i który czeka na

swoją drugą szansę (jest wystawio

ny na sprzedaż); stary, znikający

powoli cmentarz ewangelicki, za

bytkową pastorówkę i karczmę

(dostępną tylko z zewnątrz – bu

czytamy: A SAXONY PEASANT

MONSTER – „Saksoński potwór”

("peasant" ma podkreślić wiejskie,

chłopskie pochodzenie kobiety).

W dalszej części napisano At Lan

gwaltersdorf, a village belonging

to the possessions of the Prince of

SchoenburgWaldenburg, in the

kingdom of Saxony  czyli "W wio

sce Langwaltersdorf, należącej do

księcia von SchönburgWaldenburg

w królestwie Saksonii..."

Langwaltersdorf, czyli dzisiej

szy Unisław Śląski, w roku 1895 

tak jak i dziś  leżał na Dolnym

Śląsku, a więc nie w królestwie

Saksonii. Nigdy też nie należał do

rodu SchönburgWaldenburg, lecz

do rodziny Hochbergów. Wspo

mniany w tekście Waldenburg, ten

saksoński, należący do książąt von

SchönburgWaldenburg, leży ok.

350 km od Wałbrzycha...

Dziwi mnie troszkę, że osoby

wypowiadające się we współcze

snych mediach zignorowały wy

drukowany dużymi literami nagłó

wek oraz tak dokładne wskazanie

właściciela wsi .

c i e k a w o s t k i i o s o b l i w o ś c i
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Jak dotrzeć?
Pociągi do Unisławia Śląskiego docie
rają tylko od maja do września (są to
4 pary weekendowych połączeń z Wał
brzycha do czeskiego Mezimesti).
Przez cały rok można natomiast sko
rzystać z 6 par podmiejskich autobów
z Wałbrzycha jadący do Mierosowa lub
Mezimesti. Z Wałbrzych do Unisłaia
Śląskiego można się też dostać busem.

dynek mieszkalny); czynny kościół

p.w. Najświętszej Marii Panny

z XIX wieku z zachowanymi szes

nastowiecznymi fragmentami, tu

nel kolejowy z lat 70. XIX wieku na

szlaku Unisław Śląski – Kuźnice

Świdnickie, pierwszy na Dolnym

Śląsku murowany, obudowany

klinkierem.

Okolica kusi szlakami pieszymi

i ścieżkami rowerowymi oraz bli

skością Dzikowca Małego, ukocha

nego przez paralotniarzy, z wieżą

widokową, ośrodkiem wypoczyn

kowym, stokiem narciarskim i wy

ciągiem oraz zapierającymi dech

w piersiach widokami. [•]

Autorka pracuje w jednej z dużych firm infor
matycznych w Katowicach. Fascynuje ją archi
tektura, rzeźba i szkło. Dolny Śląsk jest jej ne
verending story, światem odkrywanym wciąż
na nowo, coraz ciekawszym i piękniejszym.

Okolice Unisławia Śląskiego / fot. Katarzyna Suchecka



Wszystkie zdjęcia nieoznaczone  fot. z archiwum Zamku Czocha
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LEGENDY ZAMKU
CZOCHA

Zamek Czocha w miejscowości

Sucha koło Leśnej to jedna z naj

piękniejszych (w mojej subiektyw

nej ocenie – najpiękniejsza) waro

wni województwa dolnośląskiego.

Wzniesiony w II połowie XIII wie

ku z inicjatywy króla czeskiego Wa

cława I Przemyślidy (12051253),

pełnił funkcje obronne na północ

nej granicy Czech. Jego losy – jak

to zwykle bywa w przypadku tego

typu budowli – były bardzo zawiłe,

przechodził bowiem z rąk do rąk,

był rozbudowywany o kolejne kon

dygnacje i wieże, niszczony i rabo

wany przez całe stulecia.

tekst Urszula BaszczyńskaGosz

Województwo dolnośląskie to miejscem, w którym legendy

mają się dobrze. Ich mnogość, różnorodność oraz mro

żące krew w żyłach szczegóły potęgują tajemnicę, którą owiany

jest Dolny Śląsk. Nie inaczej jest w przypadku Zamku Czocha.
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W latach 14511700 należał do

łużyckiego rodu szlacheckiego von

Nostitz. Na początku XV wieku był

nieskutecznie oblegany przez husy

tów, a w 1427 roku został przez nich

zdobyty pod nieobecność właścicie

li. Odbito go krótko potem. W cza

sach II wojny światowej, na zamku

prawdopodobnie mieściła się tu

szkoła szyfrantów Abwehry, jednak

brak na to historycznych dowodów.

Najstarszą zachowaną częścią

zamku jest stołp, zaś w części mie

szkalnej – północny fragment. Za

mek słynie z tajemniczych przejść,

korytarzy i komnat. Kilka z nich

wciąż pozostaje nieodkrytych. Wo

kół wielu narosło mnóstwo legend

(jedna z najsłynniejszych traktuje

o zagadkowej komnacie ze szklaną

podłogą, pod którą widać było je

zioro znajdujące się dookoła zam

c i e k a w o s t k i i o s o b l i w o ś c i
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Nocne Zwiedzanie Zamku Czocha
Kiedy ludzie zwykle zapadają w sen, duchy kontynuują swą wieczną wędrówkę, ale co z tymi,
którzy postanowili nie spać? Co więcej, zwiedzać? O tym mogą przekonać się goście Zamku
Czocha, wybierający się na Nocne Zwiedzanie średniowiecznej twierdzy.
Tuż po zmroku, kiedy za ostatnim gościem zamknie się masywna brama, a zebrani usłyszą
charakterystyczny łoskot – to znak, że nie ma już odwrotu.
Elegancki kustosz wraz z dwoma pomocnikami – przewodnikami wprowadzą Państwa do
największej sali tajemniczego dworu, gdzie zwiedzający rozpoczną swą nocną przygodę. Przez
niemal trzy godziny uczestnicy będą zaglądać do komnat, a w jednej z nich usłyszą płacz
niemowlęcia żywcem zamurowanego przez dawnego władcę, który nie miał także litości dla
jego matki. Ta do dziś błąka się zamkowymi krużgankami bezskutecznie szukając swojego
maleństwa. Owy władca, a także jego następcy, z niekrytą pasją za nieposłuszeństwo swych
żon i kochanek wrzucali je do studni, która zyskała niechybne miano Studni Niewiernych Żon.
I tam goście pochylą swe głowy, a mroczne echo śmierci niemal muśnie ich karki…
Zamkowi odkrywcy przeciskać się będą przez tajne przejścia, aby w końcu ujrzeć salę tortur,
gdzie wciąż słychać jęki pradawnych męczenników. Goście zejdą do obrabowanego po II
wojnie światowej skarbca ostatniego właściciela Czochy, uraczą się pysznym miodem pitnym
w zamkowej winiarni, udadzą się do enigmatycznej zbrojowni oraz ciemnych lochów. Każdej
nocy w zamku, kiedy mgła lekko zaczyna unosić się nad Kwisą, a przez drewniane okiennice
dobiega mroczny świst – to znak, że nie jesteśmy sami. W zależności od fazy księżyca na zamku
można spotkać upiory i duchy zamordowanych księżniczek szukających ukojenia wśród
żywych. Ciężkie boje toczą też rycerze pragnący sławić imię swego władcy. Dawni tancerze
próbują okiełzać żywioł ognia i tym samy patrzą śmierci prosto w oczy, a błąkający się
żołnierze wciąż staczają walki i bezimiennie konają na zamkowej posadzce.
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ku). Turyści zwiedzający zamek

z przewodnikiem mogą się na wła

sne oczy przekonać o wielkich moż

liwościach zamku – część tajnych

przejść jest dostępna.

Legendy o Czosze, jej miesz

kańcach, właścicielach i losach –

niejednokrotnie mroczne i mrożące

krew w żyłach – są niewątpliwie

wabikiem dla spragnionych wrażeń

turystów. Na kanwie tychże legend,

zamek oferuje kilka razy do roku

"Nocne zwiedzanie", w czasie któ

rego można po zmroku obejrzeć

interaktywną salę tortur, a także

natknąć się na zamkowych koryta

rzach na duchy, zjawy czy upiory,

które na zamku mieszkają.

STUDNIA NIEWIERNYCH ŻON
Legenda o Studni Niewiernych

Żon jest jedną z najsłynniejszych,

c i e k a w o s t k i i o s o b l i w o ś c i
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a jednocześnie najsmutniejszych le

gend, wśród wszystkich fantastycz

nych opowieści osnutych wokół

zamku Czocha. Po dziś dzień, o pół

nocy słychać dobiegające ze studni

jęki, westchnienia, kobiecy szloch,

a nawet wołanie o pomoc. To głosy

dawnych pań tego zamku, które nie

potrafiły dochować wierności swym

mężom i zostały strącone w głąb

zamkowej studni.

Pierwszą damą, która została

ukarana w ten okrutny sposób, była

Gertruda (niektóre źródła nazywają

ją Welburgą)  żona Christopha von

Nostitz, krewnego pruskiego cesa

rza. Była to nieurodziwa panna, du

żo starsza od swego małżonka, któ

rą szlachcic pojął za żonę ze wzglę

du na jej rzekomy majątek. Nieste

ty, po ślubie okazało się, że dziew

czyna jest biedna i nie posiada ani

grosza (inne źródła mówią o tym, że

Gertruda owszem, bogata była, jed

nak małżonkom – z uwagi na dużą

różnicę wieku i jej nieurodziwe lico

 najzwyczajniej nie układało się

w kwestii pożycia małżeńskiego).

Rozwścieczony Christoph mimo

wszystko nie chciał oddalić żony, by

nie narazić się na większy wstyd,

jednak coraz rzadziej bywał na

zamku, biorąc udział w bitwach lub

zapuszczając się w najdalsze tereny

swoich włości. Jednak krew nie

woda – Gertruda pod nieobecność

męża korzystała więc z wdzięków

i zalotów innych mężczyzn, mniej

wybrednych w kwestii urody od jej

małżonka.

Pewnego dnia Christoph, wró

ciwszy z jednej ze swoich wypraw,

zastał żonę leżącą w łóżku, po szyję

przykrytą grubą, zwierzęcą skórą,

oznajmiającą mu, że źle się czuje.

Myśląc, że trawi ją jakaś choroba,

mimo wszystko zatroskany szlach

cic zasięgnął informacji u służby. Ci

zgodnie orzekli, że pod jego nie

obecność Gertruda regularnie go

zdradzała, a dowodem jej wiaroło

mności ma być ciąża, której spraw

cą w żaden sposób nie mógł być

Christoph.

Wściekły von Nostitz wywlekł

niewierną małżonkę na dziedziniec,

postawił ją na brzegu studni i roz

kazał, by doń wskoczyła. Gertrudzie
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Jak dotrzeć?
Dojechanie na zamek transportem pu
blicznym na zamek jest możliwy tylko
od poniedziałku do piątku. Zatrzymują
się się tu 2 autobsuy kursujące między
Lubaniem a ŚwieradowemZdrojem.
Ciekawą alternatywą stanowi pieszy
szlak turystyczny. Spacer z Leśnej zaj
mie około godziny, jednak i tu autobu
sy docierają tylko od poniedziałku do
piątku (7 połączeń z Lubaniem). Moż
na też wyruszyć z Gryfowa Śląskiego
gdzie poza autobusami (w większości
tylko w dni robocze) do dyspozycji jest
7 codziennych par połączeń kolejowych
w relacji Jelenia Góra  Lubań Śląski 
Görlitz realizowanych szynobusami
Kolei Dolnośląskich. Trasa z Gryfowa
Śląskiego zajmie jednak 34 godziny
w jedną stronę. Cały szlak turystyczny
Leśna  Gryfów Śląska poprawadzony
jest bardzo malowniczo nad Kwisą.

oczywiście niespieszno było wyko

nywać polecenia zdradzonego mę

ża, toteż Christoph niewiele myśląc

pchnął żonę w odmęty studni, by

raz na zawsze położyć kres uwła

czającym jego honorowi prakty

kom. Po tym morderstwie wsiadł

na konia i odjechał w nieznanym

kierunku, by już nigdy nie powrócić

w zamkowe progi. Służba zaś wyło

wiła Gertrudę z dna studni i po

chowała ją w krypcie.

Źródła mówią, że w sumie trzy

niewierne żony zakończyły swój

żywot w studni. Drugą z nich była

synowa Christopha, która zdradziła

swego męża z woźnicą.

Trzecią natomiast (działo się to

w 1792 roku) była niejaka Ulryka,

żona Joachima von Nostitz, cesar

skokrólewskiego feldmarszałka.

Joachim wezwany obowiązkiem

wobec kraju na wojnę, zostawił na

rok swoją żonę, a gdy wrócił – jak

nietrudno się domyślić – Ulryka

była w ciąży. Ojcem dziecka na

pewno nie mógł być pan zamku.

Poczekał on aż niemowlę się urodzi

i rozkazał zamurować je żywcem

w kominku stojącym w sieni. Samą

żonę zaś wepchnął do studni na

zamkowym dziedzińcu. Do dziś

słychać jęki zawodzącej Ulryki oraz

kwilenie noworodka. Czasami mo

żna zobaczyć ducha niewiernej żony

Joachima, która przemyka zamko

wymi korytarzami w poszukiwaniu

swojego dziecka, przystaje przy ko

minku, wylewając morze łez i znika

w tajnym przejściu, znajdującym

się w bibliotece za kominkiem.

c i e k a w o s t k i i o s o b l i w o ś c i
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Studnię można nadal oglądać

na dziedzińcu zamkowym. Powia

dają, że kto nachyli się i ujrzy jej

dno, może dostrzec trzy pary rąk

niewiernych żon, które wyciągnięte

ku górze, liczą na pomoc w wydo

staniu się na zewnątrz. Podobno

każdy niewierny małżonek, który

zajrzy do studni, niechybnie… wy

łysieje.

BIAŁA DAMA ZAMKU CZOCHA
Inna znana legenda opowiada

o zdradzieckiej Gertrudzie, która to

dopuściła się haniebnych czynów,

ale spotkała ją za to należyta kara.

Pewnego dnia wdała się ona w po

ważny zatarg ze swoim bratem

(źródła nie podają jego tożsamości).

W akcie zemsty sprowadziła na za

mek husytów i wydała w ich ręce

brata. W zamian otrzymała od nich

mieszek złota. Niedługo przyszło jej

się cieszyć krwawą nagrodą. Gdy

odbito zamek, zdrajczynię publicz

nie ścięto na placu zamkowym. Od

tamtej chwili jej duch błąka się po

warowni – Gertrudy nie chcieli bo

wiem nawet w piekle.

Najbardziej prawdopodobnym

jest spotkać ją w setną rocznicę

śmierci brata (wedle innych wersji

legendy – pojawia się co roku

w dzień jego śmierci), o północy,

rozrzucając monety, za które go

sprzedała. Brat, gdy umierał, prze

klął swą zdradliwą siostrę i dlatego

jej dusza nie zazna spokoju i nie

opuści zamku dopóty, dopóki ktoś
fo

t.
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z żywych nie zdejmie z niej klątwy,

co również nie jest łatwe.

Śmiałków było wielu, wszak kto

nie skusiłby się na skarby, którymi

dysponuje upiorzyca? Zjawę widy

wano w latach 1531 oraz 1631 – sie

działa nad klejnotami: szczerozłoty

mi naczyniami i monetami, w to

warzystwie ogromnego, czarnego

psa. Agresywne zwierzę broniło do

stępu każdemu, kto zbliżył się do

Gertrudy. Wyjątkiem były osoby

urodzone w niedzielę – tylko takie

były dopuszczane przez psa i mogły

próbować pomóc przeklętej.

Ostatnią próbę podjęli młodzi

ludzie z okolicznych wiosek. Miało

to miejsce już po wojnach napole

ońskich (I poł. XIX wieku). Poko

nując szereg paranormalnych zja

wisk w lasach, otaczających zamek

(zjawy, odgłosy bitwy, nienatural

nie gęsta mgła, mrożący krew

w żyłach kobiecy śmiech), dostali

c i e k a w o s t k i i o s o b l i w o ś c i
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się w końcu na zamkowy dziedzi

niec, jednak szybko wrócili z tej

wyprawy bardzo wystraszeni. Mimo

nacisków ze strony współmieszkań

ców, nie chcieli zdradzić, co było

źródłem ich strachu. Zmarli wszy

scy w niewyjaśnionych okoliczno

ściach, rok po podjętej próbie,

zabierając tę tajemnicę do grobu.

O historii Gertrudy opowiadają

nie tylko zamkowi przewodnicy.

Wysłuchać jej można też zwiedzając

interaktywną salę tortur, znajdującą

się w podziemiach Czochy – a warto

się tam udać! Z jednej z zamkowych

cel spogląda na nas trupioblada

i przerażająca twarz zjawy, która

przez swą chciwość i zawiść została

ukarana klątwą i po dziś dzień błąka

się po zamkowych korytarzach,

szukając odważnego wybawiciela od

wiecznych mąk... [•]

Autorka to etnograf i antropolog kulturowy,
muzealnik, pochodzi z Poznania. Zakochana
bez pamięci w Dolnym Śląsku od pierwszego
dnia podróży poślubnej, najchętniej wraca
łaby tam co roku, bo  jak uważa  to naj
piękniejszy, najbogatszy w historię i abso
lutnie najbardziej magiczny rejon Polski.



Sanktuarium Świętej Jadwigi w Trzebnicy / fot. Wojciech Głodek
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TRZEBNICKIE LEGENDY

W tym artykule nie będziemy jed

nak opowiadać o historii miasta,

a o związanych z nim legendach.

LEGENDA O POWSTANIU
TRZEBNICY

Posłuchajcie! Przed laty, daw

no, dawno temu, bór tutaj szumiał

i zwierzyny było pełno. W tych to

lasach – jak głosi legenda – książę

Henryk, Brodatym zwany, wielki

miłośnik łowów, często na jelenie

polował. Ścigając raz pięknego ro

gacza, książę oddalił się od swojej

drużyny i znalazł się niespodzie

wanie pośrodku trzęsawiska, zdra

dliwie pokrytego bujną roślinno

ścią. Nie było odwrotu. Koń księcia

grzązł. Coraz głębiej i głębiej zapa

dał się w bagno. Wtedy to Henryk

Brodaty uczynił ślub, że jeżeli ura

tuje się od tak strasznej śmierci,

zbuduje w tym miejscu klasztor.

W tym samym momencie, wynurzył

tekst Leontyna Gągało

Trzebnica to miasto z bogatą historią. Pierwsze historyczne zapisy

pochodzą z XII wieku, jednak na zboczach Winnej Góry znaleziono

najstarsze obozowisko ludzkie na terenie Polski, które datuje się na

500 tysięcy lat.
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się nagle z zarośli otaczających ba

gno, brodaty węglarz, który pomógł

jeźdźcowi wydostać się z trzęsawi

ska.

Zanim Henryk zdążył mu po

dziękować i obiecać sowitą nagro

dę, węglarz znikł.

Natomiast w miejscu, w któ

rym ugrzązł koń księcia, wytrysło

źródełko. Powróciwszy do domu,

książę wszystko opowiedział swojej

żonie, księżnej Jadwidze i natych

miast rozkazał trzebić las oraz bu

dować klasztor i kościół.

Tak ta piękna i bardzo stara

legenda wyjaśnia przyczynę po

wstania – w tym miejscu – trzeb

nickiej bazyliki i źródełka, które

ocembrowane studzienką, dotąd

istnieje w podziemiach tego ko

ścioła. Żal tylko, że źródełko mające

ponoć cudowną moc w leczeniu

chorób, przestało już bić.

Legendarne źródełko wyschło,

ale świątynia książęca wzniesiona

na miarę ambicji królewskich

Henryka Brodatego, służy nadal

chwale bożej i świadczy o wielkości

i potędze jej fundatora, najwybit

niejszego władcy najstarszej linii

Piastów śląskich czasów rozbicia

dzielnicowego.

ŚPIĄCY RYCERZE ŚWIĘTEJ
JADWIGI

W 1849 roku Roman Zmorski

w redagowanym przez niego, a wy

dawanym w Budziszynie „Stadle”

opublikował opowieść „Kościół św.

Jadwigi w Trzebnicy”. Weszła ona

następnie do jego edycji podań

i baśni ludowych (1852, 1902 r.).
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Rycerze trzebniccy
Drzeworyt J.Krajewskiego wg rysunku M.Mottego

Tygodnik Ilustrowany, 1882, nr 334
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Rycerze trzebniccy
Drzeworyt J.Krajewskiego wg rysunku M.Mottego

Tygodnik Ilustrowany, 1882, nr 334

Zmorski potwierdzał stałe związki

ludności polskiej z sanktuarium

trzebnickim. Stwierdzał że „ludność

Śląska Górnego i Dolnego (koło

Sycowa, Międzyborza, Milicza) tu

dzież powiatów wielkopolskich

Śląskowi przyległych w wielkiej czci

chowa kościół trzebnicki i częstymi

go pielgrzymkami nawiedza.”

Przytoczył piękną legendę

krążącą wśród ludności polskiej,

świadczącą – jak podkreślał o jej

historycznej świadomości. Uważał,

że wiąże się ona z pamięcią o bitwie

z Tatarami pod Legnicą. Oto ta le

genda. „Za dawnych czasów przy

szli raz byli pod Trzebnicę Turcy

z ogromnym wojskiem, domagając

się, żeby Polacy przeszli na ich

wiarę, a kościół na turecki zamie

nili. Polacy, choć ich była tyko

mała garstka, nie chcieli na to

przystać, ale zaczęli się bić. Bili

się tak doskonale, że chociaż

zaledwie jeden chrześcijanin

był na dziesięciu Turków, po

bili ich przecież wszystkich; ale

cóż, kiedy i z Polaków jeden

dowódca żywy został, a i ten

śmiertelnie raniony.

Święta Jadwiga uprosiła

tedy u Matki Boskiej, że zra

nionemu dowódcy wróciła

zdrowie, a wszystkim, co za

wiarę świętą polegli, śmierć im

na sen zamieniła. Leżą oni

wszyscy, przez aniołów prze

niesieni, wraz z bronią swoją,
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w ogromnej jaskini pod trzebnic

kim kościołem; rany ich się pogoiły,

śpią twardo, ale żyją. Sam jeden

dowódca nie śpi, w pośrodku lochu

siedzi na kamieniu z ogromną bro

dą, na płaszczu oparty, i odmawia

różaniec.

Dawniejszymi nieco czasy ja

skinia ta nie była bardzo głęboko

pod ziemią, a jedna dziewucha, bio

rąc piasek, natrafiła raz na wejście.

Weszła – a obaczywszy owych ryce

rzy, zlękła się srodze, lecz dowódca

przemówił do niej, żeby się nic nie

bała, ostrzegł tylko, żeby wychodząc

nie poruszyła dzwonu u wnijścia

wiszącego.

Płocha dziewczyna umyślnie

go poruszyła – i oto na dźwięk

dzwonu wszyscy wojacy schwycili

się ze snu i stanęli pod bronią...

Rozgniewany wódz, że wojsku jego

sen przed czasem przerwano, za

mknął się z nim głębiej w ziemię –

fot. Wojciech Głodek

c i e k a w o s t k i i o s o b l i w o ś c i
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Jak dotrzeć?
Do Trzebnicy najwygodniej dotrzeć po
ciągiem z Wrocławia. Kursuje tu od
9 par szynobusów Kolei Dolnośląskich
w dni wolne do 15 w dni robocze. Mię
dzy Wrocławiem a Trzebnicą jest do
datkowo ok. 80 połączeń autobusowych
(w większości w dni robocze). Kilkana
ście par autobusów (w dni robocze) łą
czy też Trzebnicę ze Żmigrodem.

i odtąd nikt jaskini tej znaleźć nie

może. Ale kiedy będzie wojna

o wiarę, dowódca sam w dzwon

uderzy, a śpiący rycerze wstaną,

wyjdą na świat z bronią, będą wal

czyli i zwyciężali.”

Na kanwie tej legendy oparł

sztukę „Śpiące wojsko św. Jadwigi”

– Józef Chociszewski. Autor pisze

już o Henryku Pobożnym i Tata

rach. Roman Zmorski wspomina

też o cudownym źródełku: „...Ko

ściół ten, wraz z okazałym klaszto

rem do niego należącym, założony

został przez Henryka Brodatego,

męża świętobliwej Jadwigi. Podług

tradycji miał on kiedyś na polowa

niu zagrząść z koniem w źródlisku

tu się znajdującym, a nie mając

znikąd pomocy, uczynił ślub, że je

śli się wyratuje, kościół w tym

miejscu wystawi. Źródełko ono,

ocembrowane studzienką, dotąd

istnieje w piwnicy pod kościołem;

pobożni pielgrzymi przyznają mu

moc cudowną w uzdrawianiu cho

rób...”

PIERŚCIEŃ KRÓLOWEJ
Według legendy, Katarzyna

z Opalińskich Leszczyńska, matka

Marii Karoliny, podczas piel

grzymki do grobu św. Jadwigi, za

trzymała się ze swoim dworem

w Polskiej Wsi koło Trzebnicy.

W tym czasie, w oddalonym

o kilka kilometrów Wilczynie Le

śnym, gościł w zameczku myśliw

skim król Polski, August II Sas.

Władca ten był śmiertelnym wro

giem rodu Leszczyńskich, swoich

politycznych oponentów.

Gdy szpiedzy przynieśli mu

wieść, że w pobliskiej wsi narodziła

się córka wojewody Stanisława

Leszczyńskiego, wysłał tam swoich

zbirów, aby pojmali niemowlę. Tak

też uczynili. W nocy napadli na

uśpiony dworek i porwali Marynkę
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Maria Leszczyńska
olej na płótnie, autor nieznany, 1748

wraz z kołyską. Za napastnikami

ruszyła pogoń. Na szczęście pory

wacze zgubili w ciemnościach dro

gę. Zamiast na Węgrzynów skiero

wali się do Piekielnego Wąwozu.

Tam dopadła ich odsiecz Marynki.

Ocalone niemowlę oddano zrozpa

czonej matce. Jednak w wąwozie,

podczas szamotaniny z napastni

kami, zaginął ukryty w kolebce

bezcenny, rodowy klejnot – pier

ścień, który Marynka otrzymała

w prezencie urodzinowym od swo

jej ciotki – Konstancji Leszczyń

skiej, wojewodzianki podlaskiej,

zakonnicy klasztoru cysterek

w Trzebnicy. Jak chce legenda, za

giniony wtedy pierścień Marynki
ukryty jest nadal w Piekielnym

Wąwozie i można go zobaczyć

tylko raz w roku – w noc uro

dzin przyszłej królowej Francji.

Ten kto odnajdzie zaginiony

klejnot, będzie szczęśliwy i bo

gaty. Data urodzin Marynki –

23 czerwca zbiega się z wigilią

nocy świętojańskiej, nocy pod

czas której można znaleźć

przynoszący szczęście kwiat

paproci. [•] Odkryj Dolny Śląsk!

c i e k a w o s t k i i o s o b l i w o ś c i



Odkryj Dolny Śląsk!

fot. Marcin Jóźwiak / Pixabay



166 | PRZYSTANEK DOLNY ŚLĄSK 4(25)/2019



PRZYSTANEK DOLNY ŚLĄSK 1(26)/2020 | 167

w w w . p r z y s t a n e k d . p l

LEGENDY ZAMKU
CHOJNIK

Pierwsze wzmianki o zamku

pojawiają się w 1364 roku. Od 1419

roku jest własnością oraz siedzibą

pochodzącego z Frankonii arysto

kratycznego rodu Schaffgotschów,

którzy na Dolnym Śląsku mieli je

szcze kilka innych posiadłości (były

to m.in. zamek Gryf w Proszówce,

pałac w Cieplicach ŚląskichZdroju

czy pałac we Wrocławiu).

Dziś ruiny zamku są atrakcją

turystyczną oraz jednocześnie sie

dzibą Stowarzyszenia Bractwa Ry

cerskiego Zamku Chojnik. Regu

larnie odbywają się na nim turnieje

(najsłynniejszym jest organizowany

tekst Urszula BaszczyńskaGosz

Położony w bardzo urokliwej części Jeleniej Góry – dzielnicy

Sobieszów, zamek Chojnik wznosi się na wysokości 627 m n.p.m.

na szczycie góry... Chojnik. Od południowowschodniej strony znajduje

się 150metrowe urwisko, zwane Piekielną Doliną.
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corocznie Turniej Rycerski „O Złoty

Bełt Chojnika”) i różnego rodzaju

imprezy. Z baszt zamkowych rozta

cza się przepiękny widok na okolicę.

LEGENDA O PIĘKNEJ
KUNEGUNDZIE

Jedna z najpopularniejszych

dolnośląskich legend związanych

z Chojnikiem, traktuje o Kunegun

dzie – słynącej z urody córce kasz

telana zamku – Mścisława.

Ojciec Kunegundy, znany był

ze swych junackich wybryków, to

też nikogo nie zdziwił fakt, że pew

nego dnia przyjął zakład, w którym

zobowiązał się dowieść swej

sprawności, objeżdżając konno…

zamkowe mury. Niestety, próba się

nie powiodła, a sam kasztelan runął

w przepaść, wprost do Piekielnej

Doliny. Mocno związana ze swym

ojcem Kunegunda złożyła więc ślu

by, iż odda rękę tylko temu, które

c i e k a w o s t k i i o s o b l i w o ś c i
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mu uda się dokonać zamierzenia

Mścisława i przejedzie konno po

murach. Zwycięski śmiałek miał

otrzymać nie tylko piękną Kune

gundę za żonę, ale i zamek w posa

gu. Legenda głosi, że wielu męż

nych rycerzy podejmowało próbę,

starając się o względy pięknej córki

kasztelańskiej, ale żadnemu się to

nie udało. Każdy z nich runął

w przepaść, na zawsze pozostając

w czeluściach Piekielnej Doliny.

Lata upływały, Kunegunda się

starzała i traciła na swej wyjątkowej

urodzie, zamek podupadał i okry

wał się złą sławą, a konkurentów

ubywało. W końcu zjawił się piękny

młodzieniec, który przedstawił się

jako Semko z Krakowa. Podstarzała

już Kunegunda oczarowana urodą

rycerza, postanowiła odstąpić od

swych ślubów i oddać swą rękę

Semkowi, jeszcze zanim ów podjął

próbę. Rycerz oświadczył jednak, że
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przybył pomścić śmierć poległych

w konkurach współbraci, których

zgubiła pycha i duma Kunegundy.

Jak zapowiedział, tak zrobił – mury

objechał i wyszedł z tego cało, po

czym opuścił Chojnik i nigdy już nie

wrócił.

Zawiedziona i zrozpaczona Ku

negunda, zmęczona samotnością

i przerażona wizją staropanieństwa,

sama rzuciła się w przepaść – tę sa

mą, w której zginęli jej ojciec i wie

lu mężnych rycerzy, starających się

o jej względy.

Istnieje kilka zakończeń tej le

gendy. Jedna z nich mówi o tym, że

sam diabeł przybrał postać Semka

z Krakowa i po objechaniu murów

porwał zarozumiałą Kunegundę do

piekła. Z kolei inna traktuje o tym,

że Kunegunda wstąpiła do klaszto

ru, by odpokutować grzechy i oddać

resztę życia Bogu. Trzecia wersja

mówi o tym, że Kunegunda pozo

stała nieszczęśliwa, do końca swo

ich dni w staropanieństwie.

Ponoć po dziś dzień, turyści

spędzający noc w zamkowym

schronisku na szczycie góry mogą

usłyszeć o północy rżenie konia

i krzyk spadających rycerzy lub za

wodzenie ducha osamotnionej cór

ki kasztelańskiej.

Legenda o Kunegundzie ożyła

w romantyzmie i stanowiła kanwę

dla wielu ballad i poematów. In

spirował się nią m. in. Friedrich

von Schiller – niemiecki poeta, pi

sząc swój poemat pt. „Rękawiczka”

(„Die Handschuh”). Przetłumaczył

ją Adam Mickiewicz i przekształcił

w balladę o tym samym tytule.

Z kolei świętokrzyski polonista,

związany z Jelenią Górą i propagu

jący dolnośląskie legendy – Józef

Sykulski, w 1946 roku napisał

utwór sceniczny zatytułowany

„Kunegunda na zamku Kynast”.

LEGENDA O PEWNYM SIEBIE
SCHAFFGOTSCHU

Inna znana legenda związana

z zamkiem Chojnik opowiada

o Hansie Ulryku Schaffgotschu,

który w roku 1634 hucznie obcho

dził swoje urodziny i wydał z tej

okazji bardzo wystawną ucztę, na

którą zjechało mnóstwo znamieni

c i e k a w o s t k i i o s o b l i w o ś c i
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tych gości. Tematem przewodnim

rozmów towarzyskich było oskarże

nie o spisek i zamordowanie

w Chebie znanego w okolicy wodza

– Wallensteina. Wśród biesiadni

ków znajdował się Andrzej Thieme

– pastor i astrolog z Pogórzyna.

Gdy Schaffgotsch dowiedział się,

kogo gości, natychmiast poprosił

pastora o przedstawienie horosko

pu, dotyczącego jego osoby. Thieme

niechętnie się zgodził, wróżąc Han

sowi Ulrykowi rychłą śmierć od

zimnego żelaza.

Pan Chojnika wyśmiał tę prze

powiednię – wszak ścięci mieczem

bywali tylko zdrajcy. Aby ośmieszyć

zdolności pastora i uspokoić same

go siebie, nakazał, by ten przepo

wiedział przyszłość pasącego się

nieopodal jagnięcia. Ukrył przed

nim fakt, że zwierzę ma być podane

na uczcie, która miała uświetnić

urodzinowy wieczór pana zamku
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Chojnik. Nieświadomy niczego An

drzej Thieme ze stoickim spokojem

orzekł, że jagnię jeszcze tego wie

czoru zginie w paszczy wilka. Pew

ny siebie Schaffgotsch zlekceważył

kolejną przepowiednię pastora, zle

cając zamkowym kucharzom poda

nie jagnięcia jak najszybciej.

Niestety nie przewidział jedne

go – na zamku znajdował się oswo

jony wilk, który gdy tylko dostrzegł

pieczące się na ruszcie jagnię, po

rwał je, zbiegł z nim do lasu, a tam

pożarł doszczętnie – aż do kości.

Gdy kucharze poczęli wnosić po

trawy na wieczerzę, zrozpaczony

Ulryk zorientował się, że nigdzie

nie widzi jagnięcia. Zdenerwowany

kucharz wyznał mu, co stało się ze

zwierzęciem. Hansa Ulryka oblał

zimny pot.

Niebawem, bo rok po tych wy

darzeniach, oskarżono pana zamku

Chojnik o udział w spisku Wallen

c i e k a w o s t k i i o s o b l i w o ś c i
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steina i ścięto mieczem katowskim

jako zdrajcę. Miało to miejsce na

rynku w Ratyzbonie, w 1635 roku.

Zgodnie z ówczesnym przywilejem

szlacheckim, miecz nie był spla

miony krwią, a Hans Ulryk dokonał

żywota w pozycji siedzącej – na fo

telu. Jeszcze do 1950 roku ów

miecz i fotel znajdowały się w cie

plickim muzeum i były wystawione

dla turystów. Po dziś dzień na dzie

dzińcu zamku Chojnik, na pamiąt

kę tych wydarzeń odbywa się

tradycyjnie pieczenie barana…

z bardziej szczęśliwym zakończe

niem. [•]

Wszystkie zdjęcia (x6): Inscenizacja legendy
o Kunegundzie na Zamku Chojnik w 1926
roku, autor nieznany, źródło: polskaorg.pl

Autorka to etnograf i antropolog kulturowy,
muzealnik, pochodzi z Poznania. Zakochana
bez pamięci w Dolnym Śląsku od pierwszego
dnia podróży poślubnej, najchętniej wraca
łaby tam co roku, bo  jak uważa  to naj
piękniejszy, najbogatszy w historię i abso
lutnie najbardziej magiczny rejon Polski.



Giersdorf i. Riesengebirge, Teiche, 1936
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KORESPONDENCJA
Z REGIONU

Jeśli chcesz podzielić się z nami jakąs historią dotyczącą Dolnego Śląska 

napisz. Może w Twojej rodzinie żywe są wspomnienia odbudowującego się

po wojnie regionu? Może masz jakieś ciekawe materiały związane z Dolnym

Śląskiem? A może organizujesz jakieś ciekawe wydarzenie? Wszystko jest

ważne, bo współtworzy naszą wspólną historię.

Flughafen KleinGandau, 1930

fot. (x3) źródło: Fotopolska.eu/Polska‐org.pl

Waldenburger Bergland, 1930



fot. Jayne Simmons
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KARKONOSKIE
CIETRZEWIE

Cietrzew jest symbolem obsza

rów, których człowiek całkowicie

nie zdominował i nie przekształcił.

Jest gatunkiem północnym, zwią

zanym z biotopami o charakterze

półotwartym, jak torfowiska, wrzo

sowiska, kompleksy podmokłych

łąk w dolinach rzecznych porośnię

te zapustami brzozowymi i wierz

bowymi. Występuje także w lasach

iglastych o rozluźnionej strukturze

drzewostanu, zarówno na nizinach

jak też w borach górnego regla

i przy górnej granicy lasu.

W zwartym zasięgu występuje

w krajach skandynawskich i Rosji.

Izolowana, alpejska populacja liczy

około 100 tys. osobników. W na

szym kraju do niedawna liczny,

znany i ceniony jako obiekt polo

wań, obecnie jest już nieliczny

i rzadko spotykany. Według różnych

danych, w Polsce przetrwało obec

nie zaledwie 400750 osobników.

Od 1995 został objęty ochroną

gatunkową ścisłą i uznany gatun

kiem strefowym, tzn. że wymaga

ustanowienia specjalnych obszarów

tekst Artur Pałucki

Karkonosze stanowią jedną z najważniejszych w naszym kraju

ostoi tego skrajnie zagrożonego gatunku. W celu zapewnienia

spokoju tym płochliwym ptakom, w okresie ich rozrodu część szlaków

na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego jest zamykana.
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tzw. stref ochronnych, dla których

obowiązują dodatkowe ogranicze

nia. Jako gatunek ginący ujęty zo

stał w czerwonych księgach lub

czerwonych listach 16 krajów,

w tym w Polsce.

Niezależnie jakie obszary za

siedla wszędzie unika człowieka.

Naszą obecność toleruje w odległo

ści powyżej 300 m. Zawsze czujny

i konserwatywny w swoim zacho

waniu. Jego płochliwość i ostroż

ność dobrze

opisuje s ło

wackie przy

słowie, według

którego cietrzew na każdym piórze

ma oko.

Wygląd samców i samic wyraź

nie się różni. Samiec, zwany kogu

tem, ma szatę z dominacją czerni

z granatowym połyskiem, białymi

detalami na skrzydłach i białymi

piórami podogonowymi. Nad

okiem ma czerwoną brew (frag

ment gołej skóry), która w okresie

godowym i jesienią silnie pęcznieje,

tworząc nad oczami jaskrawoczer

wone wyniosłości zwane różami lub

koralami. Ogon z głębokim wcię

ciem pośrodku, wygięty jest

w kształcie liry (stąd nazwa gatun

kowa Lyrurus od greckiego lyra –

lira; oura – ogon).

Samica zwana kurą lub cie

ciorką jest znacznie mniejsza od

samca. Posiada maskujące ubar

wienie, w kolorach rdzawo do zło

tobrązowych z wyraźnym sre

brnoszarym, falistym wzorem, co

sprzyja ukrywaniu się przed dra

pieżnikami. Wiel

kością kogut zbliżo

ny jest do kruka.

Rozpiętość skrzydeł

kogutów wynosi 90100 cm, a kur

6670 cm. Masa ciała dorosłych

kogutów w Polsce waha się w gra

nicach od 1,0 do 2,0 kg, a kur od

0,7 do 1,0 kg.

Karkonosze zasiedla około

60% populacji karkonoskoizer

skiej, liczącej około 300320 osob

ników, z czego po stronie polskiej

na powierzchni około 3000 ha wy

stępuje tylko 3040 osobników.

Najczęściej przebywają w strefie

górnej granicy lasu, w pobliżu tor

Polską część Karkonoszy

na powierzchni około 3000 ha

zamieszkuje 3040 cietrzewi

k o r e s p o n d e c j a z r e g i o n u
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fowisk, gdzie znajdują całoroczne

ostoje. W okresie zimowym, w za

leżności od panujących warunków,

zasiąg występowania może znacznie

wzrosnąć. W poszukiwaniu pokar

mu ptaki odwiedzają znacznie niżej

położone tereny, nawet poniżej

900 m n.p.m.

Okres wiosenny to czas spek

takularnych zachowań godowych

samców zwanych tokami, które

karkonoskie cietrzewie mogą roz

poczynać już pod koniec lutego

a kończyć w pierwszej dekadzie

lipca. Największa aktywność kogu

tów obserwowana jest w okresie

fot. Jessica Rockeman



fot. Michał Rażniewski
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pomiędzy 15 kwietnia a 15 maja,

kiedy to kury pojawiają się na toko

wiskach. W tym czasie toki cietrze

wi zaczynają się przed świtem, gdy

samce oznajmiają oswoję przybycie

na znane od lat miejsca tzw. areny,

wydając charakterystyczne, około 2

sekundowe „czuszyk”, odgłos na

zywany czuszykaniem.

Po kilku minutach rozpoczyna

ją kilkugodzinne popisy wokalne

tzw. bełkotanie, przerywane krót

kim łopotem skrzydeł. podskokami

i czuszykaniem. Bełkotliwe głosy,

przypominające dźwięki gotującej

się wody, słyszalne mogą być w od

ległości kilometra a nawet dalej.

Koguty próbują zastraszyć rywali

postawą i aktywnością. Często do

chodzi do walk pomiędzy równo

rzędnymi, przeciwnikami, kiedy to

zacietrzewione samce ustalają hie

rarchie. Największa aktywność ko

gutów wywołana zostaje przez

samice, których krótkie, trwające do

godziny wizyty, powtarzają się przez

kilka kolejnych dni. Zanim cieciorki

wybiorą właściwego partnera, przy

glądają się popisom konkurentów.

Powodzeniem cieszy się zazwyczaj

tylko 1 samiec w całej okolicy.

Kury samotnie wracają do

swoich ostoi, gdzie w przeciągu

około 2 tygodni składają po 611 jaj,

które następnie wysiadują przez 25

28 dni. Młode wylęgają się jedno

cześnie i po kilkunastu godzinach

samica wyprowadza całe stadko,

które już nigdy do gniazda nie po

wraca. Poprzez ciągłe nawoływania

wytwarza się bardzo silna więź po

między kurą a pisklętami. Cała

grupka trzyma się razem nawet do

około końca września. Jesienią

część młodych opuszcza matkę inne

pozostają z nią aż do zimy. Obser

wacja stadka rodzinnego, złożonego

z kury i kilku młodych należy do

rzadkości. Śmiertelność młodych

może dochodzić do 95%.

Dla 4 ostoi ptasich Natura

2000, wyznaczonych po obu stro

nach granicy w Karkonoszach

i Górach Izerskich, cietrzew stano

wi przedmiot ochrony czyli gatunek

szczególny, dla którego planuje się

różnego rodzaju działania ochron

ne. W Karkonoskim Parku Naro
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dowym cietrzew nadal znajduje do

godne warunki jednak wyraźnie

zmniejsza swoją liczebności. Przy

czyną jest utrata biotopów w skali

całej populacji, presja turystyczna

i presja drapieżników. Karkonoski

Park Narodowy wdraża różnego ro

dzaju działania zarówno zmierzają

ce do bezpośredniej ochrony bioto

pów np. okresowe zamykanie szla

ków turystycznych łącznie z dzia

łaniami informacyjnymi i edukacyj

nymi np. filmy udostępnianie przez

Park lub lokalne telewizje.

Planowanie ochrony populacji

cietrzewia opiera się na ekologii

i biologii gatunku oraz najnowszych

danych naukowych. Obecnie w ra

mach trzyletniego programu ba

dawczego, gromadzimy dane, dzięki

którym dokładniej zrozumiemy

funkcjonowanie naszej populacji.

Równolegle do obserwacji tereno

wych wykonywane są badania nie

inwazyjne przy wykorzystaniu

sprzętu audio i video a także bada

nia genetyczne dzięki czemu można

dokładniej poznać liczebność, roz

mieszczenie i zachowanie ptaków.

Dodatkowym elementem re

alizowanych prac badawczych są

analizy zmierzające do oceny kon

dycji zdrowotnej cietrzewi poprzez

wykonywane badania mikrobiolo

giczne i parazytologiczne a także

badania poziomu hormonów stre

su. Wyniki z dwóch ostatnich lat

potwierdzają występowanie około

3035 osobników (potwierdzono 41

genotypów). Bardzo istotne jest, że

pomimo niskiej liczebności nie do

szło do fragmentacji populacji.

Cietrzewie są w dobrej kondycji

zdrowotnej. Uzyskano też zaska

kujące dane o presji drapieżniczej

puchacza, który poluje na koguty

cietrzewia, przez co silnie wpływa

funkcjonowanie tokowisk. Gatunek

ten nie był dotychczas obserwowa

ny w najwyższych partiach Karko

noszy. Niezwykłymi były również

obserwacje orła przedniego, który

wiosną ubiegłego roku wielokrotnie

polował na arenach. Współcześnie

gatunek ten pojawia się w Karko

noszach raz na kilka lat. [•]

Autor jest pracownikiem Stacji Monitoringowo
Badawczej Karkonoskiego Parku Narodowego.

k o r e s p o n d e c j a z r e g i o n u



fot. Michał Rażniewski
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STACJA LUDWIKOWICE
KŁODZKIE
tekst i zdjęcia Marcin Zachariasz

Stacja znajduje się na 28 kilo

metrze linii kolejowej nr 286

Kłodzko Główne  Wałbrzych Głów

ny. Budynek dworca znajduje się na

wysokości peronu. Został on wznie

siony w latach 19091912 w trakcie

przebudowy związanej z budową

drugiego toru. Na parterze znajdo

wała się kasa biletowa oraz pocze

kalnia (od marca 1999 pomieszcze

nia nie są dostępne dla podróż

nych). Poddasze jest zamieszkałe.

Stacja posiada jeden perony wy

spowy, dojście na peron zapewnia

podziemne przejście. Zachęcam

każdego do przejazdu szynobusem

z Wałbrzycha lub z Kłodzka i za

trzymanie się na tej malowniczej

stacji (dojazd z Wrocławia zajmuje

około 2 godzin).

k o r e s p o n d e c j a z r e g i o n u
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WIADUKT KOLEJOWY W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH
Tuż za malowniczą stacją Lu

dwikowice Kłodzkie w kierunku

Nowej Rudy znajduje się najpięk

niejszy fragment Linii Kolejowej

nr 286. Jest nim potężny, cztero

przęsłowy wiadukt kolejowy. Kon

strukcja przęseł opiera się na 3 ka

miennych filarach z prześwitami

podkreślającymi lekkość konstruk

cji. Ponieważ filary są ustawione

z przesunięciem tory poprowadzo

ne są po lekkim łuku. Wysokość

wiaduktu w najwyższym punkcie

wynosi 31 metrów. Całkowita dłu

gość obiektu wynosi 165 metrów.

Na chwilę obecną tylko jeden tor

jest przejezdny, drugi jest w re

moncie.

k o r e s p o n d e c j a z r e g i o n u
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BOCZNICA LUDWIKOWICE KŁODZKIE
Bocznica zaczyna się tuż za

wiaduktem kolejowym w Ludwiko

wicach Kłodzkich. W pierwotnej

wersji miała łączną długość około

1,6 kilometra. Powstała ona w la

tach 90. XIX wieku i była dedyko

wana do obsługi Kopalni "Wacław"

oraz zlokalizowanej obok niej elek

trowni. W latach 30. XX wieku

bocznica była głównie używana do

obsługi wywozu węgla z kopalni. Po

wojnie bocznica była używana

głównie przez elektrownię, która

pracowała do 1962 roku. Po za

mknięciu kopalni i elektrowni

bocznicę wykorzystywało Nadle

śnictwo Jugów. Od około 2010 roku

niewykorzystywana, Nadleśnictwo

sprzedało lokomotywę obsługującą

bocznicę. Nastawnia LK obsługuje

ruch na bocznicy i na przystanku

Ludwikowice, jak również osłania

wysoki most kolejowy znajdujący

się w obrębie dawnej stacji. [•]

k o r e s p o n d e c j a z r e g i o n u
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fot. archiwum UM JedlinaZdrój (x4)
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PUNKT WIDOKOWY
NA KOŚCIELNEJ WIEŻY

Podczas koncertu licznie zgro

madzonej publiczności zaprezento

wał się zespół wokalny Capella

Cracoviensis w składzie: Antonina

Ruda  sopran, Michalina Bienkie

wicz  sopran, Ilona Szczepańska 

alt, Piotr Szewczyk  tenor, Marek

Opaska  bas i Jan Tomasz Adamus

 organy. W programie koncertu

znalazły się trzy utwory: Christe,

adoramus te Monteverdiego, Dul

cis amor Jesu Pękiela i Jesu, meine

Freunde Bacha.

Przed rozpoczęciem koncertu

historię remontu kościoła przed

stawił Leszek Orpel, burmistrz Je

dlinyZdroju, który podziękował

wszystkim, którzy przyczynili się do

tej realizacji. Podziękowania złożył

też ks. prałat Ryszard Uryga, pro

W kościele przy ulicy Jana Pawła II w JedlinieZdroju odbył się

wyjątkowy koncert  "Drogi do Bacha", zorganizowany w ra

mach tegorocznej, XII edycji Koncertu Trzech Kultur, połączony

z otwarciem wyremontowanej wieży kościelnej z punktem widokowym.
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boszcz parafii w JedlinieZdroju,

a prezydent Wałbrzycha Roman

Szełemej gratulował inicjatywy.

Po zakończeniu uroczyści

otwarto wyremontowaną wieżę ko

ścielną, na której znajduje się punkt

widokowy, umożliwiający podzi

wianie miasta i jego okolicy z zu

pełnie nowej, niecodziennej, cieka

wej perspektywy.

Warto w tym miejscu przed

stawić historię utworzenia punktu

widokowego. W 2018 roku Gmina

w porozumieniu z Parafią zdecy

dowała się na przygotowanie pro

jektu w konkursie Ochrona zabyt

ków i budownictwa tradycyjnego

w ramach Programu Rozwoju Ob

szarów Wiejskich. Projekt przewi

dywał innowacyjne rozwiązania

polegające na wykorzystaniu em

por, które same w sobie są rzadko

ścią w kościołach rzymskokatoli

ckich, jako miejsca ekspozycji

k o r e s p o n d e c j a z r e g i o n u
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i wystaw okolicznościowych. Całko

wite koszty projektu zaplanowano

na ponad 615 tys. zł. Wniosek został

bardzo dobrze oceniony i uzyskał

w rankingu pierwsze miejsce, dzię

ki czemu został dofinansowany

kwotą ponad 391 tys. zł.

W 2019 roku przetarg na re

mont wygrała firma Budmax z Bo

guszowaGorc, która zaoferowała

najniższą cenę, ale niestety aż

o 103 tys. zł wyższą niż kosztorys.

Mimo tego rozpoczęto realizację

inwestycji. Prace budowlane toczy

ły się bez większych problemów, ale

na wniosek straży pożarnej poja

wiła się konieczność wykonania

systemu przeciwpożarowego dla

całego kościoła, czego nie przewi

dywał projekt. Jednak dzięki tej

zmianie obecnie kościół zabezpie

czony jest ponad 30 czujkami oraz

nowoczesnym systemem powiada

miania o zagrożeniu pożarowym.
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W trakcie prac okazało się, że

drewniane żaluzje zamontowane

w oknach wieży uniemożliwiają po

dziwianie widoków. Problem udało

się rozwiązać montując przeszklone

ramy okienne. Niestety, również

ten wydatek nie był przewidziany

w pierwotnym kosztorysie.

Po zakończeniu prac budowla

nych i uporządkowaniu terenu,

montażu ławek, tablic i koszy oraz

odpowiednim oznakowaniu okaza

ło się, że dopełnieniem całości po

winno być oświetlenie nowo wy

brukowanego dojścia do kościoła.

W zwązku z tym wykonano i za

montowano stylowe lampy uliczne.

Ostatecznie cała inwestycja po

chłonęła ponad 920 tys. zł, zamiast

planowanych 615 tys. zł. Będzie

jednak służyć mieszkańcom oraz

odwiedzającym JedlinęZdrój tu

rystom przez kolejne lata. [•]
Materiał prasowy UM JedlinaZdrój

k o r e s p o n d e c j a z r e g i o n u

Odkryj Dolny Śląsk!
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fot. Metlas / Pixabay



Görlitz, Volks Bucherei und Lese Halle, 1925
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DOLNOŚLĄSKA
BIBLIOTECZKA

Najlepszym towarzyszem aromatycznej kawy jest ciekawa książka. Nikt nie

wyobraża sobie dłuższej podróży bez czegoś do czytania. Jeśli już przeczy

taliście nasz magazyn i jesteście na bieżąco z naszymi blogami, to tu znaj

dziecie propozycje  od beletrystyki po prace naukowe  czegoś do poczy

tania. Wszystko związane z Dolnym Śląskiem.

Herzogliches Schloß Sagan, 1929

fot. źródło: Fotopolska.eu/BCUwr/BildArchiv Marburg

Breslau, Kloster der Ursulinen, 1930
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Olga Gitkiewicz

NNIIEE ZZDDĄĄŻŻĘĘ

Fundacja Instytut Reportażu 2019
ISBN: 9788365970398
240 stron, 143x212 mm
oprawa półtwarda

Czy zdarzyło Wam się kiedyś nie

dotrzeć na zajęcia, bo autobus nie

przyjechał wbrew zapewnieniom roz

kładu jazdy? A może nie dojechaliście

na jakąś rodzinną uroczystość, bo pla

nując skorzystanie z komunikacji pu

blicznej nie uwzględniliście opcji, że

pociąg spóźni się o 60 minut, skut

kiem czego nie wyjdzie zaplanowana

przesiadka? Kolejny raz przedstawia

liście szefowi tę samą historię o spóź

nionym pociągu lub autobusie? Nie

zdążyliście?

Jeśli nie, to macie ogromne

szczęście, jeśli tak, to dla pocieszenia

– choć bardzo ono marne – powiemy,

że ma tak 14 milionów ludzi w Polsce.

14 milionów osób, które są wykluczo

ne komunikacyjnie i dla których do

jazd do pracy, urzędu lub lekarza to

zawsze loteria.

W „Nie zdążę” temat ten podej

muje Olga Gitkiewicz, którą być może

znacie z nominowanego do Nagrody

Literackiej „NIKE” 2018 roku, nagro

dy za najlepszy reportaż literacki im.

Ryszarda Kapuścińskiego i nagrody

d o l n o ś l ą s k a b i b l i o t e c z k a
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„Newsweeka” im. Teresy Torańskiej

reportażu „Nie hańbi”.

Jest to książka o tym, jak zepsuli

śmy publiczny transport, jak nieroz

ważnie obeszliśmy się z wszystkimi

PKSami, jak bezmyślnie zdecydowali

śmy o likwidacji niektórych linii kole

jowych i jak bardzo zamknęliśmy

(komunikacyjnie) wiele niewielkich

miejscowości, skazując je na zapo

mnienie i potęgując dotykające je pro

blemy, skutkujące przede wszystkim

wyludnianiem się. No bo skoro nie da

się na co dzień dojechać do miasta, to

do tego miasta po prostu się wyjeżdża.

Temat to ważny szczególnie dla

wszystkich, którzy – z różnych wzglę

dów, o których innym razem – przed

kładają pociągi i autobusy nad własny

samochód. I problematyczny, bo nie

chodzi tylko o to, że można się spóź

nić, ale także o to, że można po prostu

nie dojechać. Bo choć trudno w to

uwierzyć, są w Polsce w XXI wieku

miejscowości, z których bez własnego

środka transportu wydostać się nie

sposób i do których bez takiego po

prostu nie trafimy. I na nic idee, ide

ały i ideologie – czasami po prostu

trzeba kupić samochód (na który nie

każdego przecież stać).

I jest to problem ogólnopol

ski – Dolnego Śląska również

dotyczy, a dowody na to znaj

dziecie w „Nie zdążę”.

Olga Gitkiewicz nie napisała tej

książki śledząc zza biurka wpisy na

internetowych forach, ale jeżdżąc

przez dwa lata po Polsce i rozmawia

jąc ze współtowarzyszami swoich po

dróży, przedstawicielami firm

świadczących usługi transportu oso

bowego oraz z ekspertami w dziedzi

nie dostępności komunikacyjnej.

I przekonując się (i wszystkich czytel

ników), że amerykański sen o samo

chodzie dla każdego zamienił nasze

życie w koszmar.

Od premiery wprawdzie czasu

nieco już minęło, ale temat na aktual

ności nie tylko nie traci, a wręcz zy

skuje, w związku z czym zachęcamy do

przeczytania, jeśli jeszcze tego nie

zrobiliście. [jk]
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Jeśli szukacie świetnego krymi

nału z wartką akcją osadzonego

w dolnośląskich realiach, to propozy

cję lepszą niż książki Przemysława

Semczuka raczej trudno będzie Wam

znaleźć.

Dwie powieści kryminalne z ko

misarzem Pawłem Ciszewskim to na

prawdę fantastyczna lektura. Nie tylko

intrygująca i ciekawa, ale także bardzo

dobrze napisana, co zapewne jest po

chodną dotychczasowego pisarskiego

doświadczenia Autora – Semczuk jest

dziennikarzem i publicystą i do tej

pory znaliśmy go bardziej z reportaży

niż literackiej fikcji. Chociaż z tą fikcją

to tak tutaj nie do końca, obie bowiem

części serii (miejmy nadzieję – długiej

serii, której tomów będzie przybywa

ło) opierają się na prawdziwych wyda

rzeniach.

W pierwszej części, zatytułowanej

„Tak będzie prościej”, mamy do czy

nienia z tajemniczym życiem, a przede

wszystkim zagadkową śmiercią legen

dy karkonoskich przewodników, czyli

Tadeusza Stecia.

W drugiej pt. „To nie przypadek”

fabuła osnuta jest wokół szeregu wy

darzeń związanych z tzw. mafią zgo

rzelecką. Umiejętnie wykorzystane

autentyczne wątki mieszają się z wy

d o l n o ś l ą s k a b i b l i o t e c z k a

Przemysław Semczuk

TTAAKK BBĘĘDDZZIIEE PPRROOŚŚCCIIEEJJ

Dom Wydawniczy Rebis 2018
ISBN: 9788380623682
432 strony, 128x197 mm
oprawa miękka ze skrzydełkami
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fot. Wojciech Głodek

obraźnią Autora, skutkiem czego

otrzymujemy naprawdę fajną lekturę.

W tle zaś mamy całkiem udany portret

Polski i jej mieszkańców początku lat

90. XX wieku wraz z ich marzeniami,

obawami i uprzedzeniami. Rodzący się

kapitalizm, pierwsze pizzerie i pełne

towarów sklepy; afery, przeszłość,

którą chciałoby się wymazać –

wszystko to, co charakterystyczne by

ło dla Polski sprzed 30 lat. Wprawne

oko dziennikarza wyłapuje wszystkie

smaki i smaczki początku polskiej

transformacji, który to początek wła

śnie na Dolnym Śląsku, zwłaszcza

w przygranicznej jego części, miał

swoją niechlubną specyfikę.

Komisarza Ciszewskiego („Ciche

go”) z pewnością polubicie. Nie ma

w sobie jeszcze tej „skandynawskiej”

zgorzkniałości, ale jest takim „kla

sycznym” dobrym gliną  już na po

czątku widzimy, że to życie prywatne

tak raczej średnio mu się układa, choć

pewna nadzieja na zmianę w tym za

kresie pojawia się w części drugiej. Nie

wpływa to jednak ani na jego pracę,

ani na stosunek do innych ludzi.

Z kolei towarzyszącego mu komi

sarza Albina Plesińskiego lubić bę

dziecie niekoniecznie, choć niejedna

i niejeden z Was z pewną sympatią

Przemysław Semczuk

TTOO NNIIEE PPRRZZYYPPAADDEEKK

Dom Wydawniczy Rebis 2019
ISBN: 9788380625105
352 strony, 128x197 mm
oprawa miękka ze skrzydełkami



204 | PRZYSTANEK DOLNY ŚLĄSK 1(26)/2020

pomyśli o tym, co go szkolił

i przyuczał do zawodu. A był nim

nie kto inny, tylko największy

farciarz wśród poznańskich mili

cjantów, czyli Teofil Olkiewicz.

I tutaj Semczuk po raz pierwszy

mruga do obeznanych w krymi

nałach czytelników, przywołując

tego Ćwirlejowego bohatera.

W drugiej części, poza

wspomnianym Plesińskim, poja

wia się chociażby aspirant Robert

Małecki, który w pewnym mo

mencie dostaje radę, by pisał

książkę, najlepiej pod tytułem

„Najgorsze dopiero nadejdzie”.

I tutaj do miłośników kryminal

nej prozy mrugnięcie drugie.

Zresztą, znaleźć można i inne

jeszcze nawiązania, nie tylko do

bohaterów czy autorów krymina

łów, sprawdźcie sami.

Niewątpliwie zaletą książek

Semczuka jest ich styl: równa ak

cja, bez zbędnych przestojów

i przydługich opisów; wpleciony

wątek romansowy nie jest ani

nadmiernie eksponowany, ani

kiczowaty, zaś całość opiera się

głównie na dialogach, co dyna

mizuje fabułę. To się naprawdę

dobrze czyta! [jk]

Autobiografia Kazimierza Kutza,

napisana przezeń w ostatnich latach

życia, to zdecydowanie książka, po

którą warto sięgnąć z co najmniej kil

ku powodów.

Po pierwsze, ponad pięćdziesiąt

lat pracy twórczej reżysera to wiele

niezapomnianych dzieł. Krzyż Wa

lecznych, Sól ziemi czarnej czy Perła

w koronie to filmy, które niejednemu

z nas otworzyły oczy na sprawy ważne.

I, miejmy nadzieję, niejednemu jesz

cze otworzą. Warto wiedzieć, ile

w nich było historii, doświadczeń oso

bistych, rodzinnych samego reżysera,

„dziecka proletariatu ze Śląska”.

Po drugie, poczucie humoru i do

sadność określeń to elementy, dzięki

którym czytamy nie napisaną sobie

i potomnym laurkę, a historię życia

podobnego nam człowieka, choć nie

rzadko „oryginała”. Ale też pełnego

pasji i determinacji, pracowitego i wy

trwale dążącego do obranego celu.

Po trzecie, książka jest świetnie

napisana. Po prostu. Nie dziwi to tych,

co wiedzą, że poza reżyserowaniem

filmów pisał Kutz także książki,

w których poza interesującymi kon

strukcjami fabuł znajdujemy przede

wszystkim portrety ludzi. Różne,

przeróżne ludzkie charaktery. I tak,

d o l n o ś l ą s k a b i b l i o t e c z k a
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Kazimierz Kutz

BBĘĘDDZZIIEE SSKKAANNDDAALL..
AAUUTTOOPPOORRTTRREETT

Wydawnictwo Znak 2019
ISBN: 9788324059195
388 stron, 145x205 mm
oprawa twarda

jak znakomicie odmalował podobizny

swoich bohaterów, naszkicował też

obraz samego siebie.

Po czwarte wreszcie, jest to hi

storia łódzkiej Szkoły Filmowej; opo

wieść, w której na każdej stronie

wielkie nazwiska: Wajda, Janczar,

Łomnicki, Łapicki, Cybulski… I o każ

dym coś – historyjka, anegdota, plot

ka; kłótnie, romanse, afery. Same

smaczne kąski.

A po piąte – zdjęcia. Wiele pięk

nych fotografii, w tym zwłaszcza te

z rodzinnego archiwum Kazimierza

Kutza, które nie tylko ukazują, jak

zmieniał się on i jego bliscy z biegiem

czasu, ale z których wyziera ta jego

„śląskość”, dzięki której zawsze się tak

„dobrze trzymał”.

No i oczywiście Kutz nie tylko

przez część swojego życia mieszkał we

Wrocławiu (do którego zawitał jako

asystent Andrzeja Wajdy), ale kręcił

swoje filmy także u nas, „na Ziemiach

Odzyskanych”. Trzecia nowela z Krzyża

Walecznych powstała w Lubomierzu,

zdjęcia do Nikt nie woła – w Bystrzycy

Kłodzkiej, a we wrocławskiej Wytwórni

Filmów Fabularnych powstały zdjęcia

do Śmierci jak kromka chleba.

A to nie wszystko, o czym przy

pomni Wam ta książka! [jk]
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d o l n o ś l ą s k a b i b l i o t e c z k a

Tamara Barriga, po sukcesie

pierwszej części „Sekretów Wrocła

wia”, postanawia przed nami odsłonić

ich jeszcze kilka i te właśnie znajdzie

cie w drugiej. Wśród niespełna 40

krótkich opowieści nie zabraknie sen

sacji ani grozy, ani humoru. Można

poczytać o napadzie stulecia, a właści

wie o tym, co udało się ustalić w trak

cie toczącego się po nim śledztwa;

zastanowić się, czy seria tajemniczych

zabójstw z końca lat 50. XX wieku by

ła dziełem nieświadomego niczego lu

natyka czy wytrawnego i cynicznego

mordercy oraz dowiedzieć się, jak wy

glądały pierwsze „galerie handlowe”.

Poza tym solidna dawka historii Wro

cławia zarówno tej sprzed, jak i po II

wojnie światowej. Każda opowiastka

to odrębny temat, toteż czytać może

cie, jak Wam się tylko podoba – od

początku, środka bądź końca.

Barwna twarda oprawa przydaje

książce elegancji, zaś bogato ilustro

wane wnętrze zachęca do poznawania

szczegółów prezentowanych history

jek. Dużo jest zdjęć, tak archiwalnych,

jak i współczesnych, obok nich zaś

przedruki ogłoszeń i ilustracji praso

wych. Dla dociekliwych bibliografia,

wykaz artykułów z prasy oraz stron

internetowych. Polecamy! [jk]

d o l n o ś l ą s k a b i b l i o t e c z k a

Tamara Barriga

SSEEKKRREETTYY WWRROOCCŁŁAAWWIIAA CCZZ.. 22
Księży Młyn Dom Wydawniczy 2019
ISBN: 9788377294871
168 stron, 165x235 mm
oprawa twarda
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fot. Wojciech Głodek

Legnica, jak się okazuje, ma dużo

tajemnic, nic zatem dziwnego, że nie

zmieściły się one wszystkie w pierw

szej części „Sekretów Legnicy”.

W części drugiej Marcin Makuch

zabiera nas w podróż po tych miej

scach Legnicy, których – jak się oka

zuje – nie znaliśmy, w odwiedziny do

ludzi, którzy na trwałe zapisali się

w historii (nie tylko) miasta. Taką

osobą był niewątpliwie Paul Löbe,

którego kariera biegła od pucybuta

do… prezydenta Reichstagu czy Ste

phan Prager, którego wojenne losy to

właściwie gotowy scenariusz na dobry

film o niebanalnym zakończeniu.

Jest jeszcze o masonach, pecho

wej pogodynce czy miejscach, w któ

rych legniczanie spędzali czas wolny.

Jedną z ciekawszych opowieści jest

niewątpliwie ta o wypadku kolejowym

z roku 1905, który trafił nawet na

pocztówki! Ponadto można się dowie

dzieć, co mają z Legnicą wspólnego

ogórki oraz co można było obejrzeć na

wystawie GUGALI. A jeśli komuś jesz

cze mało, to może zainteresuje się, co

robili na ulicach Legnicy agenci CIA?

Zgrabnie napisane ciekawe hi

storyjki do czytania przy kawie i her

bacie, w domu i w podróży, a nawet w

przerwie od pracy. [jk]

Marcin Makuch

SSEEKKRREETTYY LLEEGGNNIICCYY CCZZ.. 22
Księży Młyn Dom Wydawniczy 2019
ISBN: 9788377293898
124 strony, 165x235 mm
oprawa twarda
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Dla wszystkich, którzy lubią tra

dycyjne przewodniki turystyczne, peł

ne drobiazgowych opisów, fotografii,

mapek i planów, mamy nie lada grat

kę od Wydawnictwa Kartograficznego

EKOGRAF. Jest nią przewodnik po

dolnośląskich parkach krajobrazo

wych – laureat I miejsca w kategorii

przewodniki w 4. Międzynarodowym

Konkursie Najlepsze Wydawnictwa

o Górach (Kraków 2019).

Publikacja to nie zestaw ciekawo

stek (choć tych także nie brakuje) ani

album ze zdjęciami (aczkolwiek trudno

ich nie dostrzec). To solidna dawka

rzetelnej wiedzy, efekt pracy wielu au

torów, który pozwolił zaprezentować

„parki krajobrazowe z ich ogromną

różnorodnością w układzie strefowym

od Doliny Baryczy na północy po Ma

syw Śnieżnika na południu”, w których

„wielość ekosystemów z rzadkimi

i chronionymi zwierzętami, roślinami

i siedliskami jest najlepszą rekomen

dacją do ich poznawania i odwiedza

nia” (s.5), jak wskazano w odredakcyj

nym słowie wstępnym.

Opis dwunastu dolnośląskich

parków krajobrazowych poprzedza

(praca zbiorowa)

PPAARRKKII KKRRAAJJOOBBRRAAZZOOWWEE

WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA

DDOOLLNNOOŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO

Dolnośląski Zespół Parków
Krajobrazowych, Wydawnictwo
Kartograficzne EKOGRAF 2019
ISBN: 9788363166236,
9788365828439
672 strony, 148x210 mm
oprawa miękka
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krótkie wprowadzenie, które pozwala

nam rozeznać się w terminologii zwią

zanej z formami ochrony przyrody. Po

nim następują rozdziały prezentujące

poszczególne parki krajobrazowe. Każ

dy z rozdziałów obejmuje zagadnienia

dotyczące położenia parku i historii je

go powstania, a także opis elementów

fizycznogeograficznych i charaktery

stykę siedlisk przyrodniczych. Nie za

brakło także kwestii związanych

z walorami kulturowymi obszaru –

opisów miejscowości i znajdujących się

w nich zabytków i miejsc wartych od

wiedzenia. Ujęto również krótkie rysy

biograficzne wybitnych osób związa

nych z poszczególnymi parkami. Znaj

dziemy tutaj ponadto informacje na

temat zagospodarowania turystyczne

go (w tym także krótkie wzmianki

o cyklicznie odbywających się impre

zach) oraz dane dotyczące szlaków tu

rystycznych i ścieżek edukacyjnych.

Przy opisie każdego parku

umieszczono również jego logo, rzuty

obiektów, dawne ryciny oraz – a może

przede wszystkim – wiele interesują

cych zdjęć, prezentujących zarówno

bogactwo krajobrazowe, jak i kulturo

we opisywanych obszarów. Całość

uzupełniają mapy parków „w pięciu

odsłonach” (s.5): ogólna, hipsome

tryczna, geologiczna, mapa form

ochrony przyrody oraz – zagospoda

rowania turystycznego.

Rzadko dzisiaj znajdujemy takie

przewodniki. W informacyjnym szu

mie niechętnie bierzemy do ręki grube

tomy z obszerną treścią; skupieni na

poszukiwaniu skondensowanej dawki

wiedzy podanej w łatwiej do kon

sumpcji formie rozglądamy się raczej

za czymś, co zmieści się w kieszeni.

Z prawdziwą radością zatem odnoto

wujemy, że takie publikacje są jednak

wciąż obecne i, co nie mniej ważne,

nadal budzą zainteresowanie. Jakże

przydatne okazują się w te dni i tygo

dnie, w które do parków udać się nie

możemy. Dokładne informacje, mapy

i fotografie stanowią wówczas na

miastkę spacerów.

Jeśli chcecie porządnie przygoto

wać się do wakacyjnych wędrówek,

koniecznie zarezerwujcie nadchodzące

jeszcze niezbyt ciepłe wieczory na

przewodnik po dolnośląskich parkach

krajobrazowych. Warto! [jk]
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Jako że tematyka przewodników

turystycznych jest nam szczególnie

bliska, z niemałym zainteresowaniem

śledzimy wszystkie nowości, jakie na

rynku tego typu publikacji się poja

wiają. Wśród przeróżnych ostatnio

pomysłów na uwagę zasługuje z pew

nością przewodnik, którego motywem

przewodnim jest… filozofia. Takie

właśnie publikacje znajdujemy w ofe

rcie wydawnictwa Novae Res, a nasze

zaciekawienie wzbudził, w czym nic

dziwnego, tom II poświęcony Dolne

mu Śląskowi.

Jeśli myślicie, że ten przewodnik

przeprowadzi Was przez region okra

szając każdą podróż filozoficzną przy

powiastką, to jesteście w błędzie.

Zamysł Autora, Grzegorza Senderec

kiego, jest bowiem nieco inny – zwie

dzicie te miejsca na Dolnym Śląsku,

które przyciągały mistyków, filozofów,

astronomów i innych nietuzinkowo

myślących, którzy pozostawili w regio

nie swój ślad. I odkryjecie go w archi

tekturze, urbanistyce i zabytkach.

Jednocześnie będzie to okazja, by za

stanowić się, jak miejsca i czasy wpły

nęły na zainteresowania poszczegól

nych osób i głoszone przez nie poglądy.

Grzegorz Senderecki

PPRRZZEEWWOODDNNIIKK ZZ FFIILLOOZZOOFFIIĄĄ

WW TTLLEE.. TTOOMM IIII:: DDOOLLNNYY ŚŚLLĄĄSSKK

Wydawnictwo Novae Res 2020
ISBN: 9788377294871
349 stron, 130x210 mm
oprawa miękka
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W siedmiu rozdziałach odwie

dzamy m.in. Świdnicę, Krzeszów,

Trzebnicę, Jeleną Górę i Zgorzelec, ale

także rejon Nysy: Otmuchów i Pacz

ków. Wycieczka zaczyna się od Wro

cławia, w którym zwiedzamy Ostrów

Tumski i Stare Miasto, w czym towa

rzyszy nam Angelus Silesius.

W Świdnicy zaglądamy do Ko

ścioła Pokoju i przy okazji dowiaduje

my się, jak przebiegały procesy

o czary; spacerujemy po Szczawnie

Zdroju, poznajemy zabytki Lubania.

W czasie tych spacerów rozważamy, co

powiedzieli, jak żyli i co pozostawili po

sobie mieszkańcy tych ziem, którzy na

kartach historii zapisali się jako nie

pośledni myśliciele.

Oczywiście nie brakuje też roz

ważań natury filozoficznej, ale

umieszczone w konkretnym czasowo

przestrzennym kontekście po pierwsze

stają się bardziej czytelne i zrozumia

łe, po drugie – przydają znaczeń da

nemu miejscu.

Niewątpliwie Grzegorz Senderec

ki zaproponował przewodnik inny niż

wszystkie, chociaż to nie jedyny po

wód, by po niego sięgnąć. Przekonaj

cie się sami! [jk]

Lubisz podróżować koleją?

► KOLEJ.PRZYSTANEKD.PL
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Linia kolejowa z Wałbrzycha do

Kłodzka jest jednym z najbardziej

atrakcyjnych szlaków kolejowych

w Polsce. Zachwyca zarówno górzysty

krajobraz otaczający linię z obydwu

stron (Góry Kamienne i Góry Stołowe

na zachodzie, Góry Wałbrzyskie i Gó

ry Sowie na wschodzie) z wciśniętymi

w kolejne doliny miejscowościami, jak

i ogromna liczba interesujących obie

któw inżynieryjnych. Na samym tylko

odcinku między Ludwikowicami Kło

dzkimi a Nową Rudą znajdują się

3 potężne wiadukty, z których najwyż

szy ma 38 m wysokości. Pociąg na tej

trasie przejeżdża też przez wiele tune

li, z których najdłuższy znajduje się

między Jedliną Górną a Wałbrzychem

Głównym i ma 1604 metrów, co czyni

z niego najdłuższy tunel kolejowy

w Polsce. Prawie wszystkie miejsco

wości na tej trasie mają też swoje ta

jemnice związane z II wojną światową

i budową przez III Rzeszę podziemne

go kompleksu "Riese".

Prezentowana książka Przemy

sława Dominasa opisuje dzieje linii

kolejowej z Wałbrzycha do Kłodzka od

czasów jej projektowania po wpółcze

sność oraz ukazuje jej niezwykłe

obiekty inżynieryjne. Monografia

składa się z ośmiu rodziałów, w któ

Przemysław Dominas

KKOOLLEEJJ WWAAŁŁBBRRZZYYCCHH ––
KKŁŁOODDZZKKOO

Księży Młyn Dom Wydawniczy 2019
ISBN: 9788377294574
268 stron, 205x290 mm
oprawa twarda
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rych kolejno przedstawiono: opisywa

ny obszar przed powstaniem kolei;

projektowanie i przygotowania; budo

wę linii kolejowej w XIX wieku; obiek

ty inżynieryjne, stacje kolejowe i ich

architekturę oraz bocznice kolejowe;

działanie kolei od powstania do I woj

ny światowej; rozbudowę kolei na po

czątku XX wieku; działanie kolei od

1914 do 1945 roku; działanie kolei pod

zarządem Polskich Kolei Państwowych

do 2005 i po wznowieniu ruchu pasa

żerskiego w 2009 roku.

Pozycję bardzo starannie napisa

ną i przygotowaną w oparciu o mate

riały z polskich i niemieckich archi

wów uzupełnia ponad 400 zdjęć

historycznych i współczesnych infra

struktury kolejowej i pociągów, histo

ryczne plany stacji kolejowych

z okresu niemieckiej administracji,

rozkłady jazdy pociągów od 1880 do

2018 roku oraz rozmaite schematy

i statystyki dotyczące liczby przewie

zionych pażerów i towarów na tej linii

kolejowej. Polecamy! [wg]

fot. Piotr Weber
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Mosty kolejowe to coś, co przy

kuwa uwagę nie tylko miłośników ko

lei. Patrzymy na nie zawsze

z podziwem dla geniuszu ich twórców,

dzięki którym służą nam nierzadko

ponad 100 lat. Kolejowe budownictwo

mostowe na Śląsku jest wyjątkowe

przede wszystkim ze względu na uroz

maiconą rzeźbę terenu  Sudety i ich

przedgórze oraz bogata sieć rzeczna

wytworzyły liczne przeszkody natural

ne, z którymi musieli zmierzyć się bu

downiczowie kolei.

Książka "Mosty kolejowe na Ślą

sku do 1945 roku" Przemysława Do

minisa odkrywa przed nami trochę

z bogatych dziejów najważniejszych

obiektów mostowych na Dolnym Ślą

sku. O wyjątkowości śląskich obiektów

stanowi nie tylko użycie przez nie

mieckich budowniczych szlaków kole

jowych zaawansowanych w ówczesnej

Europie technologii, często okazuje

się, że zachowane jeszcze konstrukcje

nie istnieją już nigdzie indziej. Pierw

szym z brzegu przekładem może być

most nad jeziorem Pilchowickim,

o którym zrobiło się ostatnio głośno ze

względu na plany filmowców chcących

w ramach jednej z superprodukcji wy

sadzić go w powietrze. Mostem na

szczęście zainteresował się konserwa

Przemysław Dominas

MMOOSSTTYY KKOOLLEEJJOOWWEE NNAA

ŚŚLLĄĄSSKKUU DDOO 11994455 RROOKKUU

Księży Młyn Dom Wydawniczy 2019
ISBN: 9788377294215
346 stron, 205x290 mm
oprawa twarda
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tor zabytków i kolejne pokolenia będą

jeszcze mogły podziwiać szczególnie

długie dźwigary kratownicowe osiąga

jące 119 m.

Monografia składa się z dziewię

ciu rozdziałów, z których dwa pierw

sze zawierają podstawowe informacje

o mostach kolejowych i zarys dziejów

ich budowania oraz krótkie życiorysy

najważniejszych budowniczych, a tak

że opisy głównych przedsiębiorstw bu

dowlanych uczestniczący w powsta

waniu śląskim mostów kolejowych.

Kolejne sześć rozdziałów omawia

chronologicznie proces wznoszenia

obiektów mostowych, gdzie zarówno

opisywane są ogólne zasady myśli

technicznej w danym okresie, jak i hi

storie wybranych mostów (ponad 100)

wraz z najważniejszymi okoliczno

ściami towarzyszącymi ich powstawa

niu i funkcjonowaniu. Monografię

uzupełnia także prawie 500 historycz

nych zdjęć i schematów budowlanach

śląskich mostów i wiaduktów.

Polecamy! [wg]

fot. Wojciech Głodek



Ostatnie tygodnie to trudny okres dla dolnośląskiej gastronomii.
Chcemy pomóc, stąd ‐ tak jak zasugerowali nasi Czytelnicy ‐
zdecydowaliśmy się na utworzenie w ramach projektu Smaki
Dolnego Śląska specjalnej grupy, która pozwoli zareklamować
swoje produkty dolnośląskim lokalom i producentom.

Mamy nadzieję, że spora część naszych Czytelników zdecyduje
się dołączyć... i coś zamówić!

Grupa Smaki Dolnego Śląska

facebook.com/groups/smakidolnegoslaska

#zmieńterminnieodwołuj #zostańwdomu #zamównawynos




