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Jeśli zobaczą Państwo u kogoś na drzwiach 
tabliczkę z napisem: „Tutaj pamiętają imię 
Alzheimera” lub wykonaną z brązu wizy-
tówkę z napisem „In memoriam ….. ………”, 
proszę mieć świadomość, że nie jest to 
zwykła tabliczka, a dzieło Eugeniusza Ge-
ta-Stankiewicza (Geta).

Urodzony 14 maja 1942 roku w Oszmia-
nie (obecnie Białoruś) twórca przez niemal 
całe życie związany był z Wrocławiem i stał 
się jednym z artystycznych symboli miasta. 
Zasłynął z nieoczywistych tablic i pomni-
ków, które zmuszają do myślenia. Bo jak 
tu na przykład nie zadać sobie pytania, jak 
miał na imię Alzheimer, mając przed ocza-
mi tabliczkę z takim napisem? Praca miała 
na celu upamiętnienie wybitnego lekarza, 
neurologa i psychiatry, który we Wrocławiu 
spędził ostatnie trzy lata swojego życia.

Profesor Alois Alzheimer przyjechał 
do Wrocławia w 1912 roku. Objął katedrę 
psychiatrii i neurologii na Wydziale Me-
dycznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
im. Fryderyka Wilhelma oraz pełnił funk-
cję dyrektora Kliniki Chorób Psychicznych 
i Nerwowych przy Auenstraße 44 (obecnej 
ulicy Bujwida). Zamieszkał w willi niedaleko 
kliniki – przy ul. Bujwida 42. Miał nadzie-
ję, że wrocławski etap będzie spełnieniem 
jego zawodowych marzeń. Niestety, już 
podczas podróży z Monachium do Wrocła-
wia zachorował i przez ostatnie lata życia 
cierpiał na dolegliwości związane z sercem, 
duszności i niewydolność nerek. Zmarł we 
Wrocławiu 19 grudnia 1915 roku, w wieku 
51 lat. Ponieważ jako pierwszy opisał ob-
jawy choroby, która krok po kroku zabie-
ra pacjentom resztki wspomnień, nazwał 
ją „chorobą zapominania” („Krankheit des 
Vergessens”). Nazwa „choroba Alzheimera” 
została oficjalnie zatwierdzona na kongre-
sie lekarzy w Lozannie w 1967 roku.

W 2004 roku Eugeniusz Get-Stankie-
wicz wykonał komplet 16 tabliczek odla-
nych w brązie przypominających wizytów-
ki. Na awersie znalazła się krótka notka 
o uczonym, na rewersie napis „In memo-
riam” oraz wykropkowane miejsca na imię 
i nazwisko profesora. Na każdej tabliczce 
pojawiała się inna litera. Pozostałe miejsca 
były puste – miały obrazować, jak objawia 
się ta straszna choroba, którą określa się 
nazwiskiem Alzheimera. Komplet „wizytó-
wek” dawał odpowiedź na pytanie, jak na-
zywał się odkrywca jednostki chorobowej, 
która nie pozwala zapamiętać jego imienia 
i nazwiska. Powstały też tabliczki z na-
pisem „Tutaj pamiętają imię Alzheimera”, 
którymi artysta obdarowywał swoich gości. 
Pamiętajmy zatem nie tylko o Alzheimerze, 
ale również o Gecie, którego prace możemy 
oglądać w wielu miejscach Wrocławia.

1. W 1995 roku na ścianie budynku, w którym 

mieszkał Alois Alzheimer, umieszczono tablicę 

w języku polskim i niemieckim

2. Eugeniusz Get-Stankiewicz z tabliczką wykona-

ną ku czci Aloisa Alzheimera, wy bitnego lekarza, 

neurologa i psychiatry

3. „Przenośny pomnik Aloisa Alzheimera” – zestaw 

miedzianych tabliczek
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1 MAŁGORZATA URLICH-KORNACKA

TUTAJ PAMIĘTAJĄ IMIĘ ALZHEIMERA



„A co na to Kościół?”, „Patrz, ale pojechał!”, 
„No, to już jest przesada!”, „Żeby przy ko-
ściele coś takiego...?!”, „Mocne!”. Takie 
i wiele innych reakcji na swoją pracę Zrób 
to sam mógł usłyszeć Get-Stankiewicz, gdy 
miał otwarte okno w swojej pracowni w ka-
mieniczce Jaś. Jego brat, Janusz, przez dłu-
gi czas spisywał komentarze oglądających 
rzeźbę z zamiarem ich opublikowania (nie-
stety pomysłu nie zrealizował, a szkoda!).

Get opowiadał związaną z powstaniem 
Zrób to sam anegdotę (nie wiemy do końca, 
na ile była to tylko kreacja znanego mie-
dziorytnika). Podobno pomysł narodził się 
po wizycie w zakładzie produkującym kru-
cyfiksy. Przy jednym ze stanowisk praca 
polegała na przymocowaniu figurki Chry-
stusa do krzyża, wykonywały ją kobiety. 
Gdy spytał, dlaczego tylko kobiety przybi-
jają Chrystusa, usłyszał, że jest to najlżejsze 
zajęcie w procesie produkcyjnym. Sytuacja 
ta bardzo podziałała na wyobraźnię artysty.

Krzyż, Chrystus z rozłożonymi rękami, 
młotek i gwoździe z podpisem „Zrób to sam” 
to jedno z najbardziej znanych dzieł Geta 
istniejących w przestrzeni publicznej. Tytuł 
pracy wielu osobom kojarzy się ze znanym 
i bardzo popularnym w latach siedemdzie-
siątych XX wieku programem telewizyjnym 
dla majsterkowiczów, prowadzonym przez 
Adama Słodowego. Odsłonięcie płasko-
rzeźby wykonanej w piaskowcu było pla-
nowane na 55. urodziny Geta, czyli na 14 
maja 1997 roku (odsłonięcia dokonano 
jednak kilka dni później, 17 maja, ale jak 
w przypadku innych działań artysty godzi-
na pozostała zwyczajowo ta sama – 14.00).

Niewiele osób wie, że umieszczone na 
kamieniczce Jaś od strony bazyliki św. 
Elżbiety dzieło Geta, wykute w kamieniu 
przez Tomasza Rodzińskiego w 1997 roku, 
jest repliką. Get lubił bawić się jednym te-

matem i często powstawały różne wersje 
tej samej pracy. Podobnie było ze Zrób to 
sam. Pierwowzorem dla kamiennej wersji, 
nawiązującej do licznych epitafiów wmu-
rowanych w ściany kościoła św. Elżbiety, 
był ansamblaż (odmiana kolażu) wykona-
ny przez Geta w 1975 roku (Dla biskupa). 
W 1976 roku w kolejnej wersji swojej pracy 
wykorzystał jasne płótno jako tło do figurki 
Chrystusa i krzyża oraz oddzielnie umiesz-
czonych młotka i gwoździ (ta praca obec-
nie znajduje się w zbiorach Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu). Później powstały 
wersja w formie plakatu i wersja papieska 
(z 2001 roku), przeznaczona dla Jana Pawła 
II (dziś w zbiorach Ossolineum).

Zrób to sam na Domku Miedziorytni-
ka (czyli kamieniczce Jaś), podobnie jak 
np. Tablicę prostych działań nie ominęły 
komentarze i gwałtowniejsze reakcje obu-
rzonych odbiorców, którzy nie zgadzali się 
z główną myślą pracy, że wszyscy swoimi 
czynami przyczyniliśmy się do ukrzyżowa-
nia Chrystusa. W styczniu 1998 roku pła-
skorzeźba została uszkodzona: zniszczono 
napis na płycie i fragment nogi Chrystusa. 
Gdy przyjrzymy się uważnie, zobaczymy 
efekty powtórnej pracy Rodzińskiego, któ-
ry wykonał w plexi nowy napis (nałożony 
na tablicę) oraz dosztukował Chrystusowi 
kawałek nogi. Tym, którzy reagują świę-
tym oburzeniem na pracę Geta, wrocław-
ski ksiądz Aleksander Radecki bardzo cel-
nie odpowiedział : „Jeśli ludzie oglądający 
dzieło Geta-Stankiewicza będą odwracali 
głowę, to chyba jednego trzeba im życzyć: 
by z drugiej strony stał... konfesjonał”.

1. Kamieniczki Jaś i Małgosia na rogu ulic Odrzań-

skiej i św. Mikołaja 

2. Eugeniusz Get-Stankiewicz przy swojej pracowni 

w kamieniczce Jaś

3. Zrób to sam – dzieło Geta-Stankiewicza wykute 

w kamieniu przez Tomasza Rodzińskiego
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MARTA MINIEWICZ2 PO PROSTU: ZRÓB TO SAM?!



„Co za wnętrze! Już nigdzie nie będę cho-
dził” – powiedział Sylwester Chęciński, kie-
dy przestąpił próg domu przy ul. Zielonego 
Dębu we Wrocławiu. I faktycznie niepozor-
ny prostopadłościan ozdobiony jedynie 
okalającym go niebieskim fryzem okazał 
się idealnym plenerem dla filmowców.

Wybudował go w 1972 roku dla siebie 
i swojej rodziny prof. Stefan Kuliński – archi-
tekt i dyrektor Pracowni Konserwacji Zabyt-
ków we Wrocławiu – należący do pierwszego 
pokolenia powojennych architektów, którzy 
chcieli wnieść do architektury coś świeżego 
i nowatorskiego. Zainspirowany rzymskim 
atrium Kuliński postanowił zrobić zadaszo-
ne, zielone patio w centrum swojego domu 
i wokół niego rozplanował pomieszczenia 
na obu kondygnacjach. „Pierwszą palmę 
o wysokości około dwóch metrów podaro-
wał nam kolega. Przyjechała w kwadratowej 
skrzynce, postawiliśmy ją w przeszklonym 
patio. Nie miałam czasu od razu się nią 
zająć – wspomina Stefania Kulińska, żona 
architekta. – I kiedy po trzech tygodniach 
chciałam ją przestawić, okazało się, że już 
puściła korzenie. Była piękna, wtedy było 
tutaj mnóstwo zieleni: jukki, figowce oraz 
kaktusy”.

Kiedy kręcono Wielkiego Szu, szukano 
domu godnego filmowego Jarka: miał być 
elegancki, ekstrawagancki i nietuzinkowy 

– wszak inspirację dla tej postaci stanowił 
Andrzej Jaroszewicz, syn długoletniego 
premiera PRL, słynący ze słabości do ko-
biet i wyścigów samochodowych. Położenie 
i wnętrza domu państwa Kulińskich paso-
wały idealnie. Zdjęcia kręcono tutaj przez 
dwa tygodnie. W domu filmowano sceny 
karcianych porachunków: Wielki Szu (Jan 
Nowicki) ograł Jarka (Jan Frycz) i odjechał 
wygranym czerwonym porsche. Tutaj roz-
mawiały i czekały na finał „męskich zabaw” 

Dorota, żona Jarka (Grażyna Trela), oraz Jola 
(Dorota Pomykała), jego dawna dziewczyna, 
która po latach postanowiła się na nim ze-
mścić. Czerwone porsche było oczywiście 
wypożyczone dla potrzeb filmu.

Ryszard Szymon, asystent reżysera, 
zapytany o to, jak udało się znaleźć i ta-
kie wnętrza, i taki samochód, odpowie-
dział: „Kiedyś dużo spraw załatwiało się 
przez znajomych. Wtedy nie było Internetu, 
wszystko odbywało się na zasadzie poczty 
pantoflowej. Spotykaliśmy się często w ka-
wiarenkach – jednym z takich miejsc był 
Klub Dziennikarza przy ul. Podwale. Tam się 
bawiliśmy i rozmawialiśmy: «A może znasz 
kogoś, wiesz, widziałeś?». To były zupełnie 
inne realia, nie ma co porównywać z dzisiej-
szymi. No i tak powstawały filmy, które są 
do dzisiaj ikonami”.

Stefania Kulińska niezwykle miło wspo-
mina kręcenie filmu. Praca ekipy nie stano-
wiła nadmiernego obciążenia dla jej rodzi-
ny. Początkowo uważała aktorów i gwiazdy 
filmowe za zmanierowane towarzystwo. 
Zdanie zmieniła, gdy poznała pracującą w jej 
domu ekipę Wielkiego Szu. „Byłam zasko-
czona ich elegancją, sposobem bycia, kul-
turą. «Czy Pani byłaby uprzejma udostępnić 
to i to?». To wielka klasa i godna podziwu 
serdeczność – nie tylko na planie, ale i na 
co dzień. Wyglądali nie tylko na zgraną eki-
pę, ale stanowili jakby rodzinę, która się do-
skonale rozumiała. Pan Chęciński cieszył 
się ogromnym respektem. Tam nic się nie 
mówiło podniesionym głosem. Wystarczy-
ło, że reżyser raz coś powiedział, i wszyscy 
słuchali” – wspomina właścicielka filmowe-
go domu z palmą. I takich filmów, plenerów, 
a przede wszystkim reżyserów na miarę Syl-
westra Chęcińskiego należy sobie życzyć!

1. Wnętrze willi państwa Kulińskich, w której krę-

cono sceny do filmu pt. Wielki Szu

2. Palma rosnąca w przeszklonym patio wewnątrz willi

3. Sylwestra Chęcińskiego zachwyciło nietuzinko-

we, ekstrawaganckie wnętrze willi
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3 DOM, W KTÓRYM WIELKI SZU 
OGRAŁ JARKA

MAŁGORZATA URLICH-KORNACKA



Pewien kupiec ożenił się z piękną i praco-
witą wrocławianką. Młoda żona, obdarzo-
na licznymi zaletami, miała jednak jedną 
wadę – często robiła różne rzeczy na ostat-
nią chwilę. Codziennie głodny mąż musiał 
czekać przy stole, aż jego ulubione kluski 
ziemniaczane się dogotują. Wreszcie wy-
myślił, jak temu zaradzić. Namówił kościel-
nego z pobliskiej świątyni pw. św. Barbary, 
słono mu za to płacąc, aby ten przesunął 
do przodu o dziesięć minut wskazówki ze-
gara. Następnego dnia kobieta usłyszała, 
jak zegarowy dzwon wybija godzinę kolacji, 
i śpiesznie zaczęła wrzucać do garnka klu-
ski, myśląc, że znów jest spóźniona. Jakież 
było jej zdziwienie, gdy po dziesięciu mi-
nutach usłyszała zegary na innych wieżach 
w mieście. W tym momencie w drzwiach 
ukazał się jej mąż. Mężczyzna nie krył za-
dowolenia ze swego fortelu, szczególnie że 
kolacja pierwszy raz była gotowa na czas. 
Śpieszący się zegar nazwano kluskowym, 
bo gdy wybijał pełną godzinę, wszystkie 
gospodynie we Wrocławiu wiedziały, że 
aby się nie spóźnić z wieczerzą, powinny 
wrzucać kluski do garnka.

A jak to było naprawdę? Wrocław miał 
znakomitych zegarmistrzów, którzy specja-
lizowali się w tworzeniu dużych zegarów. 
Czas w średniowieczu wyznaczały zegary 
wieżowe na ratuszu, kościele pw. Najświęt-
szej Marii Panny na Piasku, św. Wojciecha, 
św. Elżbiety, św. Marii Magdaleny oraz ka-
tedrze Jana Chrzciciela. Zegar na świątyni 
pw. św. Barbary odmierzał czas wrocławia-
nom co najmniej od drugiej połowy XVI 
wieku. Gdy w 1580 roku rada miejska po-
stanowiła przejść z 24-godzinnej rachuby 
czasu (tzw. włoskich godzin; pierwsza go-
dzina zaczynała się o zachodzie słońca) na 
półzegary odmierzające 2 razy po 12 godzin, 
zmieniono również tarczę zegara z kościoła 

pw. św. Barbary i w 1609 roku podzielona 
była już na dwanaście części.

Zegarów w mieście przybywało i trakto-
wano je z wyjątkową estymą, o czym mogą 
świadczyć bardzo surowe kary dla tych, 
którzy ośmielili się je zniszczyć. Podczas 
wojny trzydziestoletniej żołnierza, któ-
ry strzelał do tarczy zegara ratuszowego, 
w 1635 roku skazano na śmierć i ścięto.

Zegar kluskowy z kościoła pw. św. Bar-
bary był do końca II wojny światowej jed-
nym z około stu zegarów wieżowych i fa-
sadowych odmierzających w mieście czas. 
Zasłynął ze swojej… niepunktualności. Pro-
blem ten poruszony został nawet na posie-
dzeniu Rady Miejskiej Wrocławia w 1879 
roku. Oficjalnie tłumaczono ten feler troską 
o wrocławian, którzy skarżyli się na hałas, 
jaki wywołują dzwony zegarowe wybijające 
godziny w tym samym czasie. A zatem ko-
rzyści płynące z niepunktualności zegara ze 
świątyni pw. św. Barbary legenda tłumaczy 
zupełnie inaczej. Smakosze wiedzą, że aby 
kluski ziemniaczane były najlepsze, powin-
ny się gotować dokładnie 12 minut. Nie-
stety, zrekonstruowany w 2014 roku zegar 
nie śpieszy się i nie dzwoni przed zegarem 
ratuszowym, a współcześni wrocławianie 
muszą dzisiaj radzić sobie w kuchni inaczej.

1. Wieża kościoła pw. św. Barbary z zegarem klu-

skowym

2. Zegar kluskowy na kościelnej wieży pojawił się 

ponownie dopiero w 2014 roku

3. Podczas remontu postanowiono odtworzyć rów-

nież dwa zegary słoneczne

1 2
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4 NIEPUNKTUALNOŚĆ MOŻE BYĆ ZALETĄ, 
CZYLI O KLUSKOWYM ZEGARZE 
Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. BARBARY



Przed kilku laty jedna z wrocławskich ga-
zet donosiła: „Wrocław ma nie jeden, ale aż 
dwa (!) południki”. Co więcej, często można 
przeczytać, że przez Wieżę Matematyczną 
Uniwersytetu Wrocławskiego przechodzi 
południk o wartości 17º E. Żadna z tych 
informacji nie jest prawdziwa.

Linia, którą można zobaczyć w bruku 
przed gmachem uniwersytetu, jest przedłu-
żeniem linii zaznaczonej w posadzce Wieży 
Matematycznej, a wyznaczonej przez prof. 
Longinusa Antona Jungnitza – założycie-
la i pierwszego dyrektora obserwatorium 
astronomicznego wrocławskiej akademii. 
Obserwatorium powstało w 1791 r. na Wie-
ży Matematycznej (astronomiczna pozo-
stała jedynie w planach). Wyznaczona linia 
południkowa służyła do precyzyjnego okre-
ślania czasu (każda bowiem miejscowość 
funkcjonowała według czasu lokalnego, 
a nie uniwersalnego, który wprowadzono 
dopiero w 1884 r.) oraz do precyzyjnego 
ustawienia instrumentów (np. kwadrantu) 
podczas nocnych obserwacji nieba. Umoż-
liwiała także pomiary długości dnia. Linia 
przebiega skośnie przez posadzkę dawnego 
obserwatorium i ma łączną długość 17,7 m 
(z czego 2,3 m w pionie na ścianie ze wzglę-
du na niewielką powierzchnię pomieszcze-
nia). Szerokość linii to 30 cm. Wyłożona 
jest białym (śląskim), różowym (czeskim) 
i niebieskim (włoskim) marmurem. Zosta-
ła zabezpieczona dębowymi klapami, które 
otwierają się na przemian na wschód i na 
zachód. W zależności od pory roku wy-
starczyło otwierać tylko wybrane z nich. 
Dawniej nad marmurowymi płytkami roz-
ciągnięta była jeszcze jedwabna nić wy-
znaczająca precyzyjnie przebieg lokalnego 
południka. W ścianie południowej na wy-
sokości 3,9 m nad poziomem podłogi znaj-
dował się tzw. gnomon otworkowy – otwór 

o średnicy 3,5mm wywiercony w mosiężnej 
płytce (od 1945 r. znajduje się w zbiorach 
Uniwersytetu Jagiellońskiego). W słonecz-
ny dzień plamka światła wpadającego przez 
otwór przesuwała się po posadzce i w mo-
mencie górowania Słońca (południe sło-
neczne) znajdowała się najbliżej otworu 
w ścianie i oświetlała jedwabną nić. We-
dług notatek Jungnitza podczas przesilenia 
zimowego plamka słoneczna przechodziła 
przez nić w odległości 50 stóp (14,4 m) od 
południowego końca linii i miała wówczas 
szerokość 5 cali (13 cm). Otwór zatyn-
kowany jeszcze przez II wojną światową 
wypadał w pilastrze głównego muru wie-
ży, między drugim i trzecim oknem ściany 
południowej, licząc od wschodu. Jungnitz 
uzasadniał taką lokalizację gnomonu chęcią 
umieszczenia go w starym murze, który nie 
będzie już osiadał i ulegał przesunięciom.

Wrocławska linia południkowa była naj-
dokładniejszym tego typu instrumentem 
w Europie. Jej błąd wyznaczenia południa 
wynosił ok. 5 sek. (w Watykanie – 20 sek., 
w Wiedniu – 3 min). W świetle współcze-
snych pomiarów południe wyznaczane we-
dług tej linii następuje o 10 sek. za wcześnie 
podczas przesilenia zimowego, a o 5 sek. za 
późno podczas przesilenia letniego. Od 10 
lat trwają starania o pełne odrestaurowanie 
wrocławskiej linii południkowej – przywró-
cenie gnomonu oraz jedwabnej nici, a także 
odtworzenie marmurowej tablicy ze złoco-
ną dziękczynną inskrypcją, która znajdo-
wała się niegdyś nad pionową częścią li-
nii. Warto dodać, że pomiary prowadzone 
w latach 1831–1832, spowodowały korektę 
określenia linii południkowej. Ostatecznie 
wyznaczono ją na 17°2΄5″E (wg południka 
Greenwich). Najnowsze pomiary z wyko-
rzystaniem urządzeń nawigacji satelitarnej 
ustaliły jej wartość na 17°2΄00,4936″E.

Wspomniany na wstępie południk 
17º0΄00″E przebiega owszem przez Wro-
cław, ale bardziej na zachód – przez osiedla 
Osobowice, Popowice, Grabiszyn, Krzyki, 
a jego przebieg zaznaczony jest przy moście 
Milenijnym, gdzie w 2004 r. na linii połud-
nika umieszczono drogowskaz.

1. Przedłużenie linii południkowej przy wejściu do 

budynku Uniwersytetu Wrocławskiego. Linia 

południkowa wzorowana była na wiedeńskiej 

z obserwatorium Maximiliana Hella, u którego 

L. A. Jungnitz studiował astronomię

2. Longinus Anton Jungnitz (1764-1831) źródło: 

wikipedia.org

3. Drogowskaz na moście Milenijnym na linii po-

łudnika. Dolne kierunkowskazy zostały prze-

kręcone przez dowcipnisia, lub nauczyciela 

geografii, który być może chciał sprawdzić, czy 

ktoś zauważy, że kierunki na biegun północny 

i Kapsztad pokrywają się

1
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5 WOJCIECH ZALEWSKI

WROCŁAWSKI POŁUDNIK



Pomników konnych mamy we Wrocławiu 
jak na lekarstwo. Jeszcze podczas II woj-
ny światowej ukryto pomnik Fryderyka II, 
który stał na wrocławskim Rynku, a po-
tem nielegalnie go przetopiono. Podobiznę 
Fryderyka Wilhelma III usunięto sprzed 
ratusza w 1945 roku. Zastąpił go siedzą-
cy już nie w siodle, lecz wygodnie w fo-
telu, komediopisarz Aleksander Fredro. 
Monumentalny obelisk cesarza Wilhelma 
I wraz z rumakiem spadł spektakularnie 
z cokołu kilka miesięcy po wojnie i rów-
nież został przetopiony. Wiele lat później 
w tym samym miejscu dosiadł konia nasz 
król – Bolesław Chrobry. Zamiana nie była 
najbardziej udana, co potwierdzają różnego 
rodzaju sondy i plebiscyty na najbrzydszy 
pomnik Wrocławia. Wizerunek piastow-
skiego władcy plasuje się w czołówce tej 
stawki. Chór Komentujących Wrocławian 
w utworze Kucyk Chrobrego odniósł się do 
ociężałości jeźdźca i niezbyt wyszukanej 
urody konia:

„My, mieszkańcy miasta, którego
Nazwy żaden Anglik nie przeczyta,
Stojąc pod pomnikiem Chrobrego,
Pytamy, czemu król ma kucyka?”

A potem dodaje:

„Czemu notorycznie giną nam krasnale?
A Chrobrego za to nie chce ukraść nikt…”

Więcej szczęścia od pruskich królów 
i niemieckich cesarzy miał Amor, mitolo-
giczny bóg miłości, który dosiadł skrzy-
dlatego konia – Pegaza, symbolizującego 
poetyckie natchnienie. I choć w czasie walk 
o miasto lub już tuż po jego kapitulacji ru-
mak został lekko ranny (trafiony odłamkiem 
lub pociskiem), to filigranowego syna Marsa 

i jego konia po wojnie oszczędzono. Pomnik 
na pewno uchronił przed unicestwieniem 
brak inskrypcji, jakiegokolwiek podpisu 
w języku niemieckim na postumencie wy-
konanym z wapienia muszelkowego oraz... 
mitologiczna proweniencja. Wrocławianie 
docenili urodę samej rzeźby i rękę mistrza 
Theodora von Gosena. W rankingach na 
najładniejszy (najsympatyczniejszy) po-
mnik Amor na Pegazie, jak równy z równym, 
staje w szranki z Przejściem Jerzego Kaliny, 
pomnikiem Fredry na Rynku, Szermierzem 
i zwierzętami na Jatkach.

Rzeźba von Gosena powstała w 1913 
roku i jako gipsowy odlew pokazana zosta-
ła na wystawie Związku Artystów Śląska 
towarzyszącej historycznej Wystawie Stu-
lecia. Amor na koniu spodobał się na tyle 
władzom magistratu, że zleciły wykonanie 
odlewu z brązu. Mały jeździec na promena-
dzie (tak swoją pracę określił jej twórca) zo-
stał odsłonięty 19 czerwca 1914 roku obok 
dawnego ogrodu na Międzymurzu i od tej 
pory symbolizuje związek miłości i poezji. 
Rafał Wojaczek doceniał tę symbiozę i tutaj, 
u stóp pomnika, organizował swoje sponta-
niczne, nocne czytania poezji. Oczywiście 
powstała miejska legenda, mówiąca o tym, 
że kto z ukochaną osobą obejdzie Amora, 
temu odwzajemniona miłość jest pisana. 
Prawdziwość tego przesądu postanowił 
sprawdzić prof. Bogusław Bednarek, który 
z piękną dziesięciodolarówką okrążył po-
mnik i chwalił się, że od tej pory opływa 
w dostatki, delektując się m.in. wysokością 
uniwersyteckich poborów.

A bóg miłości patrzy na świat zimnym 
wzrokiem – jego oczy są marmurowe, na-
tomiast Pegaz spogląda przed siebie przez 
zadymiony topaz. Amor na wrocławskiej 
promenadzie nie ma swego typowego 
atrybutu, czyli kołczana i strzał, podobno 

dlatego, że stanowiłby zbyt dużą pokusę 
dla lubiących psikusy. Znaleźli się jednak 
tacy, którzy nie oszczędzili końskiego ogo-
na, powodując, że Pegaz przez dłuższy czas 
musiał się wstydzić.

1. Dzieło Theodora von Gosena – Amor na Pegazie 

na Promenadzie Staromiejskiej

2. Nieistniejący pomnik Fryderyka Wilhelma III 

(Rynek, przy wejściu do ratusza)

3. Nieistniejący pomnik konny cesarza Wilhelma I 

(ul. Świdnicka, obecnie stoi tutaj pomnik Bole-

sława Chrobrego)

4. Nieistniejący pomnik konny cesarza Fryderyka 

III (pl. Muzealny)

5. Nieistniejący pomnik konny Fryderyka II (Rynek, 

pl. Gołębi)
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6 KTO BYWA NA KONIU, 
BYWA I POD KONIEM!



Kurna chata, Czego się boisz głupia, Do serca 
przytul psa, Zerowy bilans to popularne pio-
senki kabaretowe, które od kilku dekad zna 
i śpiewa cała Polska. Ich autor, wrocławianin 
Jan Kaczmarek, skończyłby w 2020 roku 75 
lat. Jego teksty wciąż śmieszą i wywołują za-
dumę. Wiele z nich odzwierciedla problemy 
czasów realnego socjalizmu i ukazuje bolącz-
ki trapiące świat: w opolskim przeboju Kurna 
chata, dzięki któremu kabaret „Elita” zyskał 
ogólnopolską sławę, Kaczmarek wyraża tę-
sknotę i za M3, i za wolnością, a w tekście Do 
sera przytul psa nawołuje do rzadko spoty-
kanych w latach siedemdziesiątych zacho-
wań proekologicznych.

Przyszły satyryk urodził się 6 czerwca 
1945 roku w Lwówku Wielkopolskim. Tam 
też chodził do szkoły podstawowej (liceum 
ukończył w Pleszewie). Gry na skrzypcach 
uczył się u miejscowego szewca i muzyka 

– Józefa Wesołego. W swoich wspomnie-
niach przywołuje obrazek z dzieciństwa: 
„W długie zimowe wieczory kobiety lwó-
weckie, zgodnie ze starodawnym oby-
czajem, zbierały się na darciu pierza. Mo-
notonię tego zajęcia urozmaicały sobie 
śpiewaniem najrozmaitszych piosenek (…), 
które pamiętam do dziś”. Podczas studenc-
kich rajdów był zapiewajłą – intonował pie-
śni i piosenki zasłyszane od mamy. W roku 
1969, podczas studiów na Wydziale Łącz-
ności Politechniki Wrocławskiej, Jan Kacz-
marek poznał Tadeusza Drozdę, wiecznego 
studenta II roku wydziału elektrycznego. 
Wraz z Jerzym Skoczylasem, kolegą z tegoż 
wydziału, założyli kabaret „Elita”. Później 
dołączył do nich Leszek Niedzielski. Młodzi 
satyrycy zostali zauważeni na konkursach 
i festiwalach kabaretowych, a w roku 1971 
na VIII Krajowym Festiwalu Polskiej Pio-
senki w Opolu otrzymali nagrodę Prezesa 
Radiokomitetu za piosenkę Kurna chata, 

której tekst do własnej kompozycji napisał 
Jan Kaczmarek. Odtąd stał się on głównym 
twórcą tekstów satyrycznych wykonywa-
nych przez kabaret „Elita”.

Wrodzona skromność i paraliżująca tre-
ma zniechęcały Kaczmarka do występów 
publicznych. Na scenie poczuł się pewniej, 
gdy pod skrzydłami Andrzeja Waligórskiego 
rozpoczął pracę we wrocławskiej rozgłośni 
Polskiego Radia. Wkrótce Jan Kaczmarek 
stał się jednym z filarów „Studia 202”, au-
torem i wykonawcą darzonym przez słu-
chaczy sympatią i uznaniem. Cykliczny 
Magazynek kabaretu „Elita” m.in. z jego 
tekstami prezentowany był na antenie Pro-
gramu III Polskiego Radia w cotygodnio-
wym Ilustrowanym Magazynie Autorów, 
który redagował Jacek Janczarski (Kocham 
pana, panie Sułku). Tam również w latach 
1972–1981 współtworzył z Jackiem Fe-
dorowiczem, Marią Czubaszek, Marcinem 
Wolskim i Andrzejem Zaorskim magazyn 
rozrywkowy 60 minut na godzinę. Rzesze 
wiernych słuchaczy zyskał dzięki cyklicz-
nym monologom, roli pacjenta w skeczach 
Ewy Szumańskiej z cyklu Z pamiętnika 
młodej lekarki, kursowi gry na różnych in-
strumentach, roli Kmicica w Rycerzach 
Andrzeja Waligórskiego oraz licznym pio-
senkom (napisał ich ponad 200).

Z powodu choroby Parkinsona Jan 
Kaczmarek zmuszony był w drugiej po-
łowie lat dziewięćdziesiątych zaprzestać 
występów scenicznych. Zmarł w roku 
2007 w wieku 62 lat. Został pochowany 
na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocła-
wiu. Teksty Kaczmarka – poety, satyryka, 
a może i wieszcza – wciąż są prezentowane 
w audycjach radiowej Trójki i Radia Wro-
cław. Stanisław Tym stwierdził: „Gdyby Jan 
Kaczmarek umiał napisać po amerykań-
sku to, co pisze po polsku, byłby znanym 

w całym świecie autorem-wykonawcą, przy 
którym Woody Allen czy Leonard Cohen 
i inni musieliby stać w drugiej linii...”. Wiele 
tekstów Jana Kaczmarka nie straciło nic ze 
swej aktualności, np. napisana w 1995 roku 
piosenka Ile jeszcze?:

„Ile jeszcze zmarnowanych bez sensu 
okazji? / Ile chamstwa i prostactwa ro-
dem z dzikiej Azji? / Ile wściekłej niena-
wiści, pychy i głupoty? / Ile przez wy-
borczą urnę przepchanej miernoty? / Ile 
nowych gabinetów jeszcze się przekręci
z racji nieprawdopodobnej ich niekom-
petencji? / Ilu głupców się wywyższy 
nad autorytety? / Ilu się złodziei scho-
wa za immunitety? / Tę litanię wciąż 
będziemy śpiewać gromkim głosem, / 
a w niedoli cicho mruczeć sobie ją pod 
nosem, / boć to polska jest litania i to 
jedno wiemy, / że niestety, nie ma końca, 
póki my żyjemy!”.

1. Jan Kaczmarek (6.06.1945-14.11.2007)

2. Nagrobek Jana Kaczmarka na cmentarzu przy 

ul. Grabiszyńskiej

3. Satyryk Jan Kaczmarek od 2013 roku ma swoją 

ulicę przy parku Południowym

4. Jan Kaczmarek został patronem Szkoły Podsta-

wowej nr 43 we Wrocławiu
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7 A MNIE SIĘ MARZY KURNA CHATA, 
CZYLI BILANS MUSI WYJŚĆ NA ZERO

ANDRZEJ BORÓWKA



– Jak Państwo myślicie, co symbolizuje ko-
bieta, która w ręku trzyma węża?

– Chytrość?

Taki dialog między przewodnikiem a tu-
rystami można czasem usłyszeć, stojąc 
przed ozdobnym wejściem do głównego 
gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie-
stety, umiejętność czytania dawnych ko-
dów i rozpoznawania postaci po atrybutach 
coraz bardziej zanika, dlatego opowiem 
Państwu o czterech zaklętych w kamień 
cnotach witających profesorów, studen-
tów i turystów.

Główne wejście ozdabiają pięknie oku-
te drzwi oraz portyk ukończony w latach 
1735–1736 i zwieńczony wspartym na czte-
rech kolumnach balkonem. Na balustradzie 
stoją wykonane z piaskowca figury kobiece 
w towarzystwie putt. Są to personifikacje 
czterech cnót kardynalnych. Każda z rzeźb 
waży około czterystu kilogramów i ma po-
nad dwa metry wysokości. Ich autorem 
jest Johann Albrecht Siegwitz z Bambergu. 
Sama koncepcja czterech cnót wywodzi się 
od starożytnych filozofów, Platona i Ary-
stotelesa, i prawdopodobnie od nich zo-
stała zapożyczona przez filozofów Kościoła. 
Nazywano je dawniej fundamentalnymi lub 
generalnymi, a św. Ambroży jako pierwszy 
określił je mianem kardynalnych. W sztuce 
przedstawiane są najczęściej jako posta-
cie kobiece, a ich atrybuty mogą się różnić 
w zależności od lokalnej tradycji: Sprawie-
dliwość – dzierży miecz, wagę, koronę, Mę-
stwo – zbroję, maczugę, lwa, wieżę, jarzmo, 
złamaną kolumnę, Roztropność – książkę, 
lustro, węża, a Umiarkowanie – koło, uzdę 
i lejce, warzywa i ryby, puchar, wodę i wino 
w dwóch dzbankach. Przyjrzyjmy się zatem 
wrocławskim cnotom. Zostały ukazane jako 
postacie kobiece z siedzącymi u ich stóp 

puttami. Zarówno kobiety, jak i putta trzy-
mają atrybuty. W każdej z kobiecych figur 
można się doszukać charakterystycznych 
dla Siegwitza cech stylu: nieco przysadzi-
ste postacie mają wyidealizowane, gład-
kie, klasyczne rysy. Ich gesty są teatralne, 
a szaty mocno wybrzuszone i opadające 
kaskadowo. Wyraźnie odmienne putta są 
najprawdopodobniej dziełem innego ar-
tysty. Od 1945 roku rzeźby kilkakrotnie 
poddawano renowacji, ale często wyko-
nywano ją nieudolnie, uzupełniając ubytki 
m.in. żywicą epoksydową. W 2014 roku 
pod kierunkiem konserwatora Pawła Ko-
paczyńskiego przeprowadzono renowację 
Mądrości i Umiarkowania. Prace miały na 
celu głównie naprawienie starych błędów 
(przede wszystkim złej konserwacji atry-
butów).

Od lewej (zachodniej) strony stoi Iustitia 
(Sprawiedliwość) – cnota oddająca każde-
mu, co jego jest. Iustitii brakuje symboli-
zującego spisane prawa zwoju pergaminu, 
który dawniej trzymała w prawej dłoni. 
Pewnego dnia ręka odpadła (odnaleziono 
ją na stercie gruzu), a po jej odtworzeniu 
przełożono do niej miecz (symbol władzy 
sprawowanej nad życiem i śmiercią sądzo-
nego), o który była oparta dłoń lewa. Fry-
zura – ciasno splecione warkocze upięte 
w niewielki kok – oznacza wdzięk, który jest 
dobrodziejstwem nieba, i wybaczanie. Put-
to trzyma rózgi liktorskie – znak nieograni-
czonej władzy urzędników – z wetkniętym 
w środek toporkiem (siekierą).

Następna postać to Fortitudo (Odwa-
ga, Męstwo). Cnota, dzięki której możliwe 
jest przezwyciężenie wszelkich trudności 
i przeszkód na drodze do czynienia dobra. 
Ubrana jest w zbroję oraz narzuconą nań 
skórę lwa. Maczuga w lewej dłoni to sym-
bol zwycięstwa i podobnie jak skóra lwa, 

1. Wejście główne do gmachu Uniwersytetu Wro-

cławskiego z kamiennymi rzeźbami czterech cnót 

kardynalnych

2. Iustitia (Sprawiedliwość) z mieczem w ręce. 

3. Putto trzyma rózgi liktorskie. Wyjmowanie to-

porka z wiązki rózg symbolizowało czas, jakim 

dysponował sędzia przed wydaniem ostatecz-

nego wyroku

4. Fortitudo (Odwaga, Męstwo) z maczugą
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8 WOJCIECH ZALEWSKI

JAK ROZPOZNAĆ CNOTĘ (KARDYNALNĄ)



nawiązuje do odwagi i męstwa Herkulesa. 
Putto u jej stóp trzyma fragment kolumny, 
co stanowi aluzję do kolumn przewróco-
nych przez Samsona. Jest także nawiąza-
niem do świątyni Salomona, której spiżowe 
podpory symbolizowały siłę i trwałość.

Kolejną cnotą jest Prudentia (Mądrość, 
Roztropność). Dzięki niej wiemy, jaki cel 
przyświeca danej czynności i jakich trzeba 
użyć środków, aby czynność ta była pod 
każdym względem dobrze wykonana. Za-
zwyczaj przedstawiana jest z królewską 
koroną i dwiema twarzami: młodą i starą. 
Ta druga symbolizuje mądrość wynikającą 
z doświadczenia. Dawniej w prawej dłoni 

Prudentia trzymała przedmiot przypomi-
nający berło królewskie. Putto, w całości 
zrekonstruowane, w lewej dłoni ma lustro, 
które zawsze ukazuje prawdę. Człowiek 
mądry i roztropny, patrząc w zwierciadło, 
uczył się rozwagi i ostrożności oraz pozna-
wał samego siebie.

Ostatnia z cnót to Temperantia (Umiar-
kowanie, Wstrzemięźliwość), dzięki której 
wiemy, jak w umiarkowany sposób korzy-
stać z rzeczy dozwolonych. Temperantia 
trzyma w prawej dłoni dzbanek, który prze-
chyla w kierunku płytkiej czarki (powinien 
to być kielich z winem). Dolewanie wody do 
wina obniża zawartość alkoholu.

5. Prudentia (Mądrość, Roztropność) trzyma re-

morę (rybę z rodziny okoniowatych przypomi-

nającą z wyglądu węgorza). Remora to symbol 

rozsądku i hamowania pochopnych decyzji

6. Prudentia ma dwie twarze, młodą i starą

7. Temperantia (Umiarkowanie)

8. Putto trzyma jeden z atrybutów cnoty Umiarko-

wania – płytkie naczynie

5
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Jedną z najciekawszych kamienic na 
pl. Solnym jest dawny dom Oppenheimów, 
który niedawno odzyskał swój dawny blask 
po trwającej pięć lat renowacji. Chociaż 
działania wojenne przetrwał w nienaruszo-
nym stanie, przez dziesięciolecia omijały go 
gruntowne remonty. W 2012 roku został 
kupiony przez znaną biznesmenkę Violettę 
Wojnowski, która spontanicznie przystąpi-
ła do licytacji, nie wiedząc nawet, jak dom 
wygląda w środku. Zadziałała intuicja, jak 
twierdzi Kama Wróbel, dyrektorka arty-
styczna Fundacji OP ENHEIM.

Kamienica pod numerem 4 ma średnio-
wieczny rodowód (do dzisiaj zachowały się 
w niej gotyckie piwnice). Jak wiele innych 
budynków, przez wieki ulegała przerób-
kom zgodnie z trendami panującymi w ar-
chitekturze. Do 1827 roku nosiła numer 
15; dopiero przemianowanie Salzplatz na 
Blücherplatz zmieniło numerację stoją-
cych przy nim domów. Niestety, na te-
mat jej dawnych właścicieli nic nie wiemy. 
Pierwsza wzmianka na temat tej kamienicy 
pojawia się dopiero w 1810 roku, kiedy to 
Heymann Oppenheim nabył ją od Heinri-
cha Sachsa, pruskiego starosty.

Z badań Lisy Hohenleitner wynika, że 
Heymann Oppenheim to pochodzący z To-
szek na Górnym Śląsku syn rabina prowin-
cji. Otwarcie na parterze kamienicy banku 
pozwoliło mu wejść do elity finansowej 
ówczesnego Breslau. Jednocześnie działał 
na rzecz lokalnej społeczności żydowskiej. 
W 1860 roku jego wnuk Ferdynand prze-
niósł się do Berlina, gdzie umarł bezpotom-
nie. W testamencie przeznaczył kamieni-
cę na cele fundacji dobroczynnej swojego 
imienia. Wdowa po Ferdynandzie przeka-
zała ją Gminie Żydowskiej we Wrocławiu, 
która z dochodu z wynajmu pomieszczeń 
miała finansować działalność charyta-

tywną. Od tej pory kamienica stała się do-
mem czynszowym. Do konfiskaty mienia 
żydowskiego przez nazistów mieszkały tu 
rodziny żydowskie, potem niemieckie, a po 
zmianie granic w 1945 roku – polskie. Na 
parterze i pierwszym piętrze do 1939 roku 
kwitł handel, a wśród najemców najbardziej 
znany był Ludwig Herz, właściciel salonu 
obuwniczego, prowadzący sprzedaż wysył-
kową swoich produktów na całym świecie.

Dla Violetty Wojnowski dom Oppen-
heimów jest furtką do realizacji marzeń 
o mecenacie. Gdy ruszyły prace, do kapsuły 
dołączonej do aktu erekcyjnego kamienicy 
trafił m.in. list napisany przez odnalezioną 
w Buenos Aires wnuczkę Ludwiga Herza, 
Steffi. Pod warstwą farby został odkryty 
oryginalny kolor barokowej fasady – bycza 
krew. Żeby nie rezygnować z utrwalonego 
przez sześćdziesiąt lat powojennej historii 
koloru, przeprowadzono badania baroko-
wej sztuki pałacowej i konserwator Rayk 
Grieger dobrał odpowiedni odcień – zieleń 
lipową. W 2018 roku miało miejsce uroczy-
ste otwarcie siedziby Fundacji OP ENHEIM, 
w które zaangażowali się Anda Rottenberg 
i Mirosław Bałka. OPEN – z ang. otwar-
ty, HEIM – z niem. dom. Brak drugiego P 
oznacza, jak mówi Kama Wróbel, pozosta-
wienie pustej przestrzeni na nową dzia-
łalność, nadanie nowego odcienia kierun-
kowi wyznaczonemu przez przodków. Na 
pierwszym piętrze znajduje się galeria, na 
poddaszu – Salon Herza. Ponadto mieszczą 
się tutaj instytucje, które wynajmując po-
wierzchnię, umożliwiają działanie fundacji. 
28 maja 2020 roku konsorcjum Ilucidare, 
Komisja Europejska i Europa Nostra ogło-
siły listę projektów zakwalifikowanych do 
Specjalnych Nagród ILUCIDARE. Kon-
kurs honoruje wybitne przykłady innowa-
cyjnych działań opartych na dziedzictwie 

kulturowym i stosunkach międzynarodo-
wych w całej Europie. Dom Oppenheimów 
znalazł się na tej liście jako jedyny projekt 
z Polski. O kamienicy z pl. Solnego można 
przeczytać w książce Dom Oppenheimów 
we Wrocławiu. Kamienica opowiada historię 
miasta (wyd. Janos Stekovics).

1. Kamienica Fundacji OP ENHEIM, pl. Solny 4, 

z okazjonalną projekcją świetlną

2. Kiedy Heymann Oppenheim zakupił kamienicę, 

rozpoczął jej przebudowę, podczas której nad 

drzwiami umieszczono literę „O” i datę 1810

3. Salon Hertza po remoncie

4. Patio kamienicy przed remontem (zdjęcie archi-

walne Fundacji OP ENHEIM)
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9 BEATA WERS

DOM OPPENHEIMÓW



W 1928 r. Gądów Mały został włączony do 
Wrocławia. Chociaż wieś istniała od XIV 
wieku, to dopiero 4 września 1865 r. zro-
biło się o niej głośno. Tego dnia bracia Ber-
gowie zorganizowali we Wrocławiu przelot 
kilkuosobowym balonem. Powietrzna wy-
cieczka zakończyła się lądowaniem w po-
bliżu Gądowa Małego, zwiastując lotniczą 
przyszłość tego miejsca.

W 1872 r., wkrótce po zjednoczeniu Nie-
miec przez Prusy, teren pomiędzy wsią (jej 
centrum znajdowało się w rejonie obecne-
go Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2) 
a obecną ul. Lotniczą kupiło wojsko i urzą-
dziło tam plac ćwiczeń (niem. Exerzierplatz). 
W 1906 r. na zakończenie manewrów ślą-
skich uroczystą defiladę gwardii honorowej 
odbierał cesarz Wilhelm II. Przyglądał się 
jej osobisty gość cesarza – Winston Chur-
chill, podsekretarz stanu w brytyjskim Mi-
nisterstwie ds. Kolonii. To tam na widok 
cesarskiej armii przyszły premier Wielkiej 
Brytanii nabawił się germanofobii.

W 1910 r. na Gądowie Małym powsta-
ło lotnisko wojskowe, drugie w Niemczech 
po berlińskim, początkowo przeznaczone 
wyłącznie dla sterowców. W wyniku po-
stanowień traktatu wersalskiego od 1920 
r. całe lotnictwo niemieckie miało charakter 
wyłącznie cywilny. W latach trzydziestych 
XX wieku lotnisko obsługiwało regularne 
loty krajowe m.in. do Berlina, Szczecina, 
Drezna, Lipska i Halle oraz zagraniczne – 
do Warszawy i Pragi. Organizowano tutaj 
loty szybowcowe i skoki spadochronowe. 
Powstały nowoczesne, betonowe budynki, 
które istnieją do dzisiaj: hangar i dworzec 
lotniczy. Lądowały tutaj m.in. sterowiec 
Graf Zeppelin i czterosilnikowy Junkers 
G 38ce, największy wówczas samolot na 
świecie. W 1932 r. w trakcie kampanii wy-
borczej wylądował tu samolot Hitlera. 

22 listopada 1941 r. na Gądowie Małym 
miała miejsce najsłynniejsza katastrofa lot-
nicza we Wrocławiu. Podczas próby lądo-
wania rozbił się He 111 z asem lotniczym 
Wernerem Möldersem (115 zwycięstw). 
Zginęli wtedy wszyscy oprócz adiutanta 
Möldersa. W 1945 r. podczas oblężenia 
Wrocławia nowoczesne, powstałe w 1936 
r. lotnisko na Strachowicach szybko zostało 
utracone i Gądów Mały stał się na długo 
jedyną drogą powietrzną z oblężonego mia-
sta. Został zdobyty przez Armię Czerwoną 
1 kwietnia 1945 r., pierwszego dnia ofen-
sywy na zachodzie miasta.

Już w 1946 r. lotnisko przejęto na po-
trzeby polskiego lotnictwa cywilnego. Znaj-
dowała się tu siedziba Aeroklubu Dolnoślą-
skiego i do 1958 r. działał w tym miejscu 
oddział PLL LOT. Było to centrum społecz-
ności lotniczej. Tutaj odbyły się pierwsze 
Samolotowe Rajdy Dziennikarzy i Pilotów, 
organizowano Międzynarodowe Zawody 
o Błękitną Wstęgę Odry, Dni Wrocławskich 
Skrzydeł itp. W 1959 r. na otwarciu Salonu 
Lotniczego było aż 200 tysięcy osób.

W znajdującym się przy lotnisku Za-
kładzie Sprzętu Lotnictwa Sportowego 
wyprodukowano ponad tysiąc szybowców. 
Działały tu m.in. Centrum Wyszkolenia 
Lotniczego, lotnictwo sanitarne, agrolot-
nictwo. W czasach gierkowskich zadecy-
dowano o budowie wielkiego blokowiska na 
Gądowie Małym, dlatego w 1979 r. lotni-
cza epoka tego osiedla się skończyła. Tutaj 
uczył się latać m.in. Mirosław Hermaszew-
ski, prawdopodobnie dlatego nieformalnie 
nazywane jest osiedlem Kosmonautów. 
Dzisiejsze nazwy ulic i bulwarów nawiązują 
do lotniczej przeszłości tego miejsca.

1. Pomnik upamiętniający tradycje lotnicze Gądo-

wa Małego

2. Dawny budynek dworca lotniczego

3. Lotnisko na Gądowie Małym (pocztówka archi-

walna ze zbiorów Małgorzaty Urlich-Kornackiej)

4. Instalacja artystyczna przed budynkiem dawne-

go dworca lotniczego
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10 TADEUSZ DUDKOWSKI

OD BALONU DO STACJI ORBITALNEJ. 
LOTNICZE TRADYCJE GĄDOWA 

MAŁEGO



12 grudnia 1981 roku ze Świnoujścia do 
Hamburga wypływa prom z kompletem pa-
sażerów na pokładzie. To Polacy, którzy po-
stanowili postawić wszystko na jedną kartę 
i poszukać szczęścia w lepszym świecie. Ich 
bramą do wolności ma być portowe miasto 
w Niemczech. Tymczasem kapitan statku 
dowiaduje się, że w Polsce wprowadzono 
stan wojenny. Zabrania oficerom informo-
wania o tym pasażerów i nakazuje powrót 
do portu w Polsce. Wydarzenia te zobaczy-
my w filmie Ostatni prom (1989) w reżyserii 
Waldemara Krzystka.

Głównego bohatera tego obrazu – Marka 
Ziarno – nauczyciela języka polskiego oraz 
członka „Solidarności”, który na promie 
przewozi adresy tajnych drukarni, punk-
tów kontaktowych i listę zaufanych ludzi, 
poznajemy na samym początku filmu. Stoi 
w tłumie klientów przed kratą wiodącą do 
dawnego Pedetu (PDT, czyli Powszechny 
Dom Towarowy, obecnie Dom Handlowy 
„Renoma”) przy ul. Świdnickiej 40. Wszy-
scy czekają zniecierpliwieni na podniesie-
nie kraty. „Ludzie, nie pchajcie się!” – mówi 
jedna z kobiet. „Jak pani taka mądra, niech 
pani kupuje w Pewexie” – komentuje jakiś 
mężczyzna. „Widzi pan, grzeją się na za-
pleczu, zamiast otwierać. A że człowiek 
stoi tutaj trzy godziny, nikogo to nie ob-
chodzi” – skarży się inna. „To tak specjalnie, 
żeby ludzi wkurwić. A później wszystko na 
«Solidarność» zwalają” – mówi kolejny zde-
nerwowany klient. Wreszcie nadchodzi mo-
ment otwarcia placówki. Krata powoli się 
podnosi, ludzie przeciskają się dołem i bie-
gną w kierunku stoisk. Chodzi bowiem o to, 
aby jak najszybciej wejść i błyskawicznie 
dotrzeć do wybranego stoiska. Marek Ziar-
no chce kupić torbę. Udaje się na stoisko 
z galanterią skórzaną. Okazuje się, że torby 
można kupić tylko na talony za makulatu-

rę. Na szczęście jeden z kupujących ma ich 
sporo i chętnie je odsprzedaje. Na stoisku 
spożywczym bohater nie ma już tyle szczę-
ścia. Masła nie ma, a na regałach stoi tylko 
ocet. To, co widzimy w filmie z 1989 roku, 
to nie jest scena z filmu science fiction. 
Taka była wówczas polska rzeczywistość.

Scena otwierająca Ostatni prom jest 
jedną z kluczowych. Reżyser Waldemar 
Krzystek chciał bowiem zasygnalizować, 
w jakiej sytuacji znaleźli się ci ludzie, dla-
czego są tak zdesperowani, żeby potem, 
kiedy dowiadują się, że w Polsce wprowa-
dzono stan wojenny, skoczyć ze statku do 
lodowatego morza. Większość z nich wy-
biera bowiem wolność: pomocy udzielają 
im kutry niemieckie, które zabierają na 
swój pokład pasażerów ostatniego promu 
z Polski. To zresztą jeden z wątków polsko-

-niemieckiej historii, o którym, niestety, 
rzadko się wspomina. Zapytaliśmy reżysera, 
jak wyglądała realizacja tej sceny. „W dniu 
kręcenia zdjęć Pedet był zamknięty. Wcze-
śniej musiałem uzyskać zgodę zarządu. Po-
czatkowo się obawiali, że to bardzo zepsuje 
markę ich domu towarowego, ale udało mi 
się ich przekonać, że ja nie chcę kalać wize-
runku Pedetu, że taka jest prawda czasów, 
że ci ludzie nie mieli wtedy innego wyjścia 
i musieli się tak zachowywać. I Pedet nam 
udostępnił kratę, oddelegował strażników. 
Dzięki temu odtworzyliśmy sytuację niemal 
jeden do jednego” – powiedział Waldemar 
Krzystek.

Po premierze filmu okazało się, że nie 
wszyscy zgromadzeni przed kratą byli sta-
tystami. W kadrze znaleźli się też pamię-
tający tamte czasy ludzie, którzy akurat 
przechodzili ul. Świdnicką i spontanicznie 
przyłączali się do statystów zatrudnionych 
przez ekipę. Obecnie pięknie odrestauro-
wane wejście z pozłacaną mozaiką i za-

bytkową kratą z 1930 roku już nie przy-
wołuje na myśl atmosfery lat niedostatku 
i kryzysu. Dlatego czasami warto obejrzeć 
film z okresu PRL i przywołać wspomnienia 
z minionej epoki. I wtedy człowiek na pew-
no sobie pomyśli: teraz nie jest aż tak źle!

1. Okładka płyty DVD z filmem Waldemara Krzystka

2. Kadry z filmu pt. Ostatni prom

3. Wejście do DH „Renoma” z zabytkową kratą
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11 MAŁGORZATA URLICH-KORNACKA

KULTOWA KRATA



Ponoć miasto powstało w miejscu osuszo-
nego bagna. Tu, gdzie dzisiaj znajduje się 
wrocławski Rynek, było niegdyś pustko-
wie porośnięte wrzosami. Pośrodku, na 
niewielkim wzgórzu, znajdował się gaj ze 
starymi dębami. Wstęp do tego świętego 
miejsca mieli tylko kapłani, pod dębami 
składano zaś ofiary dawnym bogom. Gdy 
książę Mieszko przyjął chrzest, a potem 
w 1000 roku utworzono we Wrocławiu 
biskupstwo, postanowiono rozprawić się 
z pogańskimi bóstwami i ich miejscami 
kultu: wycięto wszystkie wiekowe dęby ze 
świętego gaju. Pamięć o dębowym wzgó-
rzu przetrwała u miejscowej ludności przez 
wiele wieków, dlatego gdy na miejscu, gdzie 
wcześniej rosły potężne święte dęby, budo-
wano miejski ratusz, postanowiono ozdo-
bić go „dębowymi” elementami: żołędziami 
i liśćmi dębu. Gdy staniemy naprzeciwko 
Piwnicy Świdnickiej i popatrzymy w górę, 
na szczycie każdego z wykuszy zobaczymy 
gałązki z owocami dębu. Trzy żołędzie stały 
się symbolem Wrocławia na kolejne wieki.

Czy historia o początkach Wrocławia to 
tylko duby smalone, czyli bzdury i brednie, 
trudno orzec. Wiemy za to, skąd się wzięło 
powiedzenie o smalonych dubach, czyli opa-
lanych nad ogniem gałązkach dębowych (re-
gionalnie dąb zwany jest dubem). Od dawien 
dawna ludzie wykorzystywali gałęzie drzew 
do wyplatania różnych przedmiotów, najle-
piej nadawały się do tego witki brzozowe lub 
wierzbowe. Dębowe gałązki, nawet jeśli zostały 
osmolone, by stały się bardziej giętkie, łama-
ły się. Była to więc strata czasu, głupota. Dla 
dębów zarezerwowano w kulturze ważniejsze 
role. Poświęcone były Zeusowi, odzwiercie-
dlały siłę i majestat boski. Greckiego Zeusa 
i rzymskiego Jowisza często przedstawiano 
w wieńcu z liści dębowych. Słowiański Perun 
również wybrał sobie te drzewa i gdy uderzył 

w któreś gromem, uznawano je za święte.
We Wrocławiu mamy sporo wiekowych 

dębów. Największy (jego pierśnica to po-
nad siedem i pół metra) jest dąb Paweł ro-
snący w Pawłowicach. Starym drzewom, 
które zostały pomnikami przyrody, często 
nadaje się imiona. Jednym z najstarszych 
jest dąb Dziadek rosnący w parku Szczyt-
nickim, mający około 450 lat; jego trochę 
młodszymi braćmi są dąb Piotra Włosta 
przy ulicy Wróblewskiego czy dąb Jana 
Dzierżonia rosnący nad Odrą przy ulicy 
Bartla. Co ciekawe, niektóre z dębów w cią-
gu swojego długiego życia nie tylko urosły 
i nabrały tuszy, ale też zmieniły imiona. Tak 
było na przykład z dębem Stanki, który do 
1945 roku nosił imię Gustawa Adolfa Fin-
telmanna, niemieckiego dendrologa, a dziś 
za patrona ma średniowiecznego lekarza 
i przyrodnika. Inne stare, potężne i piękne 
drzewo, rosnący w samym centrum miasta, 
wśród zgiełku i ruchu ulicznego, trzystulet-
ni dąb szypułkowy, nazywany Przewodni-
kiem, w tym roku startował w konkursie na 
Drzewo Roku. Niestety, przegrał z młodo-
cianą lipą św. Jana Nepomucena z Dulczy 
Wielkiej (zwyciężczyni konkursu ma tylko 
około 150 lat!).

Dawną tradycją jest sadzenie dębów na 
pamiątkę ważnych wydarzeń i osobistości. 
Koło Domu Handlowego „Renoma”, na pl. 
Czystym, rośnie stary Dąb Pokoju, który 
miał przypominać o zakończonej wojnie 
niemiecko-francuskiej w 1871 roku. Na stu-
lecie odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści zasadzono w parku Szczytnickim trzy 
dęby, są to potomkowie starych, znanych 
drzew: Chrobrego, Bartka i Maćka. Dąb 
Wolności rośnie przy Bastionie Ceglarskim 
i, jak głosi napis na tablicy, zasadzono go 
w 25-lecie wolności 1989–2014. Mamy 
w mieście Dęby Papieskie, Dęby Pamięci, 

poświęcone ofiarom Katynia, jest nawet 
przy Centrum Historii „Zajezdnia” drzewo 
posadzone w 15. rocznicę fundacji norwe-
skich. Osób i rocznic do upamiętnienia jak 
widać jest dużo – i dobrze. Może jeszcze kie-
dyś zaszumi nam w mieście piękna dąbrowa!

1. Ratusz wrocławski. Z wieżyczki wykusza wyra-

stają gałązki z owocami dębu

2. Owoce dębu (detal z ratusza)

3. Przewodnika do konkursu na Drzewo Roku 

zgłosił Paweł Lenart. Tak uzasadniał swój wy-

bór: „Nie odnalazłem we Wrocławiu drugiego, tak 

majestatycznego drzewa, wręcz idealnie wkom-

ponowanego w nowoczesność”.

4. Wśród pomnikowych drzew we Wrocławiu do-

minują dęby szypułkowe

5. Liście dębu były ulubionym motywem dekora-

cyjnym, symbolizowały siłę i potęgę (pocztówka 

archiwalna ze zbiorów Małgorzaty Urlich-Kor-

nackiej)
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MARTA MINIEWICZ12 DUBY SMALONE O POCZĄTKACH 
WROCŁAWIA?



W tej zielonej części miasta uwagę space-
rowiczów przykuwa kolorowa fasada bu-
dynku wyróżniającego się na tle historycz-
nych budowli. „To mój kluczowy obiekt. Ma 
swoich entuzjastów” – tak o kamienicy przy 
Wybrzeżu Wyspiańskiego 36 powiedział 
architekt Wojciech Jarząbek. Trójkątny 
ryzalit o nasyconych barwach, dwa piony 
wielobocznych balkonów i okna o różnych 
kształtach to jej najbardziej charaktery-
styczne elementy. Przecinający elewację 
wzdłużny słup przedstawia pień rajskiego 
drzewa, a poziomy balkonów – jego gałę-
zie. Wieńczące fasadę balustrady o fanta-
zyjnych kształtach w założeniu architekta 
symbolizują rajskie ptaki, które przysiadły 
na drzewie i zastygły w bezruchu.

Budynek wzniesiony został w miejscu 
przedwojennej kamienicy z 1902 roku wy-
budowanej według projektu Arthura Freyera 
(był to jedyny obiekt w tej części dawnej uli-
cy Ufergasse, w który podczas wojny trafiła 
bomba). Frontowa elewacja współczesnego 
budynku wyniesiona jest powyżej poziomu 
podwórza – w większości są to pozostało-
ści piwnic przedwojennej kamienicy. Miesz-
kańcy okolicznych budynków pamiętają, że 
przed laty z usypanej górki zjeżdżało się na 
sankach i lądowało się na podwórku, tuż 
obok warsztatu ślusarskiego w sąsiedniej 
kamienicy. W latach dziewięćdziesiątych 
plomby wypełniające luki w zabudowie po-
jawiały się w mieście jak grzyby po deszczu. 
Wpisany w literę L rzut kamienicy w całości 
wypełnia działkę, na której stoi. „Pamiętam 
spotkanie z Jerzym Rozpędowskim, ów-
czesnym architektem miejskim Wrocławia. 
Miałem wtedy ze sobą egzemplarz projektu 
budynku i zapytałem profesora o zdanie na 
jego temat. Spojrzał, podrapał się po głowie 
i zaprosił mnie na kolegium architektów. 
Projekt został zaaprobowany” – wspomi-

nał Wojciech Jarząbek. „Dziś, po zmianie 
przepisów, taka całkowicie wypełniająca 
działkę kamienica nie mogłaby powstać” – 
stwierdził architekt. Jednak podwórze ca-
łego kwartału jest na tyle rozległe, że obiekt 
ten nie przesłania żadnego z pozostałych 
budynków.

Projekt kamienicy powstał w biurze ar-
chitektów A+R. Ten nietuzinkowy obiekt 
z mieszkaniami o dużej powierzchni i pod-
wyższonym standardzie wyróżniono w 1996 
roku pierwszą nagrodą w IX konkursie To-
warzystwa Miłośników Wrocławia na naj-
piękniejszy budynek plombowy. Wzorowo 
zarządzany obiekt jest do dzisiaj w świetnym 
stanie technicznym. Niedawno zakończył 
się remont posadzki tarasu wewnętrznego 
i odświeżona została charakterystyczna ele-
wacja kamienicy. Budynek ten, nazywany 
przez okolicznych mieszkańców papugą, jest 
nie tylko najbardziej kolorowym, ale i najpil-
niej strzeżonym obiektem w okolicy, o czym 
doskonale wie każdy, kto był w jego wnętrzu.

1. Elewacja budynku nawiązuje do pnia drzewa. Na 

konarach przysiadły rajskie ptaki

2.  W 1996 roku Towarzystwo Miłośników Wrocła-

wia przyznało architektowi Wojciechowi  Jarząb-

kowi pierwszą nagrodę w konkursie na najład-

niejszy budynek plombowy

3. W holu kamienicy mieści się portiernia. Jest to 

najlepiej strzeżony budynek w okolicy. Poznajecie?

4. Przed wojną w miejscu kamienicy Wojciecha Ja-

rząbka mieściła się secesyjna kamienica wybu-

dowana według projektu Arthura Freyera (pocz-

tówka z portalu https://polska-org.pl)
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13 BOGNA PITER

PAPUGA W ZABYTKOWEJ KLATCE



Każdy, kto znajdzie się na wrocławskim 
Rynku, z pewnością zauważy pomnik 
stojący w pobliżu wejścia do ratusza. Na 
umieszczonym na wysokim postumencie 
krześle rozsiadł się wygodnie polski kome-
diopisarz – hrabia Aleksander Fredro. Oglą-
dając uważnie pomnik, zauważymy tablicę 
z informacjami: rzeźba autorstwa Leonarda 
Marconiego powstała w 1897 roku, wcze-
śniej monument ustawiony był we Lwowie, 
a we Wrocławiu został odsłonięty w 1956 
roku. Dokładnie sto lat wcześniej Alek-
sander Fredro odwiedził Wrocław. Do pru-
skiego miasta, tak odległego od rodzinnych 
okolic Lwowa, przybył w związku z plano-
waną przeprowadzką do Wielkopolski lub 
na Dolny Śląsk. Był zainteresowany kup-
nem majątku ziemskiego ze względu na sy-
tuację rodzinną. Jego jedyny syn Jan Alek-
sander, jako uczestnik węgierskiej Wiosny 
Ludów, przebywał wówczas na emigracji 
w Paryżu i nie mógł powrócić w rodzinne 
strony. Rodzice młodego powstańca byli 
więc gotowi opuścić Galicję i osiedlić się 
w miejscu, gdzie będzie mógł zamieszkać 
również ich syn, a następnie odziedziczyć 
majątek. Ostatecznie do przeprowadz-
ki Fredrów na Śląsk nie doszło, gdyż Jan 
Aleksander został objęty amnestią i mógł 
swobodnie powrócić do Lwowa.

Podobno podczas swojego pobytu we 
Wrocławiu Fredro obejrzał w Teatrze Miej-
skim sztukę Carla von Holteia Sie schreibt 
an sich selbst (Ona pisze do siebie), w któ-
rej rozpoznał obszerne cytaty ze swoich 
Ślubów panieńskich. Nie był tym zbytnio 
zbulwersowany, ponieważ wiedział, że jego 
sztuka została splagiatowana już wcześniej 
w Paryżu, a wrocławski pisarz przełożył ją 
tylko z francuskiego na potrzeby niemiec-
kiej widowni. Bardziej zaskakujący jest 
fakt, że po wiedeńskiej premierze Ślubów 

panieńskich w 1878 roku to Fredro został 
posądzony o splagiatowanie sztuki Holteia. 
Jednak wizyta komediopisarza w 1856 roku 
nie była jego pierwszą podróżą na Dolny 
Śląsk. Gościł tu już w 1813 roku jako żoł-
nierz napoleoński. Miał wówczas 20 lat. 
Przeżycia z tych burzliwych czasów spisał 
po latach w swoich wspomnieniach, które 
zatytułował Trzy po trzy.

Dziś ich rękopis znajduje się we Wro-
cławiu, w zbiorach Ossolineum. Podobnie 
zresztą jak brudnopis Zemsty czy pierwsza 
wersja Ślubów panieńskich, zatytułowana 
Nienawiść mężczyzn. Bezcenny zbiór ręko-
pisów Fredry został przekazany do Osso-
lineum już w dwudziestoleciu międzywo-
jennym, a następnie po II wojnie światowej, 
wraz z innymi zbiorami, trafił do Wrocławia. 
Obecnie obejmuje ponad 20 tomów dzieł 
ojca polskiej komedii.

We Wrocławiu oprócz pomnika oraz 
zbioru rękopisów znajduje się także dość 
osobliwa relikwia związana z Fredrą. Zosta-
ła ona przywieziona z Rudek, gdzie pisarz 
jest pochowany, przez profesora Bogdana 
Zakrzewskiego. Wrocławski badacz wspo-
minał: „Kiedy wzruszony uklękłem przed 
trumną, zmówiwszy litanię tytułami jego 
utworów, mój przewodnik sprawujący tu 
funkcję magazyniera żywności, sądząc, że 
pochodzę z tej rodziny, dał mi na pamiątkę... 
kciuk Fredry, który umyśliłem przeznaczyć 
do jakiegoś kościoła w Polsce”. Obecnie jest 
on wmurowany w południową ścianę ko-
ścioła pw. św. Maurycego we Wrocławiu.

1. Pomnik Aleksandra Fredry (1793–1876) wyko-

nany w 1897 roku przez Leonarda Marconiego 

na zamówienie lwowskiego Koła Literacko-Ar-

tystycznego

2. Aleksander Fredro na tle kamienicy Pod Złotym 

Słońcem mieszczącej ossolińskie Muzeum Pana 

Tadeusza, w którym prezentowane bywają na wy-

stawach czasowych rękopisy ojca polskiej komedii. 

W czerwcu 2019 roku można było zobaczyć 

pierwszą wersję Ślubów panieńskich

3. W ścianę kościoła pw. św. Maurycego wmuro-

wano skrzyneczkę z kciukiem Aleksandra Fredry

4. Plac Akademicki i ul. Fredry we Lwowie. Hra-

biego widzimy siedzącego tyłem na pierwszym 

planie
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14 ALDONA MIKUCKA

WROCŁAWSKIE TROPY 
ALEKSANDRA FREDRY



Najciekawsze historie pisze samo życie, 
z czego doskonale zdawali sobie sprawę 
publicysta Jerzy Urban i reżyser Roman Za-
łuski. W latach siedemdziesiątych pierwszy 
z nich pracował jako dziennikarz w „Polity-
ce”, „Kulisach” i „Szpilkach”, a drugi portre-
tował w swoich filmach ówczesny Wrocław 
i jego mieszkańców. Po Zarazie i Anatomii 
miłości zrealizował we wrocławskiej Wy-
twórni Filmów Fabularnych film pt. Se-
kret (1973), którego scenariusz powstał na 
podstawie z życia wziętego tekstu Jerzego 
Urbana.

Tytułowy sekret odkrywa Stefania Le-
wicka (Antonina Gordon-Górecka) po 
śmierci swojego męża, wybitnego naukow-
ca. Okazuje się, że profesor Lewicki wy-
najmował garsonierę, w której spotykał się 
z kobietami. Wdowa po profesorze znajduje 
tam intymny pamiętnik męża z drobiazgowo 
opisanymi romansami oraz odnotowanymi 
imionami, nazwiskami, miejscami i datami 
spotkań z kolejnymi kochankami (wśród 
nich jest przyjaciółka Lewickiej). Po otrzą-
śnięciu się z szoku profesorowa postanawia 
odszukać kobiety, z którymi był związany 
jej mąż i ustalić obiektywną prawdę o jego 
poczynaniach. Spotkania z byłymi student-
kami i przygodnymi znajomymi Lewickiego 
niczego nie wyjaśniają. W zrozumieniu jego 
niewierności nie pomagają profesorowej 
również rozmowy z synową Haliną (Halina 
Golanko), która stwierdza m.in.: „Czasem nie 
tak ważne są fakty, ile widzenie ich w odpo-
wiedniej perspektywie, proporcji”. Lewicka 
przyjmuje na stancję spotkaną przypadko-
wo studentkę swojego męża, Urszulę (Anna 
Dymna). Spoglądając na zdjęcie Lewickiego, 
dziewczyna stwierdza, że profesorowa była 
jedyną osobą, którą jej mąż naprawdę kochał, 
doceniał i z którą był szczęśliwy. Czy zatem 
wielokrotną zdradę można usprawiedliwić? 

Ile prawdy o człowieku odnajdziemy w rela-
cjach innych osób? I czy w ogóle możliwe jest 
dotarcie do prawdy? Po obejrzeniu Sekretu 
będziemy musieli sami odpowiedzieć sobie 
na te pytania. Z pewnością zaletą obrazu Ro-
mana Załuskiego jest jego psychologiczna 
przenikliwość. Uwagę zwracają ponadto mi-
strzowska kreacja Antoniny Gordon-Górec-
kiej, wybitnej aktorki teatralnej, świetne role 
innych aktorów i zmieniająca swoje oblicze 
na początku lat siedemdziesiątych stolica 
Dolnego Śląska.

Wrocław jako miejsce akcji Sekretu 
został jedynie zasugerowany. W scenie po-
grzebu profesora kamera najeżdża na pocz-
ty sztandarowe – jeden z nich należy do 
Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesła-
wa Bieruta (odgórnie narzuconego w roku 
1952 patrona uczelnia pozbyła się dopiero 
w czerwcu 1989 roku). Poszukując byłej 
studentki męża, profesorowa przechodzi 
przez dziedziniec Ossolineum i po chwili 
udaje się do dziekanatu Wydziału Histo-
ryczno-Filozoficznego, o czym informuje 
nas tabliczka na drzwiach widoczna w ka-
drze (do momentu reorganizacji istniał przy 
ulicy Szewskiej 48; obecnie mieści się tam 
dziekanat Wydziału Nauk Historycznych 
i Pedagogicznych). Inne plenery wrocław-
skie nie są już tak oczywiste. Garsoniera 
profesora Lewickiego mieści się przy fil-
mowej ulicy Długiej 14 – w rzeczywistości 
jest to dawna kamienica Sachsów, do której 
profesorowa wchodzi od strony pl. Teatral-
nego. W filmie widzimy jedynie prowadzą-
cą tam bramę i stylową klatkę schodową, 
natomiast wnętrze mieszkania wynajmo-
wanego przez Lewickiego wybudowano 
w atelier Wytwórni Filmów Fabularnych 
we Wrocławiu (podobnie jak wnętrza in-
nych pomieszczeń mieszkalnych z Sekretu). 
W filmie pojawiają się też nowo wybudowa-

ne bloki na osiedlu Szczepin – udając się 
do byłej studentki męża, Lewicka wysiada 
na przystanku tramwajowym na wysoko-
ści ulicy Głogowskiej (dawniej rzeczywi-
ście funkcjonował w tym miejscu). Warto 
wspomnieć, że budowę wieżowców na tym 
osiedlu Załuski utrwalił w Anatomii miłości, 
czyli w filmie zrealizowanym rok wcześniej.

Uważny widz zorientuje się, że reżyser 
w swoich filmach mruga doń okiem, przy-
pominając o swoim poprzednim obrazie. 
W Sekrecie przed wejściem do budynku 
Teatru Polskiego widzimy wielki plakat z re-
klamą Anatomii miłości, z kolei w Anatomii 
miłości na słupie reklamowym znajdującym 
się przed Pedetem, czyli dzisiejszą „Renomą”, 
wzrok przykuwają plakaty reklamujące Zarazę.

1. Dawna kamienica Sachsów widziana z dachu 

hotelu Monopol

2. Stylowa klatka schodowa dawnej kamienicy 

Sachsów. To tutaj powstały zdjęcia do filmu 

Sekret w reżyserii Romana Załuskiego

3. Profesorowa Stefania Lewicka (Antonia Gordon-

-Górecka) odkrywa garsonierę, w której jej mąż 

spotykał się z kochankami. Obiekt ten wybudo-

wano w atelier

4. Anna Dymna w roli studentki prof. Lewickiego
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15 BOGDAN BERNACKI

PODWÓJNE ŻYCIE PROFESORA 
LEWICKIEGO



„(…) Zostanę jeszcze we Wrocławiu parę 
dni, może do niedzieli, a to aby zobaczyć 
tutejsze muzea i zbiory, których z braku 
pieniędzy nie mogłem dotąd zobaczyć. (…) 
Mieszkam na dalekim przedmieściu na pra-
wym brzegu Odry w małym domku, i je-
stem tutaj tak spokojny, obok mnie mieszka 
jakaś niemiecka rodzina, gdzie masa dzieci, 
które naturalnie odwiedzają mnie codzien-
nie, tak że mam u siebie zawsze masę gości, 
jeżeli jestem w domu” – to fragment listu 
Stanisława Wyspiańskiego z 19 września 
1890 roku. Artysta spędził we Wrocławiu 
dziesięć dni. Z okazji 130. rocznicy pobytu 
Wyspiańskiego w naszym mieście powę-
drujmy jego śladami.

Stanisława Wyspiańskiego, twórcę doby 
Młodej Polski, z czystym sumieniem można 
określić mianem człowieka renesansu – był 
malarzem, witrażystą, grafikiem, projektan-
tem mebli, dramaturgiem i poetą. Od uro-
dzenia był związany z Krakowem, który opu-
ścił jednak w celu odbycia podróży studyjnej 
po Europie. Po pobycie we Włoszech, Szwaj-
carii i Francji odwiedził w drodze powrotnej 
do Krakowa m.in. Monachium, Pragę, Dre-
zno, Poznań, Toruń. Zawitał też na Dolny 
Śląsk – do Legnicy i Wrocławia. W naszym 
mieście zjawił się 19 września 1890 roku. 
Z pustą sakiewką, albowiem „z winy poczty 
toruńskiej” nie mógł się doczekać pieniędzy, 
które pokryłyby koszty jego pobytu: „(…) nie 
miałem bowiem ani jednego pfenniga i gdy-
by nie dobroć gospodarzy, gdzie mieszkam, 
nie wiem, co bym miał robić” – pisał w cyto-
wanym już liście. Nocleg znalazł „na dalekim 
przedmieściu, w małym domku” – nie wiemy 
jednak z całą pewnością, gdzie się zatrzy-
mał. Zdaniem prof. Kolbuszewskiego mogło 
to być Przedmieście Piaskowe, a konkretniej 
okolice dzisiejszych zabudowań Politechniki 
Wrocławskiej. Wiadomo, że Wyspiański za-

chwycał się sposobem uregulowania Odry. 
Dostrzegł także udekorowane bramami 
triumfalnymi i flagami ulice miasta, któ-
re – jak zauważył ówczesny uczeń Matejki 

– „kiedyś nie było pruskie”. Chodziło o przy-
strojenie Wrocławia na okoliczność wizyty 
cesarza Wilhelma II.

W twórczości Stanisława Wyspiańskiego 
nie znajdziemy nawiązań do jego pobytu we 
Wrocławiu. Swoje odbicie znalazł natomiast 
pobyt artysty w Legnicy. Jeden z jego ulu-
bionych władców średniowiecznej Polski 
jest bohaterem poematu pt. Henryk Poboż-
ny pod Lignicą, a wizerunek umierającego 
księcia z głową bezwładnie odrzuconą do 
tyłu odnajdziemy na witrażu artysty zapro-
jektowanym dla katedry wawelskiej (projekt 
został zrealizowany dopiero po śmierci au-
tora i eksponowany jest w Pawilonie Wy-
spiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 
w Krakowie). Podczas pobytu na Ostrowie 
Tumskim Wyspiański zwrócił natomiast 
uwagę na katedralny portyk: „Przy katedrze 
jest tutaj portal między dwiema wieżami na 
froncie i chociaż niewsunięty w lico ściany, 
ale poprzed nią wystawiony, bardzo uroz-
maicony, chociaż w proporcjach nie piękny. 
Otóż i w Krakowie u Panny Maryi mogło być 
co podobnego byle dobrze wykonane i pod 
względem artystycznym bez zarzutu”. A za-
tem architektura Wrocławia niewątpliwie 
inspirowała naszego wybitnego artystę!

1. Stanisław Wyspiański, Autoportret (źródło: Wi-

kimedia Commons)

2. Zaprojektowana przez Bogusława Ukleję tablica 

poświęcona Stanisławowi Wyspiańskiemu od-

słonięta została na elewacji MDK Śródmieście 

przez Andrzeja Wyspiańskiego podczas Satyry-

kiady 2010

3. Tabliczka z nazwą Wybrzeża Stanisława Wy-

spiańskiego. Istnieje hipoteza jakoby w pobliżu 

tej ulicy mieszkał jej patron

4. Henryk Pobożny w bitwie pod Legnicą – projekt 

witraża dla prezbiterium katedry krakowskiej 

(1899-1900), zrealizowany po śmierci artysty, 

zbiory: Muzeum Narodowe w Krakowie – Pawi-

lon Wyspiańskiego
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16 SEBASTIAN BAGIŃSKI

WYSPIAŃSKIEGO WSPOMINKI 
WROCŁAWSKIE



Nareszcie! Po wielu latach udało się uru-
chomić fontannę Niedźwiadek znajdującą 
się niedaleko wejścia do Piwnicy Świdnic-
kiej. Wprawdzie woda leci misiowi tylko 
z jednej dziurki nosa, co wygląda dość za-
bawnie, ale i tak powinniśmy się cieszyć. 
Dzieci zapewne nie wiedzą, że miś zapro-
jektowany został jako fontanna. A ponie-
waż niedźwiadek zawsze przyciągał uwagę 
zwiedzających, powstała zastępcza legenda, 
że potarcie nosa lub języka misia przynosi 
szczęście. Z jakim skutkiem? Teraz rusza 
się język misia!

Historia powstania wodotrysku warta 
jest opisania. Pierwszy niedźwiadek był 
prezentem dla miasta od berlińskiego ar-
tysty Ernsta Moritza Geygera. Wykonana 
w 1902 roku, a odsłonięta 17 sierpnia 1904 
roku fontanna miała też funkcję użytko-
wą. „Po pociągnięciu kółka umocowanego 
u obroży misia z jego nosa puszczają się 
dwie strużki, co ma dość komiczne, ale 
i praktyczne działanie. Kubeczki do picia 
wiszą na dwóch łańcuchach umocowanych 
do łapy. Poznałem Wrocław dość dobrze la-
tem i… jestem przekonany, że figura z brązu 
znajdzie właściwe zastosowanie i ładnie się 
zaprezentuje na tle malowniczego ratusza” 

– wspominał artysta. I faktycznie, podczas 
pobytu na Rynku każdy mógł napełnić ku-
beczek wodą i po zaspokojeniu pragnienia 
odwiesić go na wykonany z brązu konar 
drzewa. Kiedyś nikt się nie przejmował 
zbytnio higieną…

Drugi odlew niedźwiadka znajduje się 
na terenie amerykańskiego kampusu Uni-
wersytetu Browna w Providence. Okazu-
je się bowiem, że niedźwiedź jako symbol 
siły, odwagi i wytrwałości został wybrany 
na maskotkę uniwersytetu. Na ten pomysł 
wpadł Theodor Francis Green, który zajął 
się „pijarem” uczelni. Pierwszy niedźwiedź 

o imieniu Bruno stanął na terenie kampu-
su w 1927 roku. Pięć lat później pojawił się 
tam „nasz wrocławski” z adnotacją: „Ory-
ginał w Breslau, Niemcy”. Jak tam się zna-
lazł? Podczas wizyty we Wrocławiu Green 
natknął się na fontannę na Rynku i zoba-
czył, jak gromada dzieci ciągnie za kółko 
u obroży misia, aby z jego nosa poleciała 
woda. Greenowi niedźwiadek bardzo się 
spodobał, zamówił więc u Geygera podob-
ną fontannę, która stoi przy Klubie Wydzia-
łu (Brown Faculty Club) przy Magee Street. 
Obecnie na terenie kampusu znajduje się aż 
pięć różnych misiowych osobistości.

Wrocławski Niedźwiadek to kopia przed-
wojennej figury – oryginał zaginął podczas 
działań wojennych. Z inicjatywy dra Macie-
ja Łagiewskiego oraz dzięki zaangażowa-
niu Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia 
18 czerwca 1998 roku ponownie pojawił 
się na Rynku. Autorem rekonstrukcji jest 
zmarły w 2008 roku wrocławski rzeźbiarz 
Ryszard Zamorski. Niedźwiadek został 
wykonany na podstawie przedwojennych 
fotografii. Miś należy do niedźwiedzi ma-
lajskich – najmniejszych i najrzadziej wy-
stępujących w przyrodzie gatunków niedź-
wiedzi. Dorosłe osobniki osiągają rozmiary 
dużego psa, żyją na drzewach, na których 
budują gniazda noclegowe, i są świetnymi 
wspinaczami (stąd te długie pazury). Ży-
wią się głównie owadami, miodem dzikich 
pszczół oraz nektarem kwiatowym (nie po-
winien zatem dziwić ich długi jęzor). A skąd 
pomysł, żeby właśnie niedźwiadek malajski 
znalazł się na Rynku? Może istotny okazał 
się fakt, że misie nie zapadają w sen zimowy 
i są aktywne nocą. Kto bywa wieczorem na 
Rynku, wie doskonale, o czym mowa.

1. Obecny niedźwiadek jest repliką przedwojennej 

rzeźby, z tą różnicą, że nie ma kółka u obroży do 

uruchamiania strumienia i nie posiada kubecz-

ków do nabierania wody

2. Na wykonanym z brązu konarze drzewa znajdo-

wały się haczyki, na które można było odwiesić 

kubeczek (pocztówka archiwalna)

3. Fontanna Niedźwiadek cieszy się niesłabnącą 

popularnością
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17 MAŁGORZATA URLICH-KORNACKA

MISIU, MISIU, DAJ NAM WODY!



Jest wiele teorii starających się odpowie-
dzieć na pytanie, jak to się stało, że 6 czerw-
ca 1976 roku wybuchł pożar w kościele pw. 
św. Elżbiety ? Jedno jest pewne – znajdują-
ce się w świątyni barokowe, XVIII-wieczne 
organy, zwane głosem Śląska, nigdy więcej 
już nie zabrzmiały. Po niezwykłym dziele 
Michaela Englera Młodszego, które było 
najcenniejszym elementem wyposażenia 
kościoła pw. św. Elżbiety, dzisiaj zostało 
jedynie kilka zwęglonych postaci aniołków.

„Po pozycji, w jakiej aniołki się znajdują, 
i po układzie rąk odgadujemy, gdzie na in-
strumencie postaci się znajdowały” – tak 
o żmudnych badaniach przed rekonstrukcją 
opowiada Andrzej Lech Kriese, organmistrz, 
koordynator wszystkich działań związa-
nych z odbudową instrumentu.

We wrocławskiej pracowni powstaje 
prospekt organowy, czyli ozdobna obudo-
wa instrumentu. Znajdziemy tu tworzone 
z największą starannością pozłacane gir-
landy, aniołki w różnych pozach, figury 
Aarona i Miriam oraz przedstawienia nie 
do końca jeszcze rozpoznanych perso-
nifikacji. Praca nad organami jest jednak 
o wiele bardziej złożona. Oprócz rzeźb wy-
konywane są złocenia, szklane elementy, 
instalacja elektryczna, i przeciwpożarowa 
oraz wiele innych zabezpieczeń. Sam in-
strument powstaje w trzech pracowniach: 
w Niemczech, Belgii i w polskim Wołominie. 
„Robimy kompleksowo wszystko; musimy 
więc mieć specjalistów od wszystkiego” – 
stwierdził organmistrz.

Wrocławski wielozadaniowy zespół 
rzeczywiście zatrudniony jest w pracowni 
maga. Na naszych oczach spod ręki snyce-
rza wychodzą postaci świętych; z niezwykłą 
dokładnością kształtowane są detale szat. 

„Są wyraźne, ale takie przesadzone; wiedząc, 
że podczas technologii nakładania gruntu 

detale będą zalane i przez to troszecz-
kę spłaszczone, snycerz wycina je trochę 
głębiej. Dzięki temu, nawet po nałożeniu 
do czterdziestu warstw gruntu, detale będą 
cały czas dobrze widoczne” – zdradza taj-
niki swego fachu nasz gospodarz. Tak samo 
dokładnie wykonane są głowy postaci – nie 
tylko ich rysy, ale również skomplikowane 
barokowe fryzury. „Choć to detale, których 
nigdy nie będzie widać” – przyznaje. Zespół 
pracuje z wykorzystaniem tradycyjnych 
technologii – w pracowni unosi się zapach 
lipowego drewna, gruntu i kleju kostnego, 
znanego od wieków materiału stolarskie-
go. Bo w projekcie wielki nacisk położony 
został na dobór materiałów i zgodny z tra-
dycją sposób wykonania.

Instrument wieńczyć będzie charakte-
rystyczna dla śląskich barokowych pro-
spektów organowych gloria z otoczonym 
promieniami Okiem Opatrzności. Te pro-
mienie były unikatowe – zostały wykonane 
na przemian ze złoconego drewna i niebie-
skiego szkła witrażowego. Poniżej, pod glo-
rią, staną dwie postaci, symbolizujące ofiarę 
Starego i Nowego Testamentu. Pierwotnie 
nawiązywały do obrazu Ostatniej Wiecze-
rzy Michaela Willmanna, znajdującego się 
niegdyś w ołtarzu kościoła.

Symbolika organów na tym się nie koń-
czy. Równie znamienny dla instrumentu 

– choć autor nie mógł tego przewidzieć – 
okazał się wieńczący dolną część prospek-
tu herb jednego z głównych, pierwotnych 
sponsorów – rodziny Riemerów von Riem-
bergów. W kartuszu herbu w czterech po-
lach widzimy trzymającego gałązkę lauru 
Feniksa powstającego z popiołów. „I ten 
nasz projekt też jest jak Feniks, który po-
wstaje z popiołu” – kończy opowieść nasz 
przewodnik. Z niecierpliwością więc cze-
kamy na ten powrót!

1. Organmistrz Andrzej Kriese przy pracy

2. Osobowość mistrza Andrzeja Kriese i swoisty 

klimat panujący w jego biurze i w całej pracowni 

utwierdza nas w przekonaniu, że znajdujemy się 

w pracowni maga

3. Rekonstrukcja barokowych organów Michaela 

Englera Młodszego to największy na świecie pro-

jekt tego typu po II wojnie światowej. Zakończe-

nie prac planowane jest na 2022 rok, kiedy to in-

strument ponownie zagra w kościele św. Elżbiety

4. Pożar kościoła poważnie uszkodził renesan-

sową wieżę, zniszczył dach i liczne epitafia; 

mocno ucierpiało wnętrze. Jednak największe 

straty poniosły barokowe organy. Przetrwały 

jedynie nieliczne elementy instrumentu. Na 

zdjęciu jedna z czterech ocalałych z pożogi figur 

aniołków
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18 BOGNA PITER

W PRACOWNI MAGA



Niedaleko skrzyżowania ulic Żernickiej, 
Szczecińskiej i Płaskiej stanął dość niety-
powy obiekt sakralny – kaplica wotywna 
postawiona w podziękowaniu za wybu-
dowanie Autostradowej Obwodnicy Wro-
cławia (AOW). Jak zapewne wrocławianie 
doskonale pamiętają, jeszcze kilka lat temu, 
żeby dostać się na drugą stronę miasta, 
trzeba było przejechać przez centrum, co 
podnosiło ciśnienie nie tylko kierowcom, 
ale i mieszkańcom miasta. Poprawienie 
jakości komunikacji oraz budowa AOW 
stały się więc priorytetem dla rządzącego 
w latach 2002–2018 prezydenta Rafała 
Dutkiewicza, dlatego zagadnienia te czę-
sto pojawiały się podczas różnych spotkań 
i konferencji.

Kiedy pewnego grudniowego dnia pre-
zydent uczestniczył w katedrze w kolędo-
waniu, zaintonował dla żartu na melodię 
Oj, maluśki, maluśki następujące słowa: „Oj, 
maluśka, maluśka, maluśka nasza obwod-
niczka, będzie przy niej, przy niej dla Niego 
kapliczka”. Tak wspominał okoliczności jej 
powstania prezydent Dutkiewicz: „Tym sa-
mym złożyłem ślubowanie, że jeśli powsta-
nie Autostradowa Obwodnica Wrocławia, 
to ja prywatnie ufunduję w wotum dzięk-
czynienia. I kiedy autostrada wreszcie po-
wstała, czekałem, ponieważ byłem jeszcze 
wtedy czynnym prezydentem i chciałem 
uniknąć podejrzeń, że wykorzystuję swoją 
funkcję, aby wybudować miejsce kultu. Ale 
kiedy zakończyłem kadencję, postanowi-
łem słowa dotrzymać”.

Po zgromadzeniu stu tysięcy złotych od 
prywatnych sponsorów można było zacząć 
myśleć o realizacji tych planów. Projekt 
miał wykonać znany wrocławski architekt 
Zbigniew Maćków. Podczas spotkania w Art 
Hotelu w ramach „Art Academy” – cyklu 
spotkań ze znanymi wrocławianami – ar-

chitekt przyznał, że był to jedyny projekt 
obiektu kultu, przy pracach nad którym 
strasznie klął. Nie miał żadnego sensow-
nego pomysłu, a kiedy już na jakiś wpadł, 
nie był z niego w ogóle zadowolony. I nagle 
przyszło olśnienie. Pomyślał, że skoro ma 
stworzyć obiekt religijny, to niekoniecz-
nie musi to być konkretny budynek, tylko 
wyznaczona przestrzeń, kapliczka symbo-
liczna. Ponieważ środki nie pozwalały na 
jakikolwiek rozmach, architekt wpadł na 
pomysł wykorzystania złomu, a dokładnie 
barier energochłonnych, które znajdują się 
przy autostradach i amortyzując wypadek, 
nierzadko chronią kierowców przed śmier-
cią. Tym samym pojawiła się dodatkowa 
symbolika. „Zazwyczaj takie zezłomowane 
bariery energochłonne można dość tanio 
kupić. Ale okazało się, że nie jest to zada-
nie łatwe. Najczęściej wykupują je hodowcy 
królików i nutrii, żeby budować z nich klatki, 
musieliśmy więc na nie zapolować” – dodał 
architekt ze śmiechem. W końcu się udało.

Kapliczka wotywna składa się zatem 
ze złomowanych powypadkowych barier, 
a swoim kształtem przypomina obwodnicę. 
W środku jest ławeczka zrobiona z przewró-
conego pnia drzewa i niewielki krzyż. Sie-
dząc w środku, widzimy górującą nad drogą 
Autostradową Obwodnicę Wrocławia. Jest 
to pierwsza na świecie kaplica wotywna 
z recyklingu. Została wyróżniona w kon-
kursie na najlepszy obiekt architektoniczny 
Stowarzyszenia Architektów Polskich.

1. Pierwsza na świecie kaplica wotywna z recyklin-

gu zaprojektowana przez Zbigniewa Maćkowa 

i Eliasza Matułę. Kaplica powstała ze złomowa-

nych barier energochłonnych, które niejedno-

krotnie ratują kierowcom życie, zapobiegając wy-

padnięciu pojazdu z drogi. Znajduje się na terenie 

parafii św. Wawrzyńca na Żernikach

2. Autostradowa Obwodnica Wrocławia powstała 

w latach 2008-2011

3. Kapliczka wzbudziła wiele kontrowersji 

i dyskusji; ma zarówno zwolenników, jak 

i przeciwników. Warto zaznaczyć, że powsta-

ła po zakończeniu kadencji prezydenta Rafała 

Dutkiewicza, z jego prywatnej inicjatywy i ze 

środków zebranych od prywatnych sponso-

rów (na zdjęciu prezydent Rafał Dutkiewicz 

z autorką tekstu)

1

2

3

4544

O
p

o
w

ie
m

 C
i o

 W
ro

c
ła

w
iu

. H
is

to
ri

e
, k

tó
ry

c
h

 n
ie

 s
ły

sz
a

łe
ś

19 MAŁGORZATA URLICH-KORNACKA

PIERWSZA NA ŚWIECIE KAPLICA 
WOTYWNA Z RECYKLINGU



W 1891 roku do Wrocławia przyjechał mło-
dy, trzydziestoletni kompozytor i pianista 
Ignacy Jan Paderewski. Trzy lata wcze-
śniej zadebiutował w Wiedniu. Muzyk był 
tuż przed swoim wielkim tournée do Sta-
nów Zjednoczonych oraz przed występami 
w słynnych salach koncertowych na całym 
świecie. Przystojny, szczupły Paderewski, 
z burzą rudych włosów, przypominający 
„anioła Botticellego albo Fra Angelica” (jak 
opisała go Helena Modrzejewska), miał za-
grać we Wrocławiu w budynku Nowej Gieł-
dy – dumie śląskich kupców.

Duża sala giełdowa z arkadową galerią 
i kasetonowym stropem pełniła funkcję sali 
posiedzeń, ale również miejsca, gdzie od-
bywały się bale i koncerty. Choć wcześniej 
w Paryżu i Londynie przyjmowano Pade-
rewskiego entuzjastycznie, to wrocławska 
publiczność słabo dopisała.

Muzyk zapewne, jak zwykle, rozpoczął 
występ Sonatą f-moll Beethovena (Appa-
sionatą), potem wykonywał wirtuozowsko 
utwory Chopina, Liszta, Schumanna oraz 
swoje kompozycje, w tym cieszący się dużą 
popularnością Menuet g-dur w stylu Mozarta. 
I choć jego pierwszy koncert we Wrocławiu 
nie wzbudził wielkiego zainteresowania (ina-
czej było dziesięć lat później: w wielkiej sali 
Wrocławskiego Domu Koncertowego szybko 
zabrakło miejsc), to jednak krytycy rozpływali 
się w zachwytach. Pisali, że była to prawdzi-
wa uczta duchowa, a charyzmatyczny Polak 
„grał jeszcze ciekawiej niż wyglądał” i odzna-
czał się pianistyczną indywidualnością.

Pamiątką po pierwszym koncercie zna-
komitego artysty we Wrocławiu jest tabli-
ca z jego płaskorzeźbionym wizerunkiem 
umieszczona na budynku Nowej Giełdy 
przy ulicy Krupniczej. Tuż obok, na Pro-
menadzie Staromiejskiej, w 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości 

ustawiono pomnik – oddano tym samym 
hołd Paderewskiemu jako wybitnemu po-
litykowi. Twórcą obu wizerunków pianisty 
jest Tomasz Wenklar. Pomnik ma formę 
popiersia z brązu stojącego na szklanym 
postumencie. U dołu znajduje się klawia-
tura fortepianu, bo jak twierdzi rzeźbiarz 
„dusza Paderewskiego najlepiej widoczna 
jest w czasie pracy twórczej”. A artysta wy-
konujący czyjś wizerunek ma bardzo trud-
ne zadanie, bo czuje się jakby oglądał film 
o tej osobie, ale może wybrać tylko jedną 
klatkę, musi zatrzymać postać w jednym 
kadrze. Rzeźbiarz, według twórcy pomni-
ka, Tomasza Wenklara, ma wiele wspólnego 
z muzykiem, „bo tak samo walczy z instru-
mentem muzyk, jak ja z gliną, aby zagrała mi 
właściwy kształt”. W przypadku wizerunku 
I.J. Paderewskiego glina okazała się wdzięcz-
ną materią i trzeba przyznać, że rzeźbiarzowi 
zagrała koncertowo.

1. Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego na Pro-

menadzie Staromiejskiej

2. Nowa Giełda przypominała wyglądem zarów-

no miejski pałac, jak i średniowieczny zamek 

z obronnymi blankami i narożnymi wieżyczkami. 

Gmach nazywany Nową Giełdą (w odróżnieniu 

od 40 lat starszego klasycystycznego budynku 

giełdy na pl. Solnym) był siedzibą gildii kupiec-

kich (pocztówka archiwalna z kolekcji Małgorzaty 

Urlich-Kornackiej)

3. Rzeźba w glinie. Tomasz Wenklar twierdzi, że 

„artysta trochę samego siebie przemyca w por-

tretach innych” 

4. Projekt tablicy upamiętniającej koncert I. J. Pa-

derewskiego w budynku Nowej Giełdy

5. Tomasz Wenklar, autor kilku pomników i rzeźb we 

Wrocławiu: I. J. Paderewskiego, W. Korfantego, 

W. Kossaka
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20 ANIOŁ BOTTICELLEGO, 
WIRTUOZ I POLITYK



Co łączy największy na świecie pomnik Bi-
smarcka w Hamburgu (34,3 m!) i smukłe-
go wrocławskiego Szermierza? Trudno w to 
uwierzyć, ale oba pomniki wykonał ten sam 
rzeźbiarz i to w tym samym czasie, czyli 
w latach 1901–1904. Tak się bowiem zło-
żyło, że w dniu, kiedy artysta Hugo Lederer 
otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na 
pomnik Bismarcka, przyszła do niego wia-
domość z Wrocławia, że jego projekt fon-
tanny na placu Uniwersyteckim zostanie 
zrealizowany. Chociaż w konkursie zajął 
drugie miejsce (pierwsze zdobył Christian 
Behrens, jego wrocławski nauczyciel), to 
zleceniodawcy zdecydowali się właśnie 
na projekt Lederera. Początek XX wieku 
był więc dla rzeźbiarza bardzo pracowity, 
a tej pracowitości nauczył go ojciec-malarz. 
Musiała to być solidna szkoła, bo kiedy po 
latach Lederer pomagał berlińskiemu arty-
ście Robertowi Toberentzowi, ten złożył mu 
ofertę: podwyżka o 30 marek tygodniowo 
lub możliwość twórczej pracy w piątkowe 
wieczory w jego atelier. Artysta wybrał tę 
drugą możliwość. Od początku wiedział, że 
musi iść własną drogą. To pragnienie nieza-
leżności spowodowało, że Lederer wytrzy-
mał we Wrocławiu niecałe trzy miesiące.

Kiedy na początku 1892 roku wezwał 
go do Wrocławia Christian Behrens, któ-
ry potrzebował sprawdzonego pomocnika, 
Lederer nie zastanawiał się ani przez chwi-
lę. Bardzo się cieszył, że ktoś go wreszcie 
docenił (w latach 1890–1892 pracował 
w atelier Johannesa Schillinga) i wiele sobie 
obiecywał po nowej współpracy. Niestety, 
Behrens był apodyktyczny, podporządko-
wywał sobie wszystkich i nie znosił jakiego-
kolwiek sprzeciwu. 21-latek nie mógł znieść 
napiętej atmosfery; już pod koniec marca 
1892 opuścił Wrocław i udał się do Berlina. 
Wybrał wolność, chociaż znów musiał za-

czynać od początku, czyli znaleźć mistrza 
i u niego praktykować. Podobno na misie 
fontanny na placu Uniwersyteckim Lederer 
przedstawił nauczycieli, których wyjątko-
wo nie lubił – należałoby więc koniecznie 
poszukać podobizny Christiana Behrensa. 
Może to właśnie z jego maski leje się woda?

Po matce Lederer odziedziczył radosne 
usposobienie i umiłowanie wolności. A jak 
wiadomo, do takich ludzi los się częściej 
uśmiecha. Hugo Lederer niewątpliwie był 
szczęściarzem. Kiedy zmarł berliński ar-
tysta Robert Toberentz, u którego Lede-
rer praktykował, nadarzyła się wyjątkowa 
okazja odkupienia atelier. Lederer nie miał 
jednak pieniędzy. I znów musiałby szukać 
kolejnego mistrza, gdyby nie pewne wy-
darzenie: podczas pracy, kiedy opowiadał 
o swoim smutnym losie i konieczności za-
czynania wszystkiego od początku jednej 
z modelek, ta wyciągnęła z torebki ksią-
żeczkę oszczędnościową, wręczyła ją Le-
dererowi i powiedziała: „No nie, nie musi 
pan. Pan jest tak utalentowanym młodym 
człowiekiem, że na pewno kiedyś mi pan te 
pieniądze odda”. W ten sposób młody Lede-
rer wykupił atelier swojego mistrza, stając 
się wolnym i samodzielnym artystą. Mógł 
wreszcie tworzyć i brać udział w konkur-
sach. I dzięki temu – chwała niech będzie 
modelce Rosie Meißner! – możemy się 
cieszyć Szermierzem, który jest symbolem 
młodości, radości i witalności. A że goły? 
No cóż, lepszy goły Szermierz niż kolosalny 
Bismarck!

1. Fontanna Szermierza została odsłonięta 26 listo-

pada 1904 roku. Podczas uroczystości obecni byli 

przedstawiciele władz miejskich i uniwersyteckich 

i około tysiąca gapiów. Tylko studenci nie dopisali… 

(ilustracja z: Hugo Lederer. 6. Sonderheft der Ber-

liner Architekturwelt, 1906)

2. Po prawie dwudziestu latach od wykonania wro-

cławskiego Szermierza Lederer wyrzeźbił kopię, 

która znajduje się dzisiaj w Leverkusen (Niemcy). 

Dzieło to prezentowane było na wystawie w Mu-

zeum Narodowym we Wrocławiu w 2019 roku

3. Artysta chyba się nie spodziewał, że przechodnie 

będą ciągle wchodzić w interakcję z jego Szer-

mierzem. Najczęściej ginie mu rapier, czasami 

zaklejana jest jego męskość lub zdarza się, że 

ktoś oddaje mu swoje ubranie. Szermierz do-

czekał się nawet wiersza na swój temat: „Mimo 

zimna stoję tutaj golusieńki. Rzeźbiarzu, gdzie 

są dla mnie choćby spodenki? Nikt w swej ma-

łości nie ma dla mnie litości! Tylko studencka 

swawolna brać Chce mi swoje kąpielówki dać. 

Te jednak wciąż ściąga straż pożarna I dlatego 

taka dola moja marna” (stosując rymy krakow-

sko-częstochowskie, przetłumaczyła Małgorzata 

Urlich-Kornacka)
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21 MAŁGORZATA URLICH-KORNACKA

LEPSZY GOŁY SZERMIERZ NIŻ…



Gdyby sukces nosił nazwisko, to w przed-
wojennym Wrocławiu przyjąłby je po ro-
dzinie Kornów. Johann Jacob Korn, nestor 
rodu i zarazem założyciel słynnej oficyny 
wydawniczej, doczekał się godnych konty-
nuatorów rodzinnego interesu. Doskonale 
prosperująca firma działała od 1732 roku 
i dopiero druga wojna światowa położyła 
kres jej istnieniu – jednak tylko we Wro-
cławiu, ponieważ już w 1950 roku w Niem-
czech postanowiono ją reaktywować.

Tak się złożyło, że w marcu 1831 roku 
w stolicy Dolnego Śląska zjawił się Juliusz 
Słowacki. Młody poeta w obcym mieście 
specjalnie swojsko się nie czuł, ale nie 
przybył tu w celach turystycznych, lecz 
w bardzo ważnej sprawie. Jako kurier dy-
plomatyczny polskiego Rządu Narodowego 
udał się z Warszawy (ogarniętej wówczas 
powstaniem listopadowym) przez Drez-
no na Zachód. W nadodrzańskim grodzie 
oczekiwał na paszport pruski, który miał 
umożliwić przyszłemu autorowi Kordiana 
dalszą podróż. Podczas około dwutygo-
dniowej wizyty we Wrocławiu poznał Wil-
helma Gottlieba Korna (1806–1837), ów-
czesnego właściciela wspomnianej oficyny 
wydawniczej. Marka, którą wypracował 
sobie zarówno on, jak i jego poprzednicy 
musiała być silna, skoro wydawnictwo było 
Słowackiemu znane. Wszak to właśnie Kor-
nowie dostarczali książki Uniwersytetowi 
Wileńskiemu czy chociażby na dwór króla 
Poniatowskiego. We wrocławskiej oficynie 
od 1742 roku wydawano także „Schlesiche 
Zeitung”, najstarszą wrocławską gazetę!

Goszczący we Wrocławiu Słowacki za-
pewne zapisał sobie adres firmy, ponieważ 
już w 1832 roku wysłał Kornowi pierwszą 
transzę swoich poezji. Wieszcz, przed-
wcześnie szacując zyski ze sprzedaży to-
miku, mocno się przeliczył. Początkowo 

Wilhelm Korn płacił za sprzedane egzem-
plarze, z czasem jednak sakiewka poety 
i dramatopisarza przestała się napełniać. 
Bezpośrednimi przyczynami fiaska mogły 
być obowiązująca na ziemiach objętych za-
borem rosyjskim ustawa celna z 1823 roku 
i zaostrzona cenzura. Musiały one w spo-
sób znaczący rzutować na pomyślność 
interesów wydawcy, który utrzymywał się 
m.in. z handlu wysyłkowego.

Nie sposób pominąć rozgoryczenia 
wieszcza, który goszcząc ponownie w 1848 
roku we Wrocławiu i spacerując wzdłuż ulicy 
Świdnickiej, nawet nie zajrzał przez witrynę 
do wnętrza księgarni. Za to odwdzięczył się 
Kornowi kilkoma strofami w V pieśni Podró-
ży do Ziemi Świętej z Neapolu. Najciekawszy 
fragment tego liryku brzmi następująco:

„O moja głupia Muzo, zapominasz
Uszanowania winnego księgarzom!
Ja nie znam Korna – mówią, że luminarz...
A zaś skład jego podobny cmentarzom,
Gdzie sobie cicho autorowie leżą,
Co lato ziemią przysypani świeżą”.

To podziękowania w iście mistrzowskim 
stylu – z klasą i odrobiną sarkazmu.

1. Kamienica przy Rynku 20 – tu w latach 1742-

1808 mieściła się oficyna wydawnicza Kornów

2. Widok na Rynek z wieży kościoła pw. św. Elżbiety 

(pocztówka ze zbiorów Małgorzaty Urlich-Kor-

nackiej)

3. Tablica pamiątkowa przy ulicy Oławskiej po-

święcona pobytowi Juliusza Słowackiego we 

Wrocławiu

4. Pomnik Juliusza Słowackiego autorstwa Andrze-

ja Łętowskiego
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22 SEBASTIAN BAGIŃSKI

NIEUDANE INTERESY SŁOWACKIEGO 
Z WROCŁAWSKIM KSIĘGARZEM



Gdy cesarz Zygmunt przyjechał do Wrocła-
wia, postanowił się przekonać, co jego pod-
dani mówią o swym władcy. Przebrał się 
w strój mieszczanina, wstąpił do Piwnicy 
Świdnickiej, słynnej piwiarni, zajął miejsce 
przy długiej ławie, gdzie siedziało już kilka 
osób, i zamówił znane świdnickie piwo.

Towarzystwo przy stole opróżniło już 
niejeden kufel, więc ich języki się rozwiąza-
ły. Komentowano wizytę cesarza w mieście 
i narzekano. Bardzo narzekano. Na zbytnią 
wystawność cesarskiego dworu, na prze-
ciągający się pobyt władcy w mieście, na 
koszty z tym związane i na podatki, które 
na pewno wzrosną. Cesarz słuchał i krew 
się w nim burzyła. Aż wreszcie nie zdzierżył 
tego dłużej i napisał kredą na blacie stołu: 
„Gdyby niektórzy wiedzieli, kim są niektórzy, 
to okazywaliby niektórym więcej szacunku”. 
Wtedy dopiero goście karczmy rozpoznali 
w towarzyszu samego cesarza. Zanim zdą-
żyli cokolwiek powiedzieć, władca, ku ich 
zdziwieniu, wstał i wyszedł bez słowa.

Co w tej legendzie jest prawdą? Cho-
ciaż opowiedziana historia brzmi niepraw-
dopodobnie, to jednak prawie wszystko 
zdarzyło się naprawdę. Zygmunt Luksem-
burski przyjechał do Wrocławia 5 stycznia 
1420 roku, aby dzień później przyjąć hołd 
mieszkańców miasta. Zamiast w zamku za-
mieszkał na wrocławskim Rynku w kamie-
nicy Pod Złotym Słońcem, a jego dwór zajął 
dwa sąsiednie budynki (nazwane później 
Pod Niebieskim Słońcem i Pod Siedmioma 
Elektorami).

Podczas swojej wizyty władca załatwił 
we Wrocławiu kilka spraw niecierpiących 
zwłoki. Po krótkim procesie kazał ściąć pu-
blicznie dwudziestu trzech (lub dwudziestu 
czterech) mieszczan, którzy 17 lipca 1418 
roku stanęli na czele buntu przeciwko miej-
skiej radzie. Niedługo później sąd kościelny 

skazał na śmierć Jana Krasę. Zanim jednak 
zwolennik husytów został spalony na sto-
sie, najpierw łamano go na kole, włóczono 
końmi po ulicach i topiono w gnojówce. 
Zrobiło to wrażenie na wrocławianach! 
W marcu po raz pierwszy (i jedyny w hi-
storii Wrocławia) odbył się Sejm Rzeszy, 
na którym ogłoszono krucjaty przeciwko 
husytom, a na ich czele stanął sam Zyg-
munt Luksemburski. Twarde rządy władcy 
musiały wzbudzać duże emocje i skrajne 
reakcje. Nie dziwi więc chęć Zygmunta, 
aby poznać opinię poddanych. Przy piwie 
w końcu łatwo o otwartą wymianę poglą-
dów. Nie zaskakuje też jego wizyta inco-
gnito w Piwnicy Świdnickiej. Koronowane 
głowy zaglądały do znanej piwiarni. Kró-
lowi Maciejowi Korwinowi tak spodobała 
się wrocławska karczma, że po powrocie do 
Budy kazał otworzyć tam Piwnicę Świdnic-
ką, która działała do 1714 roku.

Nie wiemy, co Zygmunt Luksemburski 
usłyszał i jak naprawdę zareagował na sło-
wa mieszczan. Jednak w następnym stule-
ciu na ścianie karczmy powieszono deskę, 
na której napisano zacytowaną wyżej, przy-
pisywaną cesarzowi, sentencję:

„Wenn mancher Mann wüßte,
wer mancher Mann wär,
tät mancher Mann manchem Mann
manchmal mehr Ehr”.

Co zaskakujące, mimo upływu lat 
ostrzeżenie wciąż pozostaje aktualne. 

Koronowane głowy chętnie i często 
korzystały z gościny wrocławskich patry-
cjuszy. Właściciele na czas wizyty władcy 
wyprowadzali się do innych swoich nieru-
chomości. Było to zapewne mało wygodne, 
ale za to jaki splendor przynosiło!

1. Zygmunt Luksemburski –  król Węgier 1387–1437, 

Czech 1420–1437, święty cesarz rzymski 1433–

1437 (obraz namalowany przez Albrechta Dürera)

2. Rzeźby Christiana Behrensa nad wejściem do 

Piwnicy Świdnickiej

3. Wnętrze Piwnicy Świdnickiej z lat 30. XX wieku 

(pocztówka ze zbiorów Małgorzaty Urlich-Kor-

nackiej)

4. Zachodnia pierzeja Rynku z kamienicami, 

w których zatrzymywali się władcy odwiedzający 

Wrocław
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MARTA MINIEWICZ23 UWAŻAJ, DO KOGO MÓWISZ 
(PRZY PIWIE)!



Nie tylko miłośnicy Stawki większej niż ży-
cie wiedzą, że w Paryżu najlepsze kasztany 
są na placu Pigalle. Fraza ta, wymyślona 
przez Zbigniewa Safjana i Andrzeja Szypul-
skiego, scenarzystów serialu o perypetiach 
Hansa Klossa, zadomowiła się bowiem 
w popkulturze kilka dekad temu. Słyszymy 
ją kilkanaście razy w odcinku Hasło (1968) 
w reżyserii Andrzeja Konica. A filmowe Sa-
int Gille, w którym rozgrywa się akcja tej 
części serialu, to w dużej części plenery 
i obiekty wrocławskie.

Na parterze dzisiejszego biurowca „Hie-
ronimus” (róg pl. Teatralnego i ul. Świd-
nickiej) funkcjonowała dawniej kawiarnia 
„Teatralna”. To w tym miejscu zaaranżowa-
no filmowy lokal znajdujący się na półno-
cy Francji, w którym hasło o kasztanach 
z placu Pigalle wypowiada porucznik von 
Vormann (Leszek Herdegen). Podaje je 
porucznikowi Luftwaffe (Edward Linde-

-Lubaszenko) z nadzieją, że usłyszy od nie-
go odzew: „Zuzanna lubi je tylko jesienią. 
Przesyła ci świeżą partię”. Taka odpowiedź 
oznaczałaby, że jego rozmówca jest szpie-
giem. Jednak ten ze zdziwieniem stwierdza: 
„Kasztany? Na placu Pigalle? Nie, ja nie ja-
dam kasztanów, poruczniku”. Wówczas von 
Vormann wyjaśnia mu szeptem, że chodzi 
o damy lekkich obyczajów z paryskiej dziel-
nicy uciech, co porucznik Luftwaffe kwitu-
je perlistym śmiechem.

Zagranie tej krótkiej sceny było dla 
Edwarda Lindego-Lubaszenki, ówczesnego 
aktora Teatru Współczesnego we Wrocła-
wiu, bardzo trudne i jednocześnie niezwy-
kle ważne. Mniej więcej w tamtym czasie 
aktor otrzymał list, z którego dowiedział 
się, że jego biologicznym ojcem nie jest Ro-
sjanin, lecz Niemiec. Dlatego występując 
w Stawce większej niż życie w niemieckim 
mundurze, miał mieszane uczucia. Wiedział 

bowiem, że zobaczy go na ekranie zarów-
no Mikołaj Lubaszenko, były oficer Armii 
Czerwonej, którego uważał dotąd za bio-
logicznego ojca, jak i Julian Linde, ojciec 
biologiczny, który podczas wojny służył 
w Wehrmachcie (po wojnie nie wyjechał 
do Niemiec, zamieszkał w Polanicy-Zdro-
ju). Dzięki zagraniu tej epizodycznej roli 
aktorowi łatwiej było pogodzić się z myślą, 
że jest pół-Niemcem. O rozwianiu rozterek 
Lindego-Lubaszenki, czy jest Rosjaninem, 
Polakiem czy Niemcem, opowiada pew-
na anegdota. Podczas jednego z festiwali 
opolskich aktor wystawił twarz do słońca 
i zastygł w zadumie. Okazało się, że poło-
wę oblicza opalił na czerwono. Rozbawio-
ny swoim widokiem w lustrze stwierdził 
wówczas, że biało-czerwona twarz dobitnie 
świadczy o tym, że jest Polakiem.

Rok 1968 był trudny dla Edwarda Lin-
dego-Lubaszenki również ze względu na 
zawirowania polityczne. Po wydarzeniach 
marcowych na skutek donosów znalazł 
się na celowniku Służby Bezpieczeństwa. 
Z sieci prowokacji i pomówień wyplątał się 
dzięki życzliwości m.in. Andrzeja Witkow-
skiego, dyrektora Teatru Współczesnego we 
Wrocławiu. I mógł kontynuować dobrze za-
powiadającą się karierę aktorską.

Opowiadając o swojej roli w Stawce 
większej niż życie, aktor zauważył, że nie 
jest łatwo śmiać się w filmie. Aby uniknąć 
sztuczności, trzeba znaleźć prawdziwy 
powód do śmiechu. I to się udało Linde-
mu-Lubaszence w odcinku Hasło. Dzięki 
swojej naturalności i kasztanom z placu Pi-
galle widzowie do dzisiaj pamiętają tę jego 
niewielką rolę.

1. Leszek Herdegen (porucznik von Vormann) 

i Edward Linde-Lubaszenko (porucznik Luftwaf-

fe) na planie Stawki większej niż życie we Wrocła-

wiu (fotos z archiwum Andrzeja Konica)

2. Filmowa kawiarenka w Saint Gille townętrze 

dawnej kawiarni „Teatralna” w dzisiejszym biu-

rowcu „Hieronimus” na rogu pl. Teatralnego 

i ul. Świdnickiej

3. Edward Linde-Lubaszenko w 2018 roku podczas 

spotkania z członkami Klubu Miłośników Stawki 

w Krakowie

4. Latem 1968 roku zdjęcia do Stawki większej niż 

życie realizowała ekipa Wytwórni Filmów Fabu-

larnych we Wrocławiu
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24 BOGDAN BERNACKI

KASZTANY Z PLACU PIGALLE



Południowa fasada ratusza nazywana jest 
często „kroniką miasta”. Wykonane na 
przełomie XV i XVI wieku scenki humo-
rystyczne i bajkowe oraz sceny rodzajowe 
sporo nam mówią o dawnym życiu Wrocła-
wia. Pierwotnie strona południowa miała 
być dodatkowo ozdobiona dwunastoma 
figurami – przygotowano cokoły i bal-
dachimy, ale z niewiadomych powodów 
rzeźby nie powstały. Wykonano jedynie 
zastępcze malowidła. Do pomysłu powró-
cono w latach osiemdziesiątych XIX wieku. 
Carl Lüdecke, ówczesny radca budowany 
kierujący pracami renowacyjnymi ratusza, 
zgłosił pomysł, aby na cokołach umieścić 
podobizny przedstawicieli stanów śląskich. 
Jego propozycja została zaaprobowana. 

Nie wiadomo, kto wpadł na pomysł, aby 
figurom nadać rysy urzędujących w latach 
dziewięćdziesiątych XIX wieku członków 
wrocławskiej Rady Miejskiej oraz Komi-
sji Budowlanej, zajmującej się renowacją 
obiektu. Faktem jest, że w znajdującym 
się na ratuszu XIX-wiecznym poczcie wy-
brańców rozpoznamy postaci, które wpi-
sały się w historię Wrocławia. Patrząc od 
lewej, są to: 1. mieszczanin (Heinrich Korn 

– znany wydawca i starszy Rady Miejskiej 
Wrocławia), 2. mieszczka (małżonka Hein-
richa Korna), 3. mnich (w tej postaci został 
uwieczniony Richard Plüddemann, miejski 
radca budowlany i wielbiciel neogotyku), 4. 
kupiec (syndyk Izby Handlowej Filip Wol-
fgang Eras), 5. budowniczy (to Carl Lüdecke, 
pomysłodawca galerii i radca budowlany), 6. 
posłaniec (burmistrz Maximilian von Yssel-
stein, honorowy obywatel miasta), 7. ławnik 
(konstruktor wrocławskich mostów i miej-
ski radca budowlany Aleksander Kaumann), 
8. rajca (nadburmistrz Wrocławia Ferdi-
nand Julius Ernst Friedensburg), 9. pisarz 
(Gustav Dickhuth, burmistrz Wrocławia 

i honorowy obywatel miasta), 10. żołnierz 
(pierwowzór tej postaci nie jest znany) oraz 

– nad wejściem do Piwnicy Świdnickiej – 11. 
birbant i 12. kłótnica (rysy ich twarzy nie 
przypominają nikogo z przedstawicieli eli-
ty miejskiej – być może zabrakło im nieco 
samokrytycyzmu).

Wymienione osobistości niewątpliwie 
mogłyby powtórzyć za Horacym: „Sta-
wiłem sobie pomnik trwalszy niż ze spi-
żu”, ponieważ swoją działalnością na stałe 
wpisały się na karty historii Wrocławia. Ten 
osobliwy poczet zasłużonych dla miasta 
został wykonany przez dwóch rzeźbiarzy: 
Christiana Behrensa, który wyrzeźbił osiem 
figur, oraz Oskara Rassaua, któremu przy-
padło w udziale wykonanie czterech figur: 
mnicha, kupca, budowniczego i pisarza. 
Dwie spośród tych figur, przedstawiające 
burmistrzów i honorowych obywateli mia-
sta, zostały częściowo zniszczone podczas 
działań wojennych: posłaniec stracił prawą 
dłoń, w której dzierżył rulon, natomiast pi-
sarz został pozbawiony głowy i nóg, a jego 
prawa dłoń z piórem została uszkodzona. 
Podczas ostatniej renowacji ratusza posta-
nowiono uzupełnić ubytki i odtworzyć gło-
wę pisarza miejskiego. W tym celu należa-
ło odnaleźć archiwalne zdjęcie burmistrza 
Gustava Dickhutha. Jakież było zdziwienie 
pracowników Muzeum Miejskiego, kiedy na 
starej fotografii wykonanej przez Rudolfa 
Jaguscha zobaczyli dobrze znaną im twarz. 
„Ależ Panie Dyrektorze, przecież to Pan!” – 
miał powiedzieć któryś z nich do dra Ma-
cieja Łagiewskiego. Kiedy rzeźbiarz Tomasz 
Rodziński odtworzył figurę pisarza, w mie-
ście szeptano, że to podobizna dyrektora 
Muzeum Miejskiego Wrocławia. I chyba 
możemy się z tym zgodzić. W końcu Maciej 
Łagiewski wiele zrobił dla Wrocławia, dla-
tego od 2020 roku jest honorowym oby-

watelem miasta. Najmłodszym w poczcie 
zasłużonych wrocławian na południowej 
stronie ratusza!

1. Galeria znanych wrocławian z XIX wieku na po-

łudniowej fasadzie ratusza

2. 24 czerwca 2020 roku Maciejowi Łagiewskie-

mu został nadany tytuł honorowego obywatela 

miasta (fot. Tomasz Gąsior)

3. Przedwojenna figura pisarza przedstawiała Gu-

stava Dickhutha, burmistrza Wrocławia w latach 

1879–1902 i honorowego obywatela miasta. 

Fragment fotografii Rudolfa Jaguscha, Biblioteka 

Uniwersytecka, inw. fot. 2998/100

4. Twarz pisarza po rekonstrukcji ma rysy dra Ma-

cieja Łagiewskiego, dyrektora Muzeum Miejskie-

go Wrocławia
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25 MAŁGORZATA URLICH-KORNACKA

KAMIENNY POCZET WYBRAŃCÓW



Gdy Lech Janerka z zespołem Klaus Mitf-
foch śpiewał w piosence Strzeż się tych 
miejsc: „Tu nie wolno głośno śmiać się 
i za dobre mieć ubranie (…), / Tutaj ludzie 
złych profesji mają swoje oceany”, myślał 
prawdopodobnie o zakamarkach Nadodrza, 
gdzie się wychowywał, albo o mającym złą 
sławę „trójkącie bermudzkim”. Tymczasem 
przez kilka wieków, aż do 1945 roku, to inna 
część miasta – obecny fragment ulicy Wi-
dok położony pomiędzy ulicami Teatralną 
i Menniczą – nosiła nazwę Sieh dich für, 
czyli Strzeż się.

Nazwa zaułka, znajdującego się w po-
bliżu murów i bramy miejskiej, pochodzi-
ła prawdopodobnie od miejsca, w którym 
podczas dżumy panującej w mieście w 1525 
roku odseparowywano chorych i podejrza-
nych o roznoszenie zarazy (Seuchenträger). 
Na budynku odosobnienia widniał ostrze-
gający wrocławian przed niebezpieczeń-
stwem jaskrawoczerwony napis: „Strzeż 
się!”. Gdy kilkadziesiąt lat później (w 1587 
roku) powstała tutaj karczma, właściciele 
wykazali się świetnym wyczuciem mar-
ketingowym i nazwali ją oczywiście „Sieh 
dich für”. Na wielbicieli piwa i mocniejszych 
trunków oraz amatorów przygód te słowa 
działały zapewne jak magnes.

Pod koniec XIX wieku ta część Wro-
cławia wciąż nie miała dobrej opinii. Do 
sąsiadującego z zaułkiem gimnazjum, na 
tzw. międzymurzu, uczęszczał Gerhart 
Hauptmann. Przyszły noblista twierdził, 
że na tyłach szkoły można było spotkać 
najgorsze szumowiny. Sam zaułek Sieh 
dich für opisał w autobiograficznej książce 
pt. Przygoda mojej młodości w taki sposób: 
„Tutaj znajdował się lokal mający najgor-
szą sławę w mieście – «Świątynia Muz». 
W tym miejscu należy, niestety, przyznać, 
że w najmłodszych klasach mówiono o niej 

więcej niż o teatrze. Pracujących tam kobiet, 
które – wybacz, Apollo! – miały być owy-
mi Muzami, było więcej niż dziewięć. Praca 
ta przybierała formy, które – jeśli chodzi 
o bezwstyd – nie pozostawiały absolutnie 
nic do życzenia, o czym sam mogłem się po 
latach przekonać. Takie to najobrzydliwsze 
kloaki wrocławskiej Sodomy oblegały czy-
sty przybytek nauki”.

A jak legenda tłumaczyła nazwę zauł-
ka Sieh dich für (Strzeż się)? Oczywiście 
zupełnie inaczej! W domu wrocławskich 
mieszczan urodził się długo oczekiwany 
syn – dano mu na imię Bogumił. Na chrzci-
nach dziecka pojawił się starzec, który po-
darował chłopcu niezwykły prezent: jeśli 
Bogumił w przyszłości będzie o krok od 
podjęcia złej życiowej decyzji, wtedy usły-
szy głos starca wypowiadającego słowa 
przestrogi: „Strzeż się!”. Po raz pierwszy 
ostrzeżenie to pojawiło się, gdy chłopaka 
czekał wybór zawodu. Za namową matki 
postanowił kształcić się na księdza, choć 
żadnego powołania do służby duchowej nie 
czuł. Wtedy usłyszał głos, który zawrócił 
go z błędnie obranej drogi. Kolejny raz sło-
wa „Strzeż się!” wybrzmiały z całą mocą, 
gdy młodzieniec wpadł w szemrane towa-
rzystwo i zamiast pracować, oddawał się 
nocnym hulankom. Po raz trzeci Bogumił 
uchronił się przed popełnieniem życiowego 
błędu, gdy chciał oświadczyć się bogatej 
i pięknej pannie, której wcale nie kochał. 
Na szczęście ostatecznie wybrał skrom-
ną i pracowitą Jadwigę, swą młodzieńczą 
miłość. Nigdy tej decyzji nie żałował. Mał-
żonkowie żyli długo i szczęśliwie. Ponieważ 
Bogumił chwalił się wszystkim, że słyszy 
głos, który ostrzega go w ważnych chwilach 
jego życia, ludzie zaczęli nazywać jego dom 
„Strzeż się!”. Z czasem cały zaułek określa-
no jednym słowem: Siehdichfür.

1. Jeszcze pod koniec XIX wieku w wąskim zauł-

ku Sieh dich für ledwie można było minąć się 

z przejeżdżającym wozem (pocztówka ze zbiorów 

Małgorzaty Urlich-Kornackiej)

2. Widok z pl. Teatralnego na dawny zaułek Sieh 

dich für

3. W budynku dawnej palarni kawy mieści się obec-

nie Mediateka

4. Element dekoracyjny na secesyjnej fasadzie
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26 MARTA MINIEWICZ

STRZEŻ SIĘ TYCH MIEJSC!



Czy najstarszej wrocławskiej kwiaciarce – 
pani Feli, która 24 sierpnia skończyła 85 
lat, wypada na urodziny kupić kwiaty? Ależ 
oczywiście! Pani Fela (Feliksa Matuszak) 
kocha kwiaty. To dzięki nim jest zawsze 
uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona 
do życia. „Kwiaty dają nam dużo radości 
i zdrowia. Bo przecież każdy lubi kwiatusz-
ka, prawda?”. Oczywiście, że tak! Pani Fela 
wie, o czym mówi, gdyż na placu Solnym 
ma swoje stoisko od momentu, kiedy roz-
począł się na nim handel kwiatami, czyli 
od roku 1967. Sprzedawać kwiaty od po-
nad pół wieku i nie stracić entuzjazmu – to 
robi wrażenie. A dodajmy, że pani Fela może 
poszczycić się imponującym, siedemdzie-
sięcioletnim stażem pracy: pracowała 
wcześniej jako goniec, potem w żłobku 
wojskowym, a następnie w ZMP (Związku 
Młodzieży Polskiej).

Jak to się stało, że została kwiaciarką 
i do dzisiaj handluje na placu Solnym? „Zo-
baczyłam ogłoszenie w gazecie. Poszłam 
z koleżanką na rozmowę. Spodobałam im 
się. «Niech Pani stanie, bardzo panią pro-
simy» – powiedzieli do mnie. Bo nikt tam 
nie chciał stać! Na początku było tylko pięć 
stoisk. I stanęłam. Koleżanka mnie namó-
wiła. «Ty jesteś odważna – idź do handlu. 
A ja ci na start pożyczę»” – wspominała 
podczas niedawnego spotkania pani Fela.

Feliksa Matuszak zaczęła swoją pracę na 
placu Solnym 15 maja 1967 roku, gdy miała 
32 lata. Początki nie należały do najłatwiej-
szych: trzeba było zainwestować około 150 
tysięcy złotych. Samo stoisko kosztowało 
75 tysięcy. Pani Fela przechowuje jeszcze 
rachunek za te „trzy bidne ławeczki”. Za 
resztę pieniędzy kupiła towar i skromne 
wyposażenie – potrzebne były parasole (po 
które pojechała aż do Bydgoszczy!), wia-
derka, no i kwiaty, żeby było czym han-

dlować. „Ogrodnicy nie chcieli nam dawać 
kwiatów, bo dostarczali je do kwiaciarni, 
a kwiaciarnie nas nie lubiły. «Wszystkie 
kwiaty jak weźmiecie, to wam sprzedam» 

– mówili. Ale my nie miałyśmy pieniędzy. 
Więc chciałam mój pierścionek zastawić. 
Wtedy jeden z ogrodników dał nam kwiaty 
i zgodził się, żebyśmy zapłaciły mu później. 
I tak to się zaczęło” – opowiadała pani Fela. 
Pierwsze stoiska były malutkie, gdyż brako-
wało towaru. Róże, goździki, chabry, maki, 
nagietki – dużo polnych kwiatów. Z nich 
kwiaciarki robiły bukiety. Aby zdobyć kwia-
ty, musiały podróżować pociągiem po całej 
Polsce – czasami nawet wybrać się na gieł-
dę do Warszawy. 

Jakie są obecnie ulubione kwiaty pani 
Feli? Mówi, że lubi wszystkie, ale szczegól-
nie te, których kiedyś w ogóle w sprzeda-
ży nie było, np. orchidee. Praca kwiaciarki 
do łatwych nie należy, ale daje dużo sa-
tysfakcji. Początkowo pracowano do godz. 
18.00–19.00 przez sześć dni w tygodniu, 
dopiero w wolną niedzielę można było zająć 
się domem. Ale czasy się zmieniły. Kwia-
ty na placu Solnym można kupić o każdej 
porze dnia i nocy – stoiska tak się wymie-
niają, że zawsze któreś z nich jest otwarte. 
To taki wrocławski fenomen. Warto pod-
trzymywać tę tradycję i nie pozwolić, aby 
maskotki, losy na loterii czy też „oryginalne” 
prezenty wyparły świeże kwiaty!

1. Stolik, parasol, krzesełko i kwiaty – tak wyglą-

dały pierwsze stoiska na placu Solnym w latach 

sześćdziesiątych XX wieku (zdjęcie z archiwum 

rodzinnego Feliksy Matuszak)

2. Stoisko z kwiatami na pl. Solnym (zdjęcie archiwalne)

3. Królowa kwiatów – pani Fela w swoim niewielkim, 

ale jakże barwnym królestwie

4. Feliksa Matuszak jest najstarszą wrocławską 

kwiaciarką, dlatego jest bohaterką wielu filmów 

i reportaży
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27 MAŁGORZATA URLICH-KORNACKA

NAJSTARSZA WROCŁAWSKA 
KWIACIARKA



Zwiedzając Ołbin, dostrzeżemy m.in. uro-
kliwe kamienice z przełomu XIX i XX wieku. 
Niektóre już odrestaurowano, inne – mniej 
lub bardziej zadbane – czekają na odzyska-
nie dawnego blasku. Teren, na którym znaj-
dują się te budynki, skrywa jednak znacznie 
wcześniejszą historię Ołbina, sięgającą XII 
wieku. Powstało tutaj wówczas opactwo 
romańskie. Położone było na miejscu dzi-
siejszego kościoła pw. św. Michała i parku 
św. Edyty Stein, czyli u zbiegu ulic Wyszyń-
skiego, Prusa i Nowowiejskiej.

Parafia św. Michała Archanioła jest 
prawdopodobnie jedną z najstarszych 
wspólnot we Wrocławiu. Utworzono ją 
przy kościele pod tym wezwaniem, wznie-
sionym na podwrocławskim wówczas 
Ołbinie, albo równocześnie z lewobrzeż-
ną parafią św. Wojciecha (1112 r.), albo 
stosunkowo krótko po tym fakcie, to jest 
około połowy lat dwudziestych XII wie-
ku. Pierwotnie świątynia ta pełniła funkcję 
kaplicy grodowej dla położonych na pra-
wym brzegu Odry dóbr ziemskich możno-
władcy Piotra Włostowica. Był on w XII 
wieku palatynem Śląska, drugą osobą 
w państwie po księciu Bolesławie Krzywo-
ustym. Pochodził z rodu Łabędziów i stąd, 
według profesora Jana Miodka, wywodzi 
się nazwa Ołbina (z prasłowiańskiego 
źródłosłowu olb- uformowało się słowo 
„olbąć” / „olbądź”, czyli „łabędź”). Około 
1126 roku Piotr Włostowic ufundował tu-
taj klasztor pw. Najświętszej Marii Panny 
i św. Wincentego, w którym osiedli bene-
dyktyni sprowadzeni z podkrakowskiego 
Tyńca (między 1181 a 1193 rokiem opactwo 
przyjęli premonstratensi).

Życie Piotra Włostowica było burzli-
we i pełne brawurowych zdarzeń. Brał on 
udział w trudnych i poufnych misjach, np. 
w porwaniu księcia przemyskiego Wołoda-

ra i zmuszeniu go do zawarcia przymierza 
z Bolesławem Krzywoustym. W 1117 roku 
jako swat jednego z wojewodów wyruszył 
na Ruś po Marię, córkę księcia czernihow-
skiego Olega. Legenda głosi, że gdy zobaczył 
Marię, postanowił sam ją poślubić. I dopiął 
swego. Dzięki temu, że starsza siostra jego 
żony była wówczas małżonką Bolesława 
Krzywoustego, został powinowatym rodu 
Rurykowiczów i panującej dynastii Piastów. 
Swoją potęgę powiększał poprzez szczodre 
fundowanie klasztorów, kościołów i kaplic. 
Kroniki przypisują mu 77 podobnych zało-
żeń. Po śmierci Bolesława Krzywoustego 
Piotr Włostowic został palatynem księcia 
Władysława II Wygnańca, który po kilku 
latach oskarżył go o zdradę i dążenie do 
wzmacniania własnej potęgi kosztem panu-
jącej dynastii. Palatyna oślepiono, wyrwano 
mu język, a następnie wysłano na Ruś. Po 
starciu o władzę z młodszym rodzeństwem 
Władysława wygnano z Polski. Wówczas 
Piotr Włostowic powrócił na swoje włości. 
Po śmierci w 1151 (lub 1153) roku został po-
chowany w kościele pw. św. Wincentego na 
terenie opactwa ołbińskiego. Spadkobiercy 
fundatora – córka Agata i jej mąż, komes 
Jaksa – rozbudowali opactwo. Pamiątką po 
tej rozbudowie jest tympanon Jaksy prze-
chowywany dziś w Muzeum Architektury.

W latach świetności w skład opactwa 
Ołbin wchodziły trzy świątynie: pw. św. 
Wincentego, pw. św. Michała i pw. Wszyst-
kich Świętych, ponadto czterdzieści osiem 
innych budynków, siedem podwórców 
i cmentarz. Odbywały się tu słynne jarmar-
ki, m.in. tzw. ośmiodniowy, ustanowiony 
przez Bolesława Kędzierzawego w 1146 r., 
zaczynający się co roku 6 czerwca, w dzień 
św. Wincentego. Wielu pielgrzymów przy-
bywało do opactwa również w dni odpu-
stów.

Rozległa osada za północnymi murami 
opactwa od XVI stulecia nazywana była 
Polnische Neudorf (stąd pochodzi dzisiej-
sza nazwa ulicy Nowowiejskiej). Osiedlali 
się tutaj często pozacechowi rzemieślnicy, 
którzy nie mieli możliwości dostania się do 
cechów miejskich (zwalczano ich nawet za 
partactwo i szynkarstwo).

Niestety, w 1529 roku decyzją Rady 
Miejskiej Wrocławia mury opactwa zostały 
rozebrane – oficjalnie z powodu zagroże-
nia najazdem tureckim i możliwości zajęcia 
ufortyfikowanego założenia, które mogło-
by posłużyć za punkt oporu. Materiał bu-
dowlany z rozbiórki wykorzystano podczas 
wznoszenia fortyfikacji miejskich, domów 
oraz brukowania placów i ulic Starego Mia-
sta. Zachował się jedynie romański portal 
z jednego z kościołów opactwa ołbińskie-
go, który podziwiać możemy w południowej 
ścianie kościoła pw. św. Marii Magdaleny. 
O czasach, w których żył słynny funda-
tor, i o jego rodzinie przypomina również 
znajdujący się w kościele pw. Najświętszej 
Marii Panny na Piasku tympanon romański. 
Widzimy na nim postaci Marii, żony Piotra 
Włostowica, i ich syna Świętosława ofiaru-
jących świątynię Matce Boskiej oraz napis: 
„Mario, Matko Łaski Bożej, / Niech ja, Maria, 
Tobie złożę, / A ze mną syn mój Świętosław 
/ W darze tej świątyni gmach”.

1. Kościół pw. św. Michała Archanioła stoi niemal 

dokładnie w miejscu swojego średniowiecznego 

poprzednika

2. Portal z kościoła pw. św. Wincentego, jednej 

z trzech świątyń znajdujących się dawniej 

na terenie romańskiego opactwa na Ołbinie. 

W XVI wieku portal ten wmurowano w południo-

wą ścianę kościoła pw. św. Marii Magdaleny

3. Park Stanisława Tołpy ze stawem, pozostałością 

dawnego starorzecza  Odry

4. Widok na staw i kościół pw. św. Michała Archa-

nioła (pocztówka archiwalna ze zbiorów Małgo-

rzaty Urlich-Kornackiej)
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28 TATIANA GRANOWSKA

ŚLADY DWUNASTOWIECZNEGO 
OŁBINA



O jednym z pierwszych wrocławskich re-
kordzistów dowiadujemy się z legendy. 
Człowiek ten nazywał się Franz Hofer i był 
białoskórnikiem. Miał brodę tak długą, że 
sięgała aż jego stóp. Być może rzemieśl-
nik znad Odry nigdy nie zyskałby rozgło-
su, gdyby nie wizyta dwóch wrocławskich 
mieszczan w Wiedniu. Na dworze cesar-
skim usłyszeli, że pewien Włoch chwali się 
wszem wobec, iż ma najdłuższą brodę w ca-
łym cesarstwie. Lokalny patriotyzm obu-
dził się w mężczyznach i zgodnie stwierdzili, 
że we Wrocławiu żyje człowiek o dłuższej 
brodzie. Sprawa obiła się o uszy samego 
cesarza Karola V, którego zainteresowała 
taka osobliwość i zapragnął to sprawdzić. 
Wezwał Franza do Wiednia i publicznie do-
konano pomiarów. Oczywiście wygrał wro-
cławianin! Mógł zażyczyć sobie w nagrodę 
czegokolwiek. Znając jednak doskonale 
butę i pyszałkowatość rajców miejskich 
w swoim rodzinnym mieście, postanowił 
zagrać im na nosie. Poprosił, aby po jego 
śmierci, cała Rada Miejska Wrocławia od-
prowadziła go na miejsce spoczynku. I jak 
się łatwo domyślić, jego życzenie zostało 
spełnione.

Wrocławianie lubią bić rekordy. 
A w czym jesteśmy najlepsi? Na pewno 
w naszym mieście zamieszkało najwię-
cej krasnali. I choć nietrudno pogubić się 
w rachunkach, to sześćset nie będzie raczej 
przesadzoną liczbą! We Wrocławiu znajdu-
je się najwięcej mostów w Polsce. Ile? Sto 
czy sto trzydzieści? Najbezpieczniej byłoby 
powtórzyć za raperem L.U.C.-iem, iż jeste-
śmy „miastem stu mostów”. Mamy za to 
pewność, że w żadnym mieście na świecie 
nie pokonano dotychczas naszego rekordu 
Guinessa w graniu na gitarze. W 2019 roku 
utwór Hey Joe wykonały na wrocławskim 
Rynku 7423 osoby, a w roku 2020 kom-

pozycję tę zagrano online na 7998 gitar!
Wrażenie na turystach robi nie tylko 

wysokość Sky Towera, naszego rekordzi-
sty (212 metrów), ale też wynik Piotra Ło-
bodzińskiego, mistrza, który w 2019 roku 
obronił po raz piąty tytuł, wbiegając po 
1142 schodach w niecałe pięć minut (4 
min 58 sek.). Natomiast wrocławscy se-
niorzy biją kapeluszowe rekordy. W 2016 
roku tysiąc trzysta osób wyszło na paradę 
w często bardzo fantazyjnych nakryciach 
głowy. W poprzednich latach ustanawia-
liśmy też rekordy Guinessa w gotowaniu 
żurku na Rynku (aż dziesięć tysięcy litrów), 
robieniu pierogów – w sto minut powstało 
ich aż 1663 (chociaż przyznajmy, że w tym 
przypadku wrocławski sukces nie robi 
wrażenia w porównaniu z osiągnięciem 
pani Beaty z Krakowa, która w 2018 roku 
SAMA w godzinę wykonała 1000 pierogów 
ze śliwkami).

Niestety, wiele wrocławskich rekordów 
jest zagrożonych. Ale na pewno w jednym 
nikt nas nie pobije. Bo czy jest na świe-
cie miejsce, gdzie jakiemuś pisarzowi ginie 
pióro częściej niż naszemu Aleksandrowi 
Fredrze?! Trudno nie przyznać racji Andrze-
jowi Waligórskiemu, który twierdził, że my, 
wrocławianie, lubimy współzawodnictwo. 
Satyryk pisał, że każdy z nas ma w sobie 
coś z wrocławskiego junaka hejnalisty, 
który z siłą atlety pokonuje w trudzie setki 
schodów i wdrapuje się na wieżę tylko po 
to, aby wystrzelić w „hejnał mariacki / Nasz 
anemiczny hejnał wrocławski”.

1. Najstarszym wśród wrocławskich krasnali jest 

Papa Krasnal, czyli krasnal Pomarańczowej Al-

ternatywy. Pojawił się przy ulicy Świdnickiej 

w 2001 roku

2. Od wielu lat maturzyści tańczą poloneza na wro-

cławskim Rynku. Jednak rekord należy do Słupcy, 

gdzie jednocześnie tańczyły 294 pary

3. Most Rędziński ma 122 metry wysokości i 612 m 

długości (fot. Marcin Załucki)

4. Sky Tower jest jednym z naszych rekor-

dzistów (212 m), pewnie rekord bije też 

w liczbie żartów powstałych na swój temat (fot. 

Marcin Załucki)
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29 MARTA MINIEWICZ

O MĘŻCZYŹNIE Z NAJDŁUŻSZĄ 
BRODĄ I INNYCH DZIWNYCH 

WROCŁAWSKICH REKORDACH



Marek Hłasko – buntownik, romantyk, pol-
ski James Dean? Wymyślone opowieści 
na temat jego życia i śmierci na lata znie-
kształciły prawdziwy obraz pisarza: artysty 
niezwykle wrażliwego, błyskotliwego i wy-
rastającego ponad czasy, w których przy-
szło mu żyć. We Wrocławiu Hłasko spędził 
kilka młodzieńczych lat. Wśród pamiątek 
po pisarzu, przechowywanych w Osso-
lineum, są świadectwa szkolne, podania 
o pracę, listy i rękopisy opowiadań. Jednak 
chyba najbardziej zaskakującą pamiątką jest 
jego osobisty notatnik, w którym znajdują 
się autografy znanych postaci, m.in. orygi-
nalny podpis Pabla Picassa! Notes można 
zobaczyć na wystawie „1000 lat Wrocławia” 
w Pałacu Królewskim. Oczywiście otwarty 
jest na stronie z podpisem mistrza kubizmu.

Rodzina Hłasków (mama, ojczym i Ma-
rek) przyjechała do Wrocławia na począt-
ku 1946 roku. Z powodu zniszczenia mostu 
kolejowego na Odrze pociągi nie dojeżdżały 
do Dworca Głównego, lecz zatrzymywały 
się na Dworcu Nadodrze, dlatego pierw-
szym obrazem, jaki zapewne zobaczył 
12-letni chłopak, były XIX-wieczne ka-
mienice Nadodrza. W marcu 1946 roku 
ojczym Marka – Kazimierz Gryczkiewicz 

– otrzymał przydział na segment domu 
szeregowego przy ul. Borelowskiego 44. 
W tym domu Marek Hłasko mieszkał w la-
tach 1946–1950. Natomiast po przeciwnej 
stronie ulicy, pod numerem 41, zamiesz-
kała dalsi krewni Hłasków – rodzina Czy-
żewskich. Kuzyn Andrzej Czyżewski spę-
dził z Markiem Hłaską dzieciństwo i stał 
się później spadkobiercą praw autorskich 
i autorem biografii Hłaski. Ponieważ dom 
Hłasków znajdował się na Sępolnie, Marka 
Hłaskę posłano do szkoły przy ul. Rafała 
Krajewskiego 1 (była to wówczas Szkoła 
Powszechna nr 2 im. Marii Konopnickiej), 

którą ukończył w 1948 roku. W tym sa-
mym roku zorganizowano we Wrocławiu 
Wystawę Ziem Odzyskanych, a od 25 do 
28 sierpnia w auli Politechniki Wrocław-
skiej odbył się Światowy Kongres Intelek-
tualistów w Obronie Pokoju. Marek Hłasko 
współpracował z biurem kongresu. Pierw-
szą płatną pracę załatwił mu Stefan Łoś, 
przewodniczący wrocławskiego oddziału 
Związku Literatów Polskich. On jako pierw-
szy dostrzegł w młodym chłopaku nie-
zwykły potencjał i postanowił pokierować 
jego dalszym życiem. Na początek Hłasko 
został kongresowym gońcem i przy okazji 
postanowił pozbierać autografy od kongre-
sowych osobistości. Prawdopodobnie spra-
wiało mu to przyjemność, gdyż w notatniku 
naliczyć można dwadzieścia dwa autografy, 
w tym jeden ze specjalnym wpisem od Ste-
fana Łosia: „Na pamiątkę Twoich ciężkich 
prac na Światowym Kongresie Intelektuali-
stów” i dedykację dla Hłaski od Arkadego 
Adama Fiedlera (autora Dywizjonu 303). 
Dzięki temu nie mamy wątpliwości, kto był 
właścicielem notesu.

Nie wszystkie autografy łatwo odczytać, 
jednakże charakterystyczny podpis Picas-
sa rozpoznamy bez trudu. Picasso znany 
był z tego, że dla żartu używał atramentu 
sympatycznego (takie przynajmniej krążą 
legendy), który znikał po pewnym czasie. 
Na szczęście autograf w notesie Hłaski wi-
doczny jest do dzisiaj. Przyszły pisarz miał 
albo dużo szczęścia, albo sporo sprytu. Być 
może swoją niezwykłą urodą i młodym wie-
kiem (miał czternaście lat) budził sympatię 
uczestników kongresu i w ten sposób skła-
niał ich do złożenia podpisu? W autobio-
grafii Marka Hłaski pt. Piękni dwudziesto-
letni nie znajdziemy wyjaśnienia tej kwestii. 
Odnajdziemy tam za to inne wrocławskie 
wątki związane z pisarzem. Wiemy, że cho-

dził z kolegami na walki bokserskie do Hali 
Ludowej, nie mając biletu i był z nich wy-
rzucany kopniakiem. W latach 1953–1954 
przebywał we Wrocławiu na stypendium 
twórczym i bił się z myślami, czy ma więcej 
czytać, czy pisać, czy może spotykać się 
z ludźmi, aby znaleźć inspiracje twórcze. 
Zachęcam do lektury pamiętników Hłaski!

1. Tak wspomina spotkanie z Markiem Hłaską we wro-

cławskim hotelu „Monopol” późniejsza żona Sonja 

Ziemann: „Zobaczyłam Marka Hłaskę podchodzą-

cego do orkiestry i zamawiającego tango, do które-

go zaraz mnie zaprosił. Był w porównaniu z Rudim 

nieszczególnym tancerzem. Ale wyglądał świet-

nie, był smukły, ciemno blond i chyba starszy niż 

mój mąż. Gdy wróciliśmy do stolika, poczęstował 

mnie papierosem i podał mi ogień” (Sonja Ziemann, 

Byłam żoną Marka Hłaski)

2. Na wystawie stałej w Muzeum Historycznym 

mieszczącym się w dawnym pałacu królewskim 

można zobaczyć notatnik Marka Hłaski 

3. Najcenniejszy autograf z notatnika Marka Hłaski: 

wpis mistrza kubizmu – Pabla Picassa

4. Wpis Stefana Łosia z osobistą dedykacją dla Marka 

Hłaski

5. Młody Hłasko pracował jako goniec podczas Świa-

towego Kongresu Intelektualistów, który odbywał 

się w auli Politechniki Wrocławskiej i Hali Ludowej
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30 MAŁGORZATA URLICH-KORNACKA

HŁASKO I AUTOGRAF PICASSA



Los spokojnej i leżącej na uboczu wsi Ko-
zanów (niem. Cosel) odmienił się nagle 
na przełomie wieków. W 1897 r. powsta-
ła stocznia Caesara Wollheima, budująca 
głównie barki i holowniki. To była pierwsza 
firma na tym odcinku Odry używająca no-
woczesnej metody produkcji całego statku 
w jednym miejscu. Dysponowała pokaźnym 
basenem portowym o powierzchni 220 × 
50 m. W tym samym roku władze miejskie 
kupiły spory kawałek lasu kozanowskiego 
z przeznaczeniem na trzeci duży cmentarz 
komunalny. Już w 1902 r. w zachodniej 
części tego terenu otwarto Nowy Cmentarz 
Żydowski, a dwa lata później we wschodniej 
– cmentarz miejski.

Granice miasta przebiegały wówczas na 
Popowicach. Obszar na zachód od ulicy Na 
Ostatnim Groszu włączono do Wrocławia 
w 1928 r. Rok później wybuchł wielki kry-
zys i na jego fali NSDAP, marginalna, ale 
krzykliwa partia, wyrosła na jedną z głów-
nych sił politycznych. W styczniu 1933 r. jej 
przywódca, Adolf Hitler, został mianowany 
kanclerzem Rzeszy i w ramach polityki re-
wanżyzmu dążył do zniesienia ograniczeń 
narzuconych Niemcom przez traktat wer-
salski. W marcu 1935 r. w miejsce niewiel-
kiej, stutysięcznej zawodowej Reichswehry 
powstał Wehrmacht, praktycznie nieogra-
niczona liczebnie armia poborowa.

Wojsko przejęło stocznię Caesara Wol-
lheima i w 1936 r. powstały na Kozanowie 
Koszary Adolfa Hitlera (niem. Adolf-Hitler-
-Kaserne). Po wojnie zostały zajęte przez 
Armię Radziecką, a obecnie znajduje się 
tam komisariat policji Wrocław-Fabryczna.

Francuskie wojska saperskie powstały 
w epoce napoleońskiej z połączenia gór-
niczych oddziałów minerskich i inżynie-
ryjnych przeprawowych. Niemcy bardzo 
szybko zaczerpnęli od Francuzów zarówno 

ideę, jak i ich nazwę (fr. Pionniers, niem. 
Pioniertruppe). Każda dywizja piechoty 
Wehrmachtu miała przydzielony batalion 
saperów (niem. Pionier-Bataillon). Taki 
właśnie Pionier-Ersatz-Bataillon 28 (szkol-
ny), będący w składzie 28 DP, stacjonował 
i szkolił się w Adolf-Hitler-Kaserne.

Warto przyjrzeć się czterem istniejącym 
do dziś obiektom poligonowym 28. batalio-
nu. Są to dwa schrony bojowe przy drodze:

– Ubungs-MG-Schartenstand (tłuma-
cząc dosłownie — ćwiczebne stanowisko 
ogniowe km-u; po polsku – ćwiczebny 
schron bojowy dla km): szkoleniowa kopia 
obiektów Pozycji Odry,

– Panzerwerk: schron ze stalową kopułą 
pozwalającą prowadzić ogień okrężny (ko-
puła niestety się nie zachowała).

Ponadto:
– w środku lasu osobliwa, znajdująca 

się we wgłębieniu, platforma betonowa na 
wspornikach – osnowa dla nauki wznosze-
nia drewnianych punktów dowodzenia,

– most Saperski.
Ten ostatni znajduje się na odciętym 

fragmencie dawnego koryta rzeki – jest 
to najbardziej unikalny obiekt mostowy 
we Wrocławiu. Jedyny podobny w Polsce 
znajduje się na poligonie w Kostrzynie nad 
Odrą. Już z daleka widać, że każde przę-
sło mostu Saperskiego wykonane jest inną 
techniką. Mamy tutaj konstrukcje: belkową, 
kratownicową i łukową, odcinki żelbetowe 
i metalowe, szkieletowe. Do tego dwie ko-
mory saperskie, detonacyjne we wnętrzach 
filarów. Niestety ze względu na fatalny stan 
techniczny został on zamknięty i nie moż-
na tam wejść. Saperom służył zarówno do 
nauki wysadzania w powietrze różnych ro-
dzajów mostów, jak i komunikacji z poligo-
nem. Policja nie zamierza z niego korzystać, 
dlatego nie mamy co liczyć na jego remont.

1. Most Saperski na Kozanowie

2. Fragment mostu Saperskiego

3. Konstrukcja inżynieryjna

4. Panzerwerk. Miejsce na wieżę obrotową
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31 TADEUSZ DUDKOWSKI

NAJDZIWNIEJSZY MOST 
W MIEŚCIE



Wiemy, kto opiekuje się największą rzeką 
płynącą przez Wrocław. To Viadrus, bóg 
Odry. Dzięki artystom nie musimy so-
bie wyobrażać, jak wygląda, ponieważ aż 
dwukrotnie namalowali go we wnętrzu uni-
wersytetu. Na emporze muzycznej w Auli 
Leopoldyńskiej siedzi naprzeciw Vratislavii, 
opiekunki miasta, ale wybrał sobie miej-
sce bliżej rzeki, która płynie tuż za oknami 
barokowej sali. Drugi wizerunek znajduje 
się na klatce schodowej; Anton Scheffler 
przedstawił Viadrusa jako brodatego męż-
czyznę w słusznym wieku, z dłuższymi 
włosami, w które zaplątane są liście trzciny. 
Bóg trzyma w ręce wiosło, symbolizujące 
żeglowny charakter rzeki, w drugiej dłoni 
ma dzban, z którego przelewa wodę. Musi 
wylać jej sporo, ponieważ rzeka płynie na 
odcinku ponad 850 kilometrów i posiada 
potężne dorzecze. Wodę do głównego ko-
ryta dolewają małymi dzbanami pomocni-
cy Viadrusa, opiekunowie dopływów Odry; 
w obrębie miasta to bracia rządzący Ślęzą, 
Bystrzycą, Widawą i Oławą.

Odra opisywana była przez dawnych 
podróżników jako dzika i ponura. W XIX 
wieku pisarz Paul Keller przedstawił ją 
jako zapracowaną wieśniaczkę, która swym 
dzieciom dźwiga węgiel, drewno, zboże, 
a „pył wapienny i węglowy osiada czasem 
na jej sukni”. Ta szlachetna kobieta „cichym, 
pewnym krokiem przemierza swe włości”. 
Zaczyna od Gór Odrzańskich w Czechach, 
na odcinku 580 kilometrów spaceruje po 
Polsce, a przez 162 kilometry ma baczne 
oko zarówno na Polskę, jak i Niemcy, pły-
nąc wzdłuż granicy. Z zazdrością może 
spoglądać na swą sąsiadkę Łabę, którą 
w Bajkach o niemieckich rzekach Keller 
przedstawił jako piękną hrabinę.

Ale wróćmy do Viadrusa. W pewnym 
okresie i on został w mieście potraktowany 

niesprawiedliwie, a jego miejsce zajął popu-
larniejszy Neptun. Bóg mórz zastąpił nawet 
Viadrusa przy elektrowni wodnej zbudowa-
nej na... Odrze! Opiekun rzeki może się czuć 
w związku z tym lekko urażony i gdy wody 
występują z brzegów, jak miało to miejsce 
wielokrotnie w historii miasta (w przecią-
gu ostatnich dwustu lat duże powodzie 
nawiedziły miasto w latach: 1804, 1813, 
1829, 1845, 1854, 1903, 1905, 1997), nie 
stara się ich powstrzymać. Legenda jednak 
przyczyny zalewania miasta wodami Odry 
tłumaczy zupełnie inaczej.

Niezbyt urodziwy i nieco już podstarza-
ły Viadrus bardzo lubił flirtować, naiwnym 
dziewczętom za buziaka obiecywał ukryte 
na dnie rzeki wielkie skarby. Ponoć raz je-
den zakochał się naprawdę, a było to bardzo 
dawno temu. Jego wybranką serca została 
Katarzyna, córka karczmarza. Dziewczy-
na spacerowała nad rzeką, gdy usłyszała 
dobiegający z trzcin porastających brzegi 
Odry śpiew:

„Dzieweczko ze Śląska,
Na trzewiku wstążka,
Na szyi korale, czerwone korale.
Dzieweczko, kochanie,
Kto ciebie dostanie,
Czy Viadrus, czy hutnik, czy też bała-
mutnik?”.

Nagle pojawił się obok Katarzyny Via-
drus, uśmiechnął się najpiękniej, jak potra-
fił, i mocno chwycił ją w pasie. Dziewczy-
na zobaczyła przed sobą olbrzyma, który 
nie wyglądał jak książę z bajki, w dodatku 
pachniał mułem. Domyśliła się, z kim ma 
do czynienia, wyrwała się z objęć mężczy-
zny i nie oglądając się za siebie, uciekła do 
domu. Viadrus stał jak skamieniały, nie 
rozumiał, co się stało. Do tej pory żadna 

panna tak zdecydowanie nie odrzuciła 
jego zalotów. Mijały tygodnie. Katarzyna 
przezornie nigdy już nie pojawiła się nad 
Odrą, a zakochany Viadrus… tęsknił. Rzeka 
zwolniła i płynęła coraz leniwiej i leniwiej. 
I choć wiele wody przepłynęło od tamtego 
czasu w Odrze, to Viadrus o dziewczynie 
nie zapomniał. Czasami, przelewając wodę 
w dzbanie, wspomina dziewczynę, pozwa-
la wtedy wodom opuścić brzegi i rozlać się 
hen daleko w poszukiwaniu Katarzyny.

1. Viadrus przelewa wody Odry; fresk na klatce 

schodowej Uniwersytetu Wrocławskiego

2. Empora muzyczna w Auli Leopoldyńskiej; po-

środku Silesia, z lewej Viadrus, po prawej stronie 

Vratislavia

3. Ulubione miejsce spacerów wrocławian, bulwary 

nad Odrą (pocztówka archiwalna z kolekcji Mał-

gorzaty Urlich-Kornackiej)

4. Szanuj rzekę, bo Odrę mamy tylko jedną!
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32 MARTA MINIEWICZ

O BOGU VIADRUSIE, ODRZE 
WIEŚNIACZCE I PRZYCZYNACH 

POWODZI



„Sztuka wymaga poświęceń” – powiedział 
z uśmiechem Zenon Dębowski, pokazując 
ceramiczną pszczołę, której czułki wyko-
nane zostały z włosia szczotki. Dodajmy, 
że ze szczotki, którą bynajmniej nie w ce-
lach artystycznych kupiła małżonka pana 
Zenona. Pszczoła prezentuje się okazale 
i pełni bardzo ważną funkcję: w jej korpu-
sie znajduje się kapsuła czasu dotycząca 
kolorowego podwórza przy ul. Roosevelta 
5, na którym bije serce Nadodrza.

Wszystko zaczęło się w 2013 roku, gdy 
artyści-pasjonaci z fundacji OK!ART, m.in. 
Mariusz i Jan Mikołajkowie, Witold Lisz-
kowski i Miłosz Flis, postanowili otworzyć 
w podwórku przy Roosevelta 5 Ośrodek 
Kulturalnej Animacji Podwórkowej (OKAP) 
i w ramach jego działalności zorganizować 
warsztaty malarskie i artystyczne prze-
znaczone dla mieszkańców Nadodrza. Aby 
poznać swoich nowych sąsiadów, człon-
kowie OKAP-u postanowili sportretować 
mieszkańców tego podwórza. „Wykonali-
śmy około 200 portretów i poprosiliśmy 
ludzi o przyniesienie ich na tydzień przed 
oficjalnym otwarciem ośrodka, abyśmy 
mogli je oprawić i przygotować do pierwszej 
wystawy” – opowiadał niedawno Mariusz 
Mikołajek, prezes fundacji OK!ART. Jakież 
było zdziwienie artystów, kiedy okazało się, 
że dziewięćdziesiąt procent mieszkańców 
przyniosło portrety do ośrodka i uczestni-
czyło w otwarciu pierwszej wystawy ple-
nerowej, której gościem był Adam Grehl, 
ówczesny wiceprezydent Wrocławia.

„Sztuka może zmienić wszystko. Jest to 
jedyny obszar, gdzie różni ludzie: lekarze, 
malarze, księgowi czy sprzedawcy mogą od 
razu wspólnie coś zrobić. Bo każdy z nas 
jest twórczy na swój sposób” – stwierdził 
Mariusz Mikołajek. „Sztuka skraca dystans 
społeczny i daje szansę na to, aby nawiązać 

relacje z innymi ludźmi, niezależnie od sta-
tusu społecznego, przekonań politycznych 
czy religijnych” – dodał. A do tego ujawnia 
ukryte pasje, jak w przypadku Zenona Dę-
bowskiego, z wykształcenia ślusarza, któ-
ry odkrył swój talent podczas warsztatów 
i wszystkie większe ceramiczne elementy 
stworzył na kolorowym podwórzu. I stał 
się też niejako naturalnym kustoszem tego 
miejsca: chętnie opowiada turystom o mu-
ralach, pilnuje porządku, prowadzi księgę 
gości i dba o to, aby po odwiedzających po-
został ślad w postaci zdjęcia oraz pamiąt-
kowego wpisu.

Wrocławianie oraz turyści bardzo 
chętnie odwiedzają kolorowe podwórza 
na Nadodrzu. Są szczególnie zadowole-
ni wtedy, gdy udaje im się sfotografować 
z mieszkańcem, którego sportretowano 
na muralu. To nie lada gratka: zobaczyć 
czyjś wizerunek na ścianie i jednocześnie 
spotkać go na żywo w tym samym miejscu. 
A mamy duże szanse na takie spotkanie, 
ponieważ wszystkie osoby przedstawione 
na muralach to mieszkańcy tego podwó-
rza. Miejscowe psy i koty też mają swoją 
galerię. Warto podkreślić, że w osiemdzie-
sięciu procentach prace zostały wykonane 
przez mieszkańców. „Niczego ludziom nie 
sugerowaliśmy. Mieli całkowitą swobodę 
twórczą. A zadaniem artystów było po-
łączenie tych elementów w jakąś tema-
tyczną całość, aby się dobrze kompono-
wały” – wyjaśnia Mikołajek. Podwórze nr 
1 przy Roosevelta 5 nazwano atelier sztu-
ki. Kiedy po pewnym czasie do artystów 
zwrócili się mieszkańcy z podwórza po 
drugiej stronie tej ulicy, animatorzy dzia-
łań twórczych postanowili, że podwórze 
nr 2 stanie się podwórzem edukacyjnym. 
Tutaj każdy mural odnosi się do jakiegoś 
artysty lub kierunku w sztuce. A zatem 

przechodząc przez ul. Roosevelta, prze-
nosimy się z atelier sztuki do przestrzeni, 
w której posmakujemy różnych nurtów 
artystycznych. Kolorowymi podwórza-
mi zachwycił się nawet światowej sławy 
reżyser Wim Wenders, który miał powie-
dzieć do ówczesnego prezydenta miasta: 
„Wreszcie pokazałeś mi miejsce, gdzie kul-
tura jest autentycznie z ludźmi”. Pojawił 
się plan artystycznego zagospodarowania 
kolejnego podwórza – tym razem murala-
mi o tematyce filmowej. Na razie na jego 
realizację brakuje, niestety, pieniędzy, ale 
mieszkańcy Nadodrza i działający tam 
artyści nie tracą nadziei. Wszak nadzieja 
i sztuka umierają ostatnie!

1. Król kolorowego podwórza – ceramiczny paw 

autorstwa Zenona Dębowskiego

2. Zenon Dębowski – dawniej ślusarz, obecnie arty-

sta na tle muralu ze swoim wizerunkiem

3. Pszczoła z włosiem ze szczotki należącej do 

małżonki Zenona Dębowskiego i kapsułą czasu 

w korpusie owada

4. Murale przy ul. Roosevelta stanowią często kolo-

rowe tło do zdjęć wrocławian i turystów. „Szczę-

śliwe chwile to motyle…”
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33 MAŁGORZATA URLICH-KORNACKA

TUTAJ BIJE SERCE NADODRZA



Anna German, nazywana białym aniołem 
polskiej piosenki, mieszkała we Wrocławiu 
przez kilkanaście lat. Tutaj się uczyła, stu-
diowała i stawiała pierwsze kroki na estra-
dzie. O jej życiu i karierze opowiada dziesię-
cioodcinkowy serial, który nakręcono m.in. 
we Wrocławiu.

W 1949 roku przyszła wokalistka prze-
prowadziła się z Nowej Rudy do Wrocła-
wia wraz z matką i babką. Zamieszkały na 
Nadodrzu – początkowo w jednopokojowym 
mieszkaniu na rogu ul. Ołbińskiej i Słowiań-
skiej, a później w nieco większym, znajdują-
cym się w kamienicy przy ul. Trzebnickiej 5. 
Anna German uczyła się w pobliskim Liceum 
Ogólnokształcącym nr VIII (mieszczącym się 
wówczas przy ul. Trzebnickiej 42). „Zawsze 
interesowało mnie malarstwo, rzeźba, meta-
loplastyka, ceramika artystyczna. Po maturze 
złożyłam więc dokumenty na Wydział Malar-
ski w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu. Ale po głębszym zastanowieniu 
ustaliłyśmy z mamą, że trzeba wybrać zawód 
bardziej «konkretny», który w przyszłości za-
pewniłby byt…” – pisała w swojej autobiografii. 
W 1955 roku została studentką geologii na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Tam poznała 
grotołaza Piotrka, swoją pierwszą miłość. 
Uczestniczyła w organizowanych przez 
niego wyprawach do jaskiń, choć bała się 
ciemnych, zamkniętych przestrzeni. Często 
śpiewała w akademikach. Po jednym z wystę-
pów w „Dwudziestolatce” Bogusław Litwiniec 
zaproponował jej współpracę ze Studenckim 
Teatrem „Kalambur”. „Chociaż byłam krót-
ko w «Kalamburze», muszę powiedzieć, że 
była to doskonała szkoła” – wspominała 
Anna German. Miała kompleksy na punkcie 
swojego wzrostu. Gdy kolega z „Kalambura” 
zapytał, jak ją odnajdzie na uczelni, odpo-
wiedziała mu: „Zapytasz o Jej Wysokość, to 
wystarczy”. Pod koniec studiów na basenie 

przy Stadionie Olimpijskim piosenkarka po-
znała fizyka Zbigniewa Tucholskiego, swojego 
przyszłego męża. Pracę magisterską obroniła 
na ocenę bardzo dobrą w styczniu 1962 roku, 
a potem bez reszty oddała się muzyce. „Geo-
logia niedużo straci, a piosenka może zyskać” 

– stwierdził Aleksander Bardini. I miał rację.
Anna German zdobyła nagrody na festi-

walach w Sopocie i Opolu, podpisała trzylet-
ni kontrakt z włoską firmą fonograficzną, jako 
jedyna polska artystka wystąpiła na festiwa-
lu w San Remo, z powodzeniem koncertowa-
ła w paryskiej Olimpii, zawojowała festiwale 
w Monte Carlo, Wiesbaden, Bratysławie, Ne-
apolu, Cannes, Ostendzie, rzuciła na kolana 
publiczność w Związku Radzieckim…

Jesienią 2011 roku we Wrocławiu po-
wstały zdjęcia do rosyjsko-ukraińskiego 
serialu Anna German. Ze strony polskiej 
za reżyserię odpowiadał Waldemar Krzy-
stek, który spędził na planie trzydzieści dni 
zdjęciowych. W serialu dostrzeżemy m.in. 
pl. Uniwersytecki, gmach główny Uniwersy-
tetu Wrocławskiego oraz budynek Instytu-
tu Nauk Geologicznych przy ul. Cybuskiego, 
skąd główna bohaterka wychodzi po obronie 
dyplomu. „Rosjanie uważali Annę German 
za swoją piosenkarkę i byli zdziwieni, że ro-
bię o niej film. Powiedziałem wtedy, że ona 
jest tak samo wasza, jak i nasza, dlatego 
polski reżyser kręci ten serial” – wspominał 
Waldemar Krzystek.

Pamięć o Annie German wciąż jest żywa. 
We Wrocławiu o artystce przypominają ta-
blica na ścianie kamienicy przy ul. Trzebnic-
kiej, magnolia i kamień pamiątkowy na pl. św. 
Macieja oraz rondo jej imienia u zbiegu ulic 
Jedności Narodowej, Kilińskiego i Niemce-
wicza. Warto wybrać się na spacer śladami 
piosenkarki: spotkajmy się przy gmachu 
głównym Uniwersytetu Wrocławskiego 
i pójdźmy w kierunku Nadodrza.

1. Anna German (1936–1982) przez kilkanaście lat 

była związana z Wrocławiem: tutaj mieszkała, 

uczyła się, studiowała i rozpoczęła karierę sce-

niczną (źródło: https://www.wroclaw.pl/)

2. Kadry z serialu poświęconego Annie German zre-

alizowanego w 30. rocznicę śmierci piosenkarki

3. Anna German mieszkała w kamienicy przy ul. 

Trzebnickiej nr 5 w latach 1949–1967

4. 21 października 2013 roku z inicjatywy Wandy 

Ziembickiej-Has na pl. św. Macieja posadzo-

na została magnolia i ustawiono kamień upa-

miętniający Annę German. W wydarzeniu tym 

uczestniczyli m.in. prezydent Rafał Dutkiewicz 

i Bogusław Litwiniec
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34 BOGDAN BERNACKI

„CZŁOWIECZY LOS 
NIE JEST BAJKĄ ANI SNEM…”



Wrocław nie bez powodu przez wieki na-
zywano Wenecją Północy. Oba miasta 
położone są nad wodą, mają liczne mosty, 
kładki i kanały. Dzisiaj za sprawą Oskara 
Zięty Wrocław łączy z Wenecją jeszcze jed-
na rzecz: wenecjańska stal nierdzewna.

Oskar Zięta z urodzenia jest zielono-
górzaninem, z wyboru wrocławianinem, 
tworzy dzieła sztuki i przedmioty co-
dziennego użytku w technice FIDU (Freie 
Innendruckumformung), czyli pompowa-
nia sprężonym powietrzem. Sprowadzana 
z Wenecji stal, odpowiednio przygotowana 
i rozwałkowana na blachę, łączona jest na 
krawędziach. Do środka pod ciśnieniem 
wprowadzane jest powietrze. W ten sposób 
z nierdzewnej, ręcznie polerowanej stali po-
wstają rzeźby, lustra, krzesła i stoły, które 
są bardzo lekkie, ale jednocześnie bardzo 
stabilne. Każdy z obiektów jest wyjątkowy, 
ponieważ nie da się nigdy w identyczny 
sposób powtórzyć procesu pompowania. 
„Proces ten nazywamy kontrolowaną utratą 
kontroli – opowiada Oskar Zięta. – Kontro-
lujemy do pewnego stopnia ten proces, ale 
dajemy materiałowi dużo wolności, przez 
co oddaje nam swoje piękno i naturalność. 
Ostateczny kształt przedmiotu jest dla nas 
zawsze niespodzianką. Falowania, które 
powstają na przedmiotach sprawiają, że za 
każdym razem odbijają one światło inaczej”.

Przedmioty ze stali oraz miedzi powsta-
ją we Wrocławiu oraz pod Zieloną Górą. 
W dwóch oddziałach firmy Zieta Prozess-
design pracuje około sześćdziesięciu osób. 
„Jest część produkcyjna, jest część rozwo-
jowa, która zajmuje się projektami badaw-
czymi wybiegającymi w przyszłość, jest też 
część, która zajmuje się detalami w sztuce. 
Jesteśmy inżynieryjnie uzdolnionymi ar-
tystami, ale z drugiej strony artystycznie 
uzdolnionymi inżynierami. W zależności od 

długości procesu musimy spełniać różne 
funkcje” – wyjaśnia Oskar Zięta.

Młody, niezwykle utalentowany, ale 
i skromy artysta uzyskał tytuł doktora na 
szwajcarskiej AGH. Był to doktorat tech-
nologiczny, zrobiony na dwóch wydziałach: 
mechanicznym oraz architektonicznym. 
„Zajęło mi to dwanaście lat. Nie wiem, czy 
ktoś mnie pobił. Ale wtedy byłem najdłużej 
promującym się doktorantem” – śmieje się 
Oskar Zięta. Na pytanie, czy bardziej zna-
ny jest w Polsce czy za granicą, odpowiada, 
że chyba bardziej popularny jest jednak na 
świecie. We Wrocławiu jego nazwisko ko-
jarzy się głównie z Nawą na Wyspie Dalio-
wej, Koniczyną przy biurowcu West Link (ul. 
Szybowcowa 2) oraz aranżacją wnętrz Baru 
Barbara (siedzibą Strefy Kultury Wrocław) 
przy ul. Świdnickiej. Na wystawie w Mu-
zeum Miejskim we Wrocławiu majmy jed-
nak teraz szansę zobaczyć inne prace ar-
tysty, który kilkanaście lat temu postawił 
na minimalizm w projektowaniu.

Pomysł wystawy zrodził się podczas 
pandemii koronawirusa. Firma Oskara Zięty 
zaopatrywała Muzeum Miejskie w przyłbi-
ce i podczas jednej z rozmów z dyrekto-
rem Muzeum dr. Maciejem Łagiewskim po-
wstała myśl, żeby w ramach przesuniętej 
ze względu na COVID-19 wystawy w No-
wym Jorku, pokazać dzieła Oskara Zięty 
w Pałacu Królewskim. Ekspozycja zajmuje 
całe trzecie piętro muzeum, nawiązując do 
dawnych gabinetów lustrzanych, które były 
atrakcją wielu pałaców. Liczne dzieła roz-
stawione zostały również wśród ekspona-
tów stałej wystawy. Zobaczymy więc Iglicę 
– wykonaną w 2016 roku dla Europejskiej 
Stolicy Kultury (jedną otrzymał w prezencie 
Dalajlama), miecz KTR (Klubu Twórców Re-
klamy) – trofeum przyznawane najlepszym 
agencjom reklamowym podczas polskiego 

festiwalu kreacji reklamowej, prototyp Wiru 
– największej w Polsce rzeźby Oskara Zięty 
znajdującej się w Galerii Północnej w War-
szawie (26 metrów wysokości), czy też pro-
totyp jednej z ulubionych rzeźb wrocławian 

– Nawy. Przy barokowym sekretarzyku stoi 
PLOPP – Polski Ludowy Obiekt Pompowa-
ny Powietrzem, czyli najsłynniejszy stołek 
projektu Oskara Zięty, który przez Floriana 
Hufnagla, dyrektora Pinakoteki w Mona-
chium, uznany został za jedno z dwunastu 
krzeseł, które zmieniły europejski design. 
Wiele innych dzieł wkomponowanych zo-
stało w stałą wystawę; zapewne wielu oso-
bom przyjemność sprawi ich odszukiwanie 
pośród historycznych eksponatów.

1. Nawa – najsłynniejsze wrocławskie działo Oska-

ra Zięty wykonane w 2016 roku w ramach rewi-

talizacji najmniejszej wyspy Wrocławia – Wyspy 

Daliowej. Mimo krytyki ze strony mediów i pra-

sy Nawa została bardzo dobrze przyjęta przez 

mieszkańców i turystów. Stała się symbolem 

zmieniającego się Wrocławia: miasta tradycji 

i nowoczesności

2. Obiekty Oskara Zięty idealnie wpisują się w oto-

czenie. Odbijają się w nich światło, zieleń i prze-

chodzący obok nich ludzie

3. Oskar Zięta – jeden z najbardziej rozpoznawal-

nych polskich designerów na świecie „Tworzenie 

rzeźb i instalacji w otwartej przestrzeni publicz-

nej to duże ryzyko dla architekta. To odpowie-

dzialność za przestrzeń urbanistyczną, ponieważ 

dzieła te będą tam stały przez kolejne 200 lat. 

Ich nie da się ich przestawić jak stołek” – uważa 

Oskar Zięta

4. PLOPP, czyli Polski Ludowy Obiekt Pompowany 

Powietrzem na wystawie czasowej w historycz-

nych wnętrzach Muzeum Miejskiego we Wro-

cławiu
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35 MAŁGORZATA URLICH-KORNACKA

WŁOSKI STYL, 
POLSKI DESIGN



Wrocławskie enklawy zieleni można od-
naleźć w samym centrum miasta; takimi 
miejscami są np. ossoliński dziedziniec 
oraz pobliski ogród barokowy. Właśnie te 
dwie zielone przestrzenie bywają czasem 
określane jako ogrody Ossolineum. Warto 
przypomnieć, że zanim po II wojnie świato-
wej swoją nową siedzibę znalazł tu Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich przeniesiony 
ze Lwowa, w barokowym gmachu mieścił 
się najpierw klasztor Krzyżowców z Czer-
woną Gwiazdą, a następnie (od 1811 roku) 
katolickie męskie Gimnazjum św. Macieja.

Ossoliński dziedziniec otoczony z czterech 
stron barokowymi murami dawnego klaszto-
ru, które obecnie porośnięte są w dużej części 
winobluszczem, jest zawsze ogromnym za-
skoczeniem dla przechodniów przekraczają-
cych wielkie drewniane wrota od strony ulicy 
Szewskiej. Ta zaciszna dzisiaj i klimatyczna 
przestrzeń w czasach klasztornych pełni-
ła funkcję dziedzińca gospodarczego. O jej 
dawnej funkcji przypomina zabytkowa stud-
nia z oryginalną drewnianą obudową i zacho-
wanymi elementami żelaznej pompy. Wyżej, 
na wysokości dachu południowego skrzydła 
budynku, można dostrzec zamknięte drzwi 
pod drewnianym ramieniem, z którego zwisa 
lina z hakiem. Za nimi znajduje się drewniany 
dźwig deptakowy. Przed trzystu laty pomagał 
on podczas barokowej przebudowy klasztoru, 
a później służył do transportowania ciężarów 
na dwupoziomowy strych, który mógł pomie-
ścić spore zapasy. Pierwotnie dziedziniec ota-
czał ciąg otwartych krużganków, które prze-
szklono i częściowo zamurowano dopiero na 
początku XX wieku, dostosowując budynek 
do potrzeb Gimnazjum św. Macieja. Mniej 
więcej w tym samym czasie został również 
posadzony kasztanowiec, którego cień do dziś 
przynosi wytchnienie w upalne dni. Na dzie-
dzińcu ustawiony jest wysoki cokół z popier-

siem hrabiego Józefa Maksymiliana Ossoliń-
skiego, założyciela Ossolineum, wykonanym 
w 2000 roku przez Ryszarda Regulińskiego.

Drugim zielonym zakątkiem jest ogród 
znajdujący się pomiędzy gmachem głów-
nym Ossolineum a kościołem pw. św. Macieja. 
Również on pierwotnie prezentował się ina-
czej. W czasach zakonnych przebiegało tędy 
skrzydło łączące zabudowania klasztorne 
z kościołem oraz szpitalem prowadzonym 
przez Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. 
Ogród był o ponad połowę mniejszy i zaj-
mował teren pomiędzy murem odgradzają-
cym go od ulicy Szewskiej a nieistniejącą już 
częścią budynku mieszczącą niegdyś dormi-
torium. Przestrzeń przeznaczona na obecny 
ogród, którego aranżację zakończono w 2007 
roku, powstała dopiero na początku XX wie-
ku, gdyż uczniowie Gimnazjum św. Macieja 
potrzebowali... boiska szkolnego. Dzisiejsza 
aranżacja ogrodu nawiązuje do barokowych 
układów ogrodowych w typie francuskim, 
a w jego centralnym punkcie, pośród syme-
trycznie ukształtowanych żywopłotów, zo-
stała ustawiona współczesna rzeźba autor-
stwa Ewy Rossano. Upamiętnia ona Angelusa 
Silesiusa związanego z wrocławskim zgroma-
dzeniem Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. 
Siedemnastowieczny poeta-mistyk, prze-
chodząc w 1653 roku na katolicyzm, przyjął 
imię Angelus – stąd zdobiąca pomnik figura 
anioła. Z czasami gimnazjum zaś związany 
jest monument wzniesiony ku czci uczniów 
i nauczycieli, którzy zginęli podczas I wojny 
światowej. Wieńczącą go niewielką figurę 
Chrystusa wykonał Theodor von Gosen.

Oba zielone zakątki umiejscowione 
w przestrzeni i otoczeniu Ossolineum są od 
lat stałym punktem szlaków, które przemie-
rzają turyści, a mimo to wciąż jeszcze bywają 
zaskoczeniem dla wielu mieszkańców Wro-
cławia i są z zachwytem odkrywane.

1. Dziedziniec dawnego klasztoru Krzyżowców 

z Czerwoną Gwiazdą

2. Popiersie hrabiego Józefa Maksymiliana Osso-

lińskiego, założyciela Ossolineum

3. Zabytkowa studnia na dziedzińcu

4. Widok na barokowy ogród pomiędzy gmachem 

Ossolineum i kościołem św. Macieja

5. W barokowym ogrodzie znajduje się rzeźba mistycz-

nego poety Angelusa Silesiusa (Anioła Ślązaka)
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ALDONA MIKUCKA

OGRODY OSSOLINEUM36



O tym, że wrocławski pręgierz jest wierną 
rekonstrukcją zniszczonego podczas woj-
ny oryginału, zdumieni turyści dowiadują 
się dopiero z ust przewodników. Nic dziw-
nego; ażurowa, piaskowcowa konstrukcja 
wykonana jest z dbałością o każdy szczegół. 
Pręgierz to pierwszy obiekt w przestrzeni 
miejskiej Wrocławia, przy powstawaniu 
którego – wówczas jeszcze jako początku-
jący kamieniarz – brał udział Tomasz Ro-
dziński. Obecnie od dwudziestu pięciu lat 
pracuje dla wrocławskiego Muzeum Miej-
skiego. W tym czasie spod jego ręki wyszedł 
szereg realizacji: wiele lekko bądź poważniej 
uszkodzonych rzeźb odzyskało swoje daw-
ne oblicze; niejedna też, kompletnie znisz-
czona, doczekała się rekonstrukcji. 

Jednak to, co widzimy, to efekt kilku-
etapowej pracy. Najpierw powstaje oparty 
o dostępne materiały i studium ikonogra-
ficzne plastelinowy, gliniany lub gipsowy 
model. Dopiero później  – z największą do-
kładnością – zaznaczane są na nim punkty, 
przenoszone następnie na kamienną bry-
łę.  Tak rozpoczyna się proces wykuwania 
w kamieniu. Modeli powstaje nieraz kilka 
– widać to w pracowni rzeźbiarza, pełnej 
gipsowych detali, popiersi i płaskorzeźb. 

Oprócz wprawnego oka, dobrej ręki 
i precyzji wykonania równie istotny jest 
dobór odpowiednich narzędzi. Tomasz Ro-
dziński z pasją opowiada o najróżniejszych 
rodzajach wykorzystywanych raszpli, czy-
li stalowych lub diamentowych pilnikach, 
dobieranych w zależności od między in-
nymi rodzaju kamienia, w którym powstaje 
rzeźba, jak i rozmiaru wykonywanych detali. 
Wypukłe raszple stosowane są do zagłębień, 
płaskie do wypukłości. Z kolei tymi o naj-
większej gradacji wykonywane są najdrob-
niejsze detale postaci: brwi, rzęsy, włosy. 
Jednak wielkość detali i rodzaj kamienia 

to nie wszystko. Przywykliśmy sądzić, że 
piaskowiec to najłatwiejszy w obróbce ka-
mień, lecz „najwięcej zależy od spoiwa, bo 
zdarzają się piaskowce tak twarde, jak gra-
nity” – mówi artysta. 

Rekonstrukcja rzeźby niejednokrotnie 
polega na uzupełnieniu braków. Chciałoby 
się rzec: „jedynie”, ale wymaga to postarze-
nia nowego marmuru tak, aby nie odróżniał 
się od reszty rzeźby. Jak to się jednak sta-
je, że nie widzimy miejsca styku, a rzeźba 
sprawia wrażenie, jakby nigdy nie ucierpia-
ła – tego Tomasz Rodziński już nie zdradza. 
Wszak każdy artysta ma swoje tajemnice. 

Ze względu na twardość materiału, 
w którym powstają prace, każdy rzeźbiarz 
ma do pomocy kamieniarza. „Jednak rzeź-
ba musi mieć charakter jednej ręki, a nie 
dwóch czy trzech; rzeźbiarz modeluje od 
początku do końca”. Tomasz Rodziński 
przywiązuje do tego szczególną wagę. I dla-
tego też (choć trudno to dostrzec) nigdy nie 
zapomina się na swoich pracach podpisać. 
„Nawet w przypadku rekonstrukcji cały czas 
jest to autorskie dzieło” – przyznaje. 

„Tak niewiele wartościowych dzieł daw-
nego Wrocławia zachowało się do dziś. I tak 
chętnie czerpano po wojnie z tego skarbca. 
Jednak warto dodawać jakąś wartość do 
wizerunku miasta” – tymi słowami artysta 
kończy opowieść o swojej pracy. 

We Wrocławiu z pewnością jest wie-
le rzeźb, których rekonstrukcje mogłyby 
wyjść spod ręki mistrza. Zapytany, jakie-
go jeszcze projektu w przestrzeni miejskiej 
chętnie by się podjął, bez namysłu i zde-
cydowanie odpowiada: „Rekonstrukcji 
fontanny Neptuna na placu Nowy Targ. Tę 
chciałbym wykonać”.

1. Tomasz Rodziński w pracowni przy ul. Ślężnej. 

Po jego prawej ręce jedna z ulubionych realizacji 

rzeźbiarza - gipsowy model popiersia Edyty Stein

2. Rekonstrukcja brakujących fragmentów manie-

rystycznej ambony w kościele pw. św. Macieja 

wyróżniona została w 2012 roku Dolnośląskim 

Laurem Konserwatorskim

3. Kamienica pod Złotym Psem była ostatnią ka-

mienicą na wrocławskim Rynku, która doczekała 

się rekonstrukcji (1993 rok). Rzeźbę zwierzęcia, 

któremu zawdzięcza swą nazwę wykonał Tomasz 

Rodziński
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BOGNA PITER

TOMASZ RODZIŃSKI – 
RZEŹBIARZ PERFEKCYJNY37



Jest takie miejsce w centrum Wrocławia, 
gdzie możemy odseparować się od zgieł-
ku miasta i chociaż na chwilę znaleźć się 
w „rajskim dworze”; przed kilkoma wieka-
mi oddawali się tutaj kontemplacji i szukali 
wytchnienia bracia bernardyni.

Otoczony z czterech stron solidnymi 
ceglanymi murami wirydarz, czyli dawny 
klasztorny ogród, jest obecnie częścią je-
dynego w Polsce Muzeum Architektury. 
W przeszklonych gotyckich krużgankach 
eksponowane są detale architektonicz-
ne, dzięki którym możemy zaobserwować 
przemiany stylów w architekturze miasta. 
Z krużganków dostaniemy się do nieduże-
go ogrodu. W symetrycznych kwaterach, 
których granice wyznacza niski żywopłot 
z bukszpanu, rosną cieniolubne rośliny 
o ozdobnych liściach. Są tu paprocie, ber-
genie, tojeście, funkie i żurawki. Na końcu 
ścieżek trejaże obrastają różane krzewy, za 
którymi „skrywa się” centralnie ustawiona 
kamienna rzeźba z XIX wieku.

Jak bernardyni trafili do Wrocławia i dla-
czego opuścili klasztor po niespełna sie-
demdziesięciu latach? Historia zaczyna się 
wiosną 1453 roku, gdy do Wrocławia przy-
był Jan Kapistran. Samym swym pojawie-
niem się wzbudził entuzjazm tłumów. Wje-
chał do miasta spektakularnie... na oślicy. 
Towarzyszyło mu trzydziestu współbraci. 
Kapistran, słynny kaznodzieja i inkwizy-
tor, współzałożyciel zakonu bernardynów, 
przybył na zaproszenie wrocławskiego bi-
skupa Nowaka. Chudy jak szkielet mnich, 
w skromnym habicie i sabotach (drewnia-
kach) na nogach, trzy razy dziennie wy-
głaszał płomienne kazania, nawoływał do 
pokuty i, jak twierdził kronikarz, „rozbudził 
w ludzie wyjątkową pobożność”, skłaniając 
mieszkańców do spalenia na placu Solnym 
przedmiotów zbytku. Jego trzymiesięczny 

pobyt w mieście zaowocował fundacją ko-
ścioła pw. św. Bernardyna ze Sieny i za-
łożeniem klasztoru. Jeszcze w 1453 roku 
postawiono pierwszą drewnianą świątynię, 
a w dziesiątą rocznicę wizyty brata Jana 
we Wrocławiu rozpoczęto budowę muro-
wanego kościoła, równocześnie wznosząc 
od strony południowej klasztor i szpital św. 
Hioba. Prace nad najmłodszym i ostatnim 
w mieście kościołem gotyckim zakończono 
dopiero w 1502 roku.

W skrzydle wschodnim dwukondygna-
cyjnego klasztoru znajdowały się kapitularz 
i oratorium, w południowej części – duży 
refektarz, nad zakrystią założono bibliotekę 
oraz skryptorium. Proste cele zakonników 
mieściły się na piętrze. Mury klasztorne 
i kościelne otaczały wewnętrzny dziedzi-
niec – wirydarz (łac. viridis – zielony), na-
zywany rajskim dworem, który stanowił 
granicę pomiędzy profanum, czyli tym, co 
grzeszne, pełne chaosu, a sacrum, czyli na-
miastką raju.

Franciszkanie obserwanci (nazywani 
popularnie bernardynami) w swoim raju 
przebywali bardzo krótko, do 1522 roku. 
Konflikt z radą miejską, która „zapropo-
nowała” im opuszczenie dotychczasowej 
siedziby i przeniesienie się do pobliskie-
go klasztoru franciszkanów, to już jeden 
z symptomów początku wrocławskiej re-
formacji. Bernardyni pożegnali się z mia-
stem widowiskowo: szli w procesji, niosąc 
na przedzie Najświętszy Sakrament. Ich 
demonstracyjnemu pochodowi przez całe 
miasto do Bramy Mikołajskiej towarzyszył 
ponoć cud – Chrystus na krucyfiksie po-
zostawionym w klasztorze zareagował na 
jawną niesprawiedliwość i odwrócił twarz 
w stronę południa, a jego skóra poczerniała.

1. W dawnym kościele i klasztorze bernardynów 

mieści się jedyne w Polsce Muzeum Architektury

2. Wirydarz klasztorny był namiastką rajskiego 

ogrodu

3. W krużgankach klasztornych znajdują się detale 

architektoniczne zabytkowych budowli wro-

cławskich
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„Waligórski był w gruncie rzeczy lirykiem. 
I w życiu, i w twórczości. Błyskotliwym, do-
brodusznym, życzliwym ludziom, z których 
pokpiwał. Z siebie zresztą także” – stwier-
dziła dziennikarka Lena Kaletowa. Przez 
całe swoje zawodowe życie Andrzej Wa-
ligórski związany był z Wrocławiem, dla-
tego w jego twórczości nie brakuje wątków 
wrocławskich (duży wybór jego tekstów 
znaleźć można na stronie https://www.wa-
ligorski.art.pl/). Mieszkał z rodziną przy alei 
Jaworowej, nieopodal parku Południowego. 
U Waligórskich bywali przedstawiciele elity 
kulturalnej, nie tylko wrocławskiej – m.in. 
aktor Zbigniew Cybulski, piosenkarz Marek 
Grechuta, literat Stanisław Dygat.

„Bardzo dziękuję wszystkim wrocławia-
nom i w ogóle Polakom, czyli Dreptakom, 
za stałe dostarczanie tematów do moich 
wierszyków. Chciałbym, żeby się Pań-
stwu podobały” – pisał Andrzej Waligórski 
w Dreptakiadzie, opublikowanej w 1973 
roku. Dreptak to polski cwaniaczek, miło-
śnik trunków z duszą szlachetnego bojow-
nika, tragiczny i śmieszny zarazem. Postać 
współczesna albo ubrana w kostium hi-
storyczny, jak np. w wierszu Wrocławskie 
reperkusje bitwy pod Hastings:

„W roku pańskim tysięcznym sześćdzie-
siątym szóstym,
W dobrym mieście Wrocławiu, które 
wszyscy znamy,
Siwiutki strażnik, co się zwał Dreptak 
Augustyn,
Usłyszał w środku nocy stukanie do bra-
my.
Zażegł przeto pochodnię od ognia w ko-
minku
I wysunąwszy głowę za żelazne sztangi
Ujrzał jeźdźca i spytał: «Hej, czego tam, 
synku?» (…)”

W twórczości Waligórskiego nie brakuje 
toponimów wrocławskich. Są teksty z cyklu 
Pocztówki z Pilczyc i Pocztówki z Karłowic. 
W swoich limerykach poeta operuje kon-
kretnymi nazwami ulic, osiedli, dzielnic czy 
obiektów, np. ulica Kościuszki, ulica Piotra 
Skargi, Huby, Krzyki, Piwnica Świdnicka. 
Przyglądając się wrocławianom, zaskakuje 
trafnymi spostrzeżeniami, jak np. w wierszu 
Czy Wrocław jest nowoczesny:

„Problem to chyba przedwczesny
Nie ja go rozstrzygać będę:
Czy Wrocław jest nowoczesny?
Zależy pod jakim względem.
Ciągle w nim jeszcze się zbliża
I w jednym kotłuje się worku
Dusza mieszkańca Kocmyrza
Z duszą mieszkańca New Yorku (…)”

W lekkim, urokliwym wierszu pt. Dwa 
pomniki Andrzej Waligórski ożywił siedzą-
cego na cokole hrabiego Aleksandra Fredrę 
i kamiennego Bachusa, którego posąg zdo-
bi kamienicę w południowej pierzei Rynku. 
Tak poczynają sobie obie postacie podczas 
letnich miesięcy:

„(…) Zaś w lecie historia jest inna zupeł-
nie, gdy słońce nad Wrocław wypłynie,
To Fredrze okropnie gorąco jest w wełnie 
i wciąż chce się pić starowinie.
Więc koło północy, lub później troszecz-
kę, zwołują się znowu nawzajem
I mały Bachusek przechyla swą beczkę, 
a Fredro się raczy tokajem (…)”

A może warto wybrać się na spacer po 
parku Południowym? Dochodząc do ulicy 
Andrzeja Waligórskiego, łączącej Sudecką 
z Karkonoską, zacytujmy fragment jego 
wiersza:

„Raz staruszek, spacerując w lesie,
Ujrzał listek przywiędły i blady.
I pomyślał: – Znowu idzie jesień,
Jesień idzie, nie ma na to rady!”

1. Andrzej Waligórski (1926–1992) – satyryk, poeta 

i autor tekstów piosenek. Przez ponad czterdzie-

ści lat związany był z rozgłośnią Polskiego Radia 

we Wrocławiu. Jesienią 1956 roku wraz z grupą 

współpracowników wymyślił popularną audycję 

satyryczną „Studio 202”. W latach siedemdzie-

siątych zaprosił do współpracy członków kaba-

retu „Elita”: Jana Kaczmarka, Włodzimierza Pla-

skotę, Jerzego Skoczylasa, Leszka Niedzielskiego 

i Stanisława Szelca. Słuchacze doskonale pamię-

tają postacie powołane do życia przez Andrzeja 

Waligórskiego, m.in. Dreptaka, Herakliusza Mor-

dęgę czy Babcię Pimpusiową. Dużą popularność 

zdobyły piosenki z jego tekstami, np. Ballada 

o cysorzu, Zachwycenie, Jesień idzie, Wyspa oraz 

słuchowiska z cyklu Rycerze, w których parodio-

wał trylogię Henryka Sienkiewicza

2. i 3. „Na rynku wrocławskim, gdzie domki się 

gnieżdżą jak barwne słoiki konfitur Od kilku lat 

siedzi kamienny pan Fredro, ubrany w solidny 

garnitur. Naprzeciw zaś wieszcza, to znaczy 

vis-à-vis, miast Reja, Zapolskiej lub Prusa, Ktoś 

beczkę położył, a na niej usadził brzydkiego, 

gołego Bachusa” (Dwa pomniki)

1
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39 BOGDAN BERNACKI

„MAŁY BACHUSEK PRZECHYLA SWĄ 
BECZKĘ, A FREDRO SIĘ RACZY 

TOKAJEM”



To nieprawda, że szewc bez butów cho-
dzi, a kowal bez młotka. W kuźni Ryszarda 
Mazura, znajdującej się na wrocławskim 
Strachocinie, młotków jest bez liku, w wiel-
kim porządku wiszą dziesiątki kowalskich 
kleszczy, na półkach poukładane są prze-
cinaki i rożki kowalskie. Na środku kuźni 
stoi wielkie kowadło, a w palenisku widać 
żar. Wiemy, że na kowadle siadać nie wol-
no – z szacunku, ponieważ to narzędzie, 
które daje kowalowi chleb. I nie powinno 
się po pracy zostawiać na nim młotków, bo 
w nocy kują diabły.

Ryszard Mazur z metalem pracuje od 
pięćdziesięciu lat. Mówi, że to metal go 
sobie wybrał, czuje się z nim dobrze, a ma-
teriał daje mu się obrabiać. Swoją życiową 
przygodę z kowalstwem zaczął od nauki 
w zakładzie metaloplastyki w 1970 roku. 
U swego mistrza Jana Karmuka praktykował 
trzy lata, wykonując m.in. ramki do lusterek 
i świeczniki. Zaraz po tym, jak otrzymał pa-
piery czeladnicze, otworzył swoją firmę. Od 
metaloplastyki do kowalstwa był już tylko 
krok. Architektura Wrocławia stała się jego 
uczelnią, chodził po mieście i przyglądał się 
starym kratom, okuciom, bramom wjazdo-
wym; podziwiał, robił zdjęcia, szkicował. 
Zbierał elementy zabytkowych krat – do 
dzisiaj w jego warsztacie jest ich mnóstwo 
i stanowią niewyczerpane źródło inspiracji.

Artysta, jakim bez wątpienia jest naj-
słynniejszy kowal we Wrocławiu, przede 
wszystkim improwizuje. Odwołuje się do 
wypowiedzi podziwianego Stanisława Be-
resia, że wykonanie rysunku albo szkicu 
pracy, która ma być stworzona w metalu, 
jest faktem dokonanym. „Gdy narysuję pro-
jekt, czuję się już spełniony. Dlatego im-
prowizuję” – wyjaśnia. „Rysunek” robi na 
kowadle, najpierw pierwszą kreskę, a potem 
to już żelazo dopowiada mu resztę. O że-

lazie wyraża się z szacunkiem i z miłością, 
jak o żywej istocie: „Ja wiem, co chcę wy-
kuć, ale nic na siłę. Mam myśl, zaczynam 
kuć, uderzam młotkiem, a żelazo pokazuje 
mi, co mogę zrobić. Muszę współpracować 
z materiałem”. Z uśmiechem mówi, że pod-
czas pracy „pieści się” z żelazem. Nie lubi, 
gdy pytają go, czy jakaś praca była dla niego 
szczególna. „To jest pytanie nie na miejscu. 
Każda robótka, nawet drobna, jest dla mnie 
ważna. Wkładam w nią duszę w danej chwili 
i to jest dla mnie najważniejsze”. Gdy sły-
szy od klientów pytanie o koszt wykonania, 
czuje się bezradny. „Ja przecież tworzę” – 
tłumaczy.

Artysta wyznał, że od dzieciństwa jest 
pracoholikiem. Widać to po niezwykłej 
liczbie prac, które wykonał. Po Wrocławiu 
można dzisiaj chodzić szlakiem dzieł Ry-
szarda Mazura, poczynając od latarni na 
Rynku i placu Solnym, poprzez bramę do 
rezydencji pałacu arcybiskupiego i okuć 
drzwi do katedry, po ozdobne kraty w pry-
watnych willach rozsiane po całym mieście. 
Tworzy też rzeźby, wykonał m.in. Wrocła-
wianina, który przystanął naprzeciw Teatru 
Polskiego, i statuetkę Andrzeja wręczaną 
najlepszym satyrykom. Role się odwróci-
ły; dzisiaj to młodzi adepci sztuki, chcący 
pracować z metalem, mogą spacerować po 
mieście, oglądać na ulicach kraty, drzwi, la-
tarnie Ryszarda Mazura i uczyć się z nich 
kunsztu kowalskiego rzemiosła.

Od końca lat osiemdziesiątych XX wieku 
Ryszard Mazur zbiera nagrody i odznacze-
nia, w 2008 roku otrzymał brązowy medal 
Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. Jest ho-
norowym Klucznikiem Wrocławia, posiada 
klucze do miasta. A gdyby przypadkiem je 
zgubił, nie musi się martwić. W końcu sam 
je wykonał, bez problemu więc może sobie 
wykuć ich kopię.

1. Szewc bez butów chodzi, a kowal bez młotka. 

Nieprawda! Wizyta w kuźni Ryszarda Mazura 

(31 sierpnia 2020 roku, ul. Rolnicza we Wrocławiu)

2. Kleszcze kowalskie są przedłużeniem ręki kowala

3.  Brama na dziedziniec pałacu arcybiskupiego, 

dzieło Ryszarda Mazura

4. Detal drzwi do nawy północnej wrocławskiej 

katedry

5. Stylowe latarnie na wrocławskim Rynku

1
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40 NA KOWADLE NIE SIADAĆ! 
W WARSZTACIE ARTYSTY 

KOWALA




