


2



3

Redaktor prowadzący projekt:
Tomasz Duszyński
Opracowanie historyczne:
Jacek Dziedziński 
Opieka projektu:
Iwona Błahuta
Projekt okładki: 
Jarosław Motała
Skład:
Tomasz Duszyński
Korekta:
Beata Kostrzewska
ISBN: 978-83-955651-3-7

Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, 
przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą narzędzi 

elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających 
i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie 

informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
Copyright:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie 2022
Wydawnictwo Paperback 2022

Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved



4

Wstęp 

Ulica Tadeusza Kościuszki w stronę rynku, 1952 rok. Na zdjęciu m.in.: Bogdan Budner, Jadwiga Budner, Maria Gałązka,  
Jan Gałązka, Bolesław Błaszczak na rękach trzyma Marcina Oczachowskiego. Widoczny szyld z apteką. 

Zdjęcie: Janina Oczachowska. Album: Agata Feruś

Album Ocalić od zapomnienia powstał dzięki 
mieszkańcom dzisiejszego Strzelina, którzy zdecy-
dowali się podzielić z Państwem zdjęciami ze swoich 
domowych archiwów. Nasi pradziadkowie, dziad-
kowie i rodzice zaczęli pojawiać się w Strzelinie od 
1945 roku, rozpoczynając nowe życie w zupełnie ob-
cym miejscu. Przyjeżdżali tu pełni traumatycznych 
wspomnień, tragicznych doświadczeń i wciąż nieza-
gojonych ran. Z obawami wkraczali do jeszcze nie-
dawno niemieckiego Strehlen, które doświadczyło 
ogromnych zniszczeń pod koniec II wojny światowej. 
Wymiana ludności na tak ogromną skalę była bole-
sna dla milionów ludzi – Polaków, jak i Niemców. 
Przesiedleńcom, którzy trafili do Strzelina, przyszło 
mieszkać właściwie na gruzach. Byli wciąż niepewni 
swojej przyszłości, nie wiedzieli, co przyniosą kolej-
ne miesiące i lata.

Wkrótce zaczęły się formować pierwsze władze, 
a wraz z nimi instytucje i służby. Przybyli lekarze, 
nauczyciele, księża, rolnicy, a także specjaliści, któ-
rzy mieli przywrócić działalność ważnych przedsię-

biorstw. W osadnikach zaczęła kiełkować nadzieja, 
że znaleźli swoje miejsce na ziemi. Ci przedsiębiorczy 
wcielali w życie śmiałe plany. Powstały piekarnie, skle-
py i kioski z gazetami. Zaczął funkcjonować szpital, 
potem szkoły i poczta. W pejzaż zniszczonego miasta 
wrosły punkty usługowe i składy materiałów budow-
lanych, bary oraz restauracje. Odradzało się życie re-
ligijne, społeczne i kulturalne, choć wciąż tak trudne 
w realiach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. A Strze-
lin powoli stawał się taki, jakim widzimy go dzisiaj.

Mamy nadzieję, że lektura tego albumu, wzbo-
gaconego o historyczny komentarz, będzie ciekawą 
przygodą, pobudzi Państwa pamięć, wspomnienia, 
stanie się przyczynkiem do rozmów i dyskusji. Wie-
rzymy, że nakłoni Państwa do refleksji. Dziękujemy 
wszystkim, którzy pomogli nam w tworzeniu albu-
mu. Dedykujemy go pierwszym mieszkańcom Strze-
lina z nadzieją, że choć część pamięci o nich ocalimy 
od zapomnienia.

Tomasz Duszyński
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Względnie spokojne miesiące II wojny światowej 
w Strzelinie zakończyły się w 1945 roku. 27 stycz-
nia z miasta ewakuowały się wojska Wehrmachtu, 
większość mieszkańców także opuściła swoje domy. 
Pierwsze bomby spadły w rejonie dworca 31 stycz-
nia, kolejne 18 marca. 25 marca 1945 roku armia 
radziecka wkroczyła do Strzelina od strony Pęcza 
i Szczawina, dzisiejszą ul. Dzierżoniowską. Potem 
front się ustabilizował i sytuacja nie uległa poważ-
niejszym zmianom aż do zaprzestania działań wo-
jennych. Strzelin znalazł się pod administracją ra-
dziecką.

Latem 1945 roku usankcjonowanie granicy na 
Odrze i Nysie Łużyckiej było już przesądzone. 
Wpłynęło to korzystnie na proces tworzenia pol-
skiej administracji na Dolnym Śląsku, który roz-
począł się już w marcu 1945 roku. Tak zwane Zie-
mie Odzyskane zostały podzielone na cztery okręgi 
administracyjne – jednym z nich był Dolny Śląsk.

Zniszczenia wojenne, 
początki państwowości polskiej 
i sytuacja mieszkaniowa

Strzelin, zdjęcie lotnicze, lata 40.

Na ich czele postawiono pełnomocników rządo-
wych. Okręg dolnośląski objął Stanisław Piaskowski, 
któremu podlegało kilkadziesiąt obwodów – jednym 
z nich był obwód strzeliński. Ekipa Piaskowskiego 
pojawiła się na Dolnym Śląsku w kwietniu 1945 
roku i liczyła około 400 osób. Ponieważ Wrocław 
wtedy jeszcze się bronił, na siedzibę pełnomocni-
ka wybrano Trzebnicę – i to stamtąd przybyła do 
Strzelina szesnastoosobowa grupa, która miała 
przejąć od Rosjan władzę nad miastem.

16 maja 1945 roku w budynku dzisiejszego sądu 
radziecki komendant Strzelina, major Pachono-
wicz, przekazał miasto i powiat pełnomocnikowi 
rządu na obwód XIII, Janowi Nowakowskiemu. 
Tak zaczęła się powojenna historia Strzelina. Pol-
ska administracja początkowo swoją siedzibę miała 
w obecnym budynku Komendy Powiatowej Poli-
cji, następnie przeniosła się do budynku aktualnej 
przychodni miejskiej przy ul. Mickiewicza.
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Uczniowie strzelińskiego liceum przy odgruzowywaniu starówki. Album: Sławomir i Józef Wnęk

Każde niemal miasto w objętej walkami części 
dzisiejszego Dolnego Śląska zostało mniej lub bar-
dziej zniszczone. Dokładne oszacowanie stopnia 
zniszczeń jest trudne. Według powojennych analiz 
niemal całkowitej zagładzie (80%) uległy Głogów 
i Ścinawa. Wrocław, Brzeg i Oleśnica zdewastowane 
zostały w około 60–75%. W grupie miast zrujnowa-
nych w 50–60% znalazły się Bolesławiec, Legnica, 
Lubań, Żagań, Strzelin (centrum w 90%). Te rany 
wojenne nierzadko widoczne są do dzisiaj w struk-
turze architektonicznej tych miejscowości. Trwale 
zmieniona została ich panorama, zrezygnowano 
z odbudowy wielu cennych architektonicznych 
zabytków. Z dymem poszedł dorobek wielu poko-
leń mieszkańców. Dla ludzi przebywanie na stałe 
w takim otoczeniu było trudnym doświadczeniem. 
Niestety wszystkie te problemy widoczne stały się 
też w Strzelinie. 

Miasto po zakończeniu działań wojennych było 
w opłakanym stanie – centrum praktycznie nie ist-
niało. Pożary jeszcze dogasały. Nie lepiej sytuacja 
wyglądała w terenie – 70% dróg, 90% mostów nie 
nadawało się do użytku. 80% gruntów ornych prze-
mieniło się w ugór.

Zaminowane były pola. Aby rolnikom umożliwić 
normalną pracę, sprowadzono saperów. 

   Jednym z najważniejszych elementów wpływa-
jących na jakość życia dolnośląskiej społeczności 
były warunki mieszkaniowe. Według oficjalnych 
danych na jedną izbę w miastach w 1950 roku przy-
padało półtorej osoby, a przeciętna powierzchnia 
mieszkalna wynosiła 9–12 m² na jednego miesz-
kańca.

Widok północno-wschodniego narożnika rynku. W tle Rotunda 
i ruiny szkoły. Fotografia Ruth Klein, połowa lat 50.
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Rynek, kiosk z gazetami, właściciel pan Białkowski. Druga połowa lat 40. Album: Urszula Rodycz

Rynek, kiosk z gazetami, właściciel pan Białkowski.  
Druga połowa lat 40.
Album: Urszula Rodycz

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) to oficjal-
na nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. 
W latach 1944–1952 funkcjonowało jako Rzecz-
pospolita Polska. W okresie 1944–1989 propagan-
dowo i potocznie nazywane było Polską Ludową, 
choć niekiedy w oficjalnych aktach władz także 
funkcjonowała ta nazwa. W tym okresie Polska 
była państwem niesuwerennym, pozostającym 
pod polityczną dominacją ZSRR. Rządy sprawo-
wała komunistyczna Polska Partia Robotnicza, 
a następnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
(PZPR) – jako partia hegemoniczna, przy formal-
nym istnieniu ugrupowań satelickich, tzw. „stron-
nictw sojuszniczych” (Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne). Z powo-
dów politycznych w skład państwa weszły tzw. Zie-
mie Odzyskane, w tym Dolny Śląsk, a wraz z nim 
ziemia strzelińska.

Dla starszych ludzi Polska Rzeczpospolita Ludo-
wa była państwem, w którym życie upływało pod 
znakiem braku wolności, deficytu towarów, kole-
jek przed sklepami, represji politycznych. Jednak 
wielu tamten system kojarzy się z czasami młodo-
ści, do której dziś wracają z sentymentem.



8

Odgruzowywanie starówki, pan Białkowski stawił się 
mimo niepełnosprawności. Album: Urszula Rodycz

W Strzelinie. Na zdjęciu Tadeusz Mydlarz, 1946 rok. 
Album: Małgorzata Wójcik

Zdjęcie ze zbiorów księdza Piotra Rozpędowskiego

Strzelin, jako jedno z wielu miast Polski, borykał 
się z problemem odbudowy i przywrócenia życia 
w jego centrum. W najgorszym stanie było serce 
miasta – rynek. Wieżę ratuszową, wieżę kościoła 
pw. św. Michała i kościoła pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego wysadzili w powietrze jeszcze Niemcy. 
Reszty zniszczenia dokonała armia radziecka lub 
trudne do ugaszenia pożary. Do naszych czasów 
dotrwały jedynie dwa budynki w rynku u wylotu 
ul. Kościuszki. Dlatego jednym z pierwszych przed-
sięwzięć władz było utworzenie już w maju 1945 
roku Strzelińskiej Spółdzielni Budowlanej. Jednak 
dopiero w 1956 roku ówczesne władze zadecydo-
wały o odbudowie spalonych domów w centrum.

Obraz wielowiekowej historii miasta zatarty zo-
stał poprzez budzącą do dziś niesmak realizację 
modernistycznej wizji odbudowy rynku z roku 
1965. Pokomunistyczne bloki otaczające wschod-
nią i południową pierzeję historycznej przestrzeni 
oraz punktowa zabudowa blokowa wokół pozbawi-
ły to miejsce jego przeszłości. Do dziś nieodżało-
wana pozostaje decyzja o rezygnacji z rekonstrukcji 
dawnych kamieniczek na rzecz budowy z wielkiej 
płyty. Wschodnią pierzeję odbudowano na przeło-
mie lat 60. i 70., południową w drugiej połowie 70. 
Północna część rynku nie została zrekonstruowana 
do dzisiaj. Aż do 2012 roku pośrodku rynku stał 
kikut ratusza miejskiego, na jego miejscu powstała 
nowa 71-metrowa wieża. Już teraz możemy cieszyć 
się odbudowanym ratuszem.
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Ulica Tadeusza Kościuszki, 1952 rok. Na zdjęciu: Jadwiga Budner, Maria Gałązka, chłopiec – Marcin Oczachowski,  
Janina Oczachowska. Zdjęcie wykonał Bolesław Błaszczak. Album: Agata Feruś

Rynek. Widok na północną stronę rynku. Autor nieznany
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Pierwsze władze Strzelina

Po zakończeniu II wojny światowej niespokoj-
nie było również w szeregach władz lokalnych. 
Ciągłe tarcia partii politycznych tzw. Bloku Demo-
kratycznego przed zjednoczeniem w PZPR (gru-
dzień 1948 roku) powodowały częste zmiany na 
szczeblu władz lokalnych. Oczywiście personalne 
decyzje zapadały wówczas na szczeblu centralnym. 
Od 2 sierpnia 1946 roku istniała w Strzelinie Po-
wiatowa Rada Narodowa (podobnie jak w całym 
kraju) złożona z 51 radnych – wszyscy z nominacji 
partyjnej. I to ona odgrywała wówczas najważniej-
szą rolę. Pierwszym jej przewodniczącym został 
Stefan Piątek. Co ciekawe, większość miejscowych 
notabli wywodziła się z Polski Centralnej, a nie 
z Kresów Wschodnich. O ile dosyć ugruntowaną 
pozycję miał Jan Nowakowski (dawny pełnomoc-
nik rządu), który pełnił funkcję należną burmi-
strzowi i staroście, o tyle później we władzach na 
szczeblu lokalnym ciągle dochodziło do roszad. 

Formalnie w listopadzie 1945 roku pierwszym 
starostą został Marian Kruszyński. Jeszcze wcze-
śniej, w sierpniu 1945 roku, pierwszym burmi-
strzem był Stanisław Flank (aresztowany po dwóch 
miesiącach przez UB), a kolejnym Aleksander Za-
błocki (do kwietnia 1946 roku). Jan Nowakowski, 
Marian Kruszyński i Aleksander Zabłocki ciągle 
toczyli spory kompetencyjne. Trzecim z kolei bur-
mistrzem został Eugeniusz Tkaczuk (do czerwca 
1948 roku), a czwartym Karol Roth (do paździer-
nika 1948 roku). Ostatnim w tamtych czasach bur-
mistrzem był kandydat PPR Wilhelm Bigda. Pięciu 
burmistrzów przez trzy lata!

Już w marcu 1947 roku zlikwidowano urząd 
Pełnomocnika Rządu RP – więc swoje stanowi-
sko stracił Jan Nowakowski. Ostatecznie w marcu 
1950 roku urzędy wójtów, burmistrzów, prezyden-
tów miast i starostów zniesiono i zastąpiono kole-
gialnymi prezydiami rad narodowych. Kolejna re-
forma administracyjna w 1972 roku wprowadziła 
dwustopniowy podział na województwa i gminy – 
wprowadzono wówczas urząd naczelników miast. 
Pierwszym naczelnikiem Urzędu Miasta i Gminy 
Strzelin był Piotr Kalisz, kolejnym przez wiele lat 
Marian Pindel, a ostatnim (do 1990 roku) Stani-
sław Petlicki.

     

Budynek przy ulicy Bolka I Świdnickiego, 1945. Pierwszy Urząd 
Skarbowy (Urząd Finansowy zorganizowany przez 

pierwszego naczelnika – Ludwika Wrońskiego). 
W latach 1954–1962 siedziba Miejskiej Rady Narodowej.  

Od 1963 hotel MPGK Polonia. 
Zdjęcie: Złota Księga Stronnictwa Demokratycznego

Album: Katarzyna Głąb

Budynek dzisiejszego Urzędu Miasta i Gminy Strzelin.  
Siedziba Miejskiej Rady Narodowej, lata 60. 
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Służby – milicja i straż pożarna
światowej do Polski. Polegała ona m.in. na obronie ma-
jątku ocalałego z pożogi wojennej.

Wraz z repatriantami ze wschodnich terenów przybyli 
na nowe miejsca pobytu strażacy ze sprzętem i umundu-
rowaniem, początkowo było ich dwudziestu. Pierwszym 
komendantem strzelińskiej straży pożarnej został ognio-
mistrz Józef Szarek. Strażacy brdzo szybko rozpoczęli 
swoją działalność, co nie było łatwe w mieście, które tak 
bardzo ucierpiało w czasie wojny. Pierwszy wóz strażacki 
marki Horch został wyłowiony z wyrobiska kamienio-
łomów w Mikoszowie (zatopiony wcześniej przez Niem-
ców). W późniejszych latach straż dysponowała dwoma 
pojazdami marki Bedford, a później wozami marki Star 
20 i 25. W 1976 roku zakończono budowę nowego bu-
dynku straży przy ul. Konopnickiej.

Ogrom pracy mieli milicjanci zwalczający ukrywające 
się jeszcze w lasach bandy hitlerowskie i szabrowników. 
Siedziba milicji znajdowała się przy ul. Wojska Polskie-
go. Milicja Obywatelska i Urząd Bezpieczeństwa powsta-
wały jednocześnie z administracją.

Początkowo na całym Dolnym Śląsku było około 400 
funkcjonariuszy, czyli po kilku w każdym z obwodów. Trud-
no było im zapanować nad szerzącą się w tym czasie prze-
stępczością. W oczach ludności MO, a tym bardziej UB, 
szkodziło zaangażowanie polityczne po stronie komunistów.

Straż pożarna znajdowała się początkowo przy ul. św. 
Floriana, miała tam wcześniej siedzibę straż niemiec-
ka. Pierwszym zadaniem, jakie postawiono przed nową 
formacją, było podjęcie działalności operacyjnej na zie-
miach północnych i zachodnich wcielonych po II wojnie 

Komisariat Milicji Obywatelskiej w Strzelinie. 26 czerwca 1975 roku. 
Komendę Powiatową MO w Strzelinie zastąpił Komisariat MO w Strzelinie. Złota Księga Milicji

Budynek władz przy ulicy Mickiewicza. Lata 50. 
Zdjęcie Ruth Klein

Pracownicy starostwa, 1947 rok
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Straż pożarna przy ulicy Floriana, 1962 rok. Album: Krzysztof Musiał

Straż pożarna. Lata 60. Album: Krzysztof Musiał
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Strzelińska straż pożarna. Od lewej: Bronisław Szpila, Stanisław Mroczko, Józef Dziuba, Józef Jaworski. Lata 60. 
Album: Krzysztof Musiał

Pokaz wyposażenia samochodu Bedford. Od lewej: Mateusz Rataj, Józef Misiewicz, Jan Mroczko, Bronisław Szpila, Stanisław Mroczko, 
Józef Dziuba, Jan Urban. Album: Krzysztof Musiał
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Zdjęcia strzelińskiej straży pożarnej. Album: Mieczysław Kępa

Pocztowcy i pracownicy PKS-u
Pracownicy strzelińskiego PKS-u. Album: Marek Głąb

Straż pożarna. Lata 60. Album: Krzysztof MusiałPo lewej budynek straży przy ulicy Floriana z salką katechetyczną 
na piętrze. Po prawej strażacka wieża

Szkolenie. Kurs strażaka powiatu strzelińskiego, 1950 rok
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Pracownicy poczty. Album: Hanna Buczkowska

Pracownicy poczty. Autor nieznany
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Osadnicy 
i nowe życie

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił naj-
większy exodus ludności w historii Europy. Był to 
wynik postanowień konferencji jałtańskiej (luty 
1945 roku) i poczdamskiej (lipiec/sierpień 1945 
roku), na mocy których Polacy z Kresów Wschod-
nich zostali przesiedleni na tzw. Ziemie Odzyska-
ne, a Niemcy pierwotnie tam żyjący przesiedleni 
w głąb Niemiec. Był to dramat zwykłych ludzi – za-
równo Polaków, jak i Niemców – którzy na zawsze 
musieli pozostawić swoje małe ojczyzny i rozpoczy-
nać życie od nowa. W terminologii komunistycz-
nej w odniesieniu do tego zagadnienia niesłusznie 
używano pojęcia „repatriacja” (powrót do ojczyzny 
osób pochodzenia polskiego). Tymczasem nie było 
tu mowy o powrocie do ojczyzny, gdyż ludzie z Kre-
sów Wschodnich żyli w Polsce. Słuszniejszym okre-
śleniem jest więc pojęcie „przesiedlenie”.

Podstawą repolonizacji ziem na wschód od Odry 
i Nysy Łużyckiej było jak najsilniejsze zasiedle-
nie ich przez ludność polską. Władze polskie nie 
zamierzały więc czekać na oficjalne zatwierdze-
nie przebiegu granicy, uważając, że wcześniejsze 
osiedlenie się tam Polaków będzie kolejnym argu-
mentem za przyznaniem tych ziem Polsce. Orga-
nizatorem osadnictwa był Państwowy Urząd Repa-
triacyjny, powołany już w początkach października 
1944 roku. Wspomagać jego prace miały lokalne 
komitety przesiedleńcze. Warto pamiętać, że za-
łożeniem władz było równoleżnikowe zasiedlanie 
ziem nowych, tak aby przesiedlani trafiali na ziemie 
o podobnej topografii, warunkach glebowych i kli-
macie – nie zawsze jednak się to udawało.

Ulica Kościuszki zimą. Lata 50. Album: Ewa Sahaj



17

Do Ziem Odzyskanych zaliczały się także oko-
lice Strzelina, toteż niezwykle ważnym zadaniem 
pierwszych polskich władz na tej ziemi było przy-
gotowanie się do przyjęcia przesiedleńców. Siedziba 
PUR-u (Państwowy Urząd Repatriacyjny) znajdo-
wała się przy dzisiejszej ul. Piłsudskiego (dawniej 
ul. Żymierskiego 36, w budynku do dzisiaj zwanym 
przez starszych mieszkańców „Pekinem”). Punkt 
Etapowy działał w Strzelinie od 7 lipca 1945 roku, 
jego kierownikiem został Franciszek Kwiatkowski. 
Na początku przybywający osiedleńcy dzielili loka-
le z przebywającymi w nich jeszcze miejscowymi 
Niemcami. Pierwsi osadnicy na ziemi strzelińskiej 
to przymusowi robotnicy z Niemiec. Masowe-
go charakteru osadnictwo nie miało też wiosną 
i latem 1945 roku, chociaż ci, którzy przybywali 

w tym czasie, sami mogli wybrać miejsce kwate-
runku, a później je zalegalizować. Gwałtowny na-
pływ osadników nastąpił dopiero pod koniec 1945 
roku. W większości (57%) byli to dawni Kresowiacy 
z okolic Tarnopola, Lwowa, Drohobycza, Buczacza, 
Trembowli i innych miejscowości. W sumie około 
20 tysięcy osób. Druga co do wielkości grupa osad-
ników (40%) pochodziła z Polski Centralnej – oko-
lic Krakowa, Rzeszowa, Poznania, Częstochowy, 
Kielc, Skarżyska i Nowego Sącza – około 13,5 ty-
siąca. O ile przesiedlenia Kresowiaków były przy-
musowe, o tyle tzw. centralaki przesiedlały się na te 
tereny z powodów ekonomicznych. Znikomą grupę 
stanowili reemigranci z krajów Europy Zachod-
niej (Saksonii, Turyngii, Francji i Belgii) – około 
500 osób.

Ulica Tadeusza Kościuszki. Album: rodzina Bober

Dawna siedziba NBP. Wylot ulicy Kościuszki. 
Album: Eugenia Orłowska-Dusza Plac 1 Maja od strony ulicy Tadeusza Kościuszki. 

Końcówka lat 60. Album: Mieczysław Kępa
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Widok na ulicę Tadeusza Kościuszki. Autor zdjęcia nieznany

Nie można też zapomnieć o dosyć licznej grupie 
(ok. 1100 osób) miejscowej ludności pochodzenia 
czeskiego, z której nie wszyscy zdecydowali się na 
opuszczenie swoich gospodarstw. 

Siłą rzeczy u schyłku lat 40. nie była to społecz-
ność zintegrowana. Odczuwalne stawały się róż-
nice regionalne, na które nałożyły się przeżycia 
wojenne i doświadczenia powojenne. Duży rozdź-
więk był zwłaszcza widoczny między przesiedleń-
cami ze wschodu a migrantami wewnętrznymi. 
Wyrażał się on nawet w pogardliwych nazwach, 
którymi się obdarzano (centralaki, antki, ruskie 
zza Buga). 

Z kolei zorganizowane wysiedlanie miejscowych 
Niemców rozpoczęło się dopiero w sierpniu 1946 
roku i zostało zakończone w 1947 roku – łącznie 
wysiedlono wtedy z powiatu około 28 tysięcy ludzi. 
W rezultacie tej potężnej akcji przesiedleńczej do 1947 
roku w powiecie strzelińskim mieszkało około 35 ty-
sięcy osób. Liczba ta do 1950 roku wzrosła o kolejny 
tysiąc, aby w 1960 roku sięgnąć 44,3 tysięcy. Sytuację 
komplikowała sroga zima na przełomie 1946 i 1947 
roku, a także późniejsze wiosenne powodzie roztopo-
we. Sytuacja żywieniowa była na tyle trudna, że na-
leżało wprowadzić reglamentację kartkową na chleb, 
ziemniaki, masło, cukier, kawę, naftę i inne produkty. 

Widok na ulicę Kopernika: młyn i ruiny browaru. Autor zdjęcia nieznany
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Ulica Kopernika 15 i 17. Kronika Miasta Strzelin, cz. 2 Ulica Kopernika 13. Kronika Miasta Strzelin, cz. 2

Ulica Kościuszki, lata 60. Ruiny ratusza. Zdjęcie sprzed 1955 roku. 
Kronika Miasta Strzelin, cz. 2

Panorama Strzelina, lata 60. Kronika Miasta Strzelin, cz. 2



20

Rynek, pierwsze uroczystości państwowe. Album: rodzina Bober

Rynek, pierwsze uroczystości państwowe. Album: rodzina Bober
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Wózki i kucyki

1969 rok. Most do parku miejskiego. 
Album: rodzina Feruś

1966 rok. Podwórko przy ulicy Konop-
nickiej. Album: Robert Pieńkowski

Album: Marta Knihinicka

Album: Ewa i Lucyna Nowakowskie

1964 rok. Obecnie plac Pokoju. Album: rodzina Feruś Elżbieta i Andrzej Feruś. Album: Stanisław Feruś

Rynek. Album: Halina Stanisz
Na ulicy Dzierżoniowskiej. 
Album: Ewa i Lucyna Nowakowskie
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1960 rok. W wózku Elżbieta Feruś. Park miejski. 
Album: Stanisław Feruś

Album: rodzina Bober

Krystyna Grobelna. Album: Stanisława Grobelna

Album: Stanisław Feruś Album: Lidia Widelska

Rynek. Widok na kościół św. Michała. 
Lata 50. Album: Zbigniew Kazimierowicz 

Na zdjęciu Sabina Gwardecka. Album: Justyna Nieścieronek
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1952 rok. Album: Ewa i Lucyna  
Nowakowskie

Monika Łukasik-Duszyńska,
z albumu rodzinnego

Tomasz Duszyński. Album: Alicja  
Duszyńska

Dariusz Stępień, 1975 rok. 
Album: Karolina i Dariusz Stępień

Na kucyku, obok Rolnika. 
Album: Eugenia Orłowska-Dusza

Album: Elżbieta Markowska

Przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Album: Elżbieta Markowska

W wielu prywatnych albumach mieszkańców Strzelina moż-
na znaleźć zdjęcia dzieci na kucykach. Fotografie wykonywa-
ne były na ulicy Kościuszki, najczęściej w okolicy dzisiejszego 
ronda. W tle zdjęć widać budynki, które dziś już nie istnieją 
i te, które wtedy dopiero co powstały. Do dziś fotografie na 
kucykach są dla wielu z nas cenną pamiątką. Uwieczniono tu 
setki, a być może więcej młodych strzelinian na przestrzeni co-
najmniej dekady.
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 Mieszkańcy na tle miasta

Z pociągu Wiązów–Strzelin. Album: Sławomir i Józef Wnęk

Ulica 22 Lipca, dziś ulica Józefa Piłsudskiego. 
Album: Eugenia Orłowska-Dusza

1964 rok. Chłopiec w czarnym sweterku i białej koszulce to 
Adam Olesiński. Album: Justyna Mańkowska
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Józef Orłowski z byłymi mieszkańcami Brzezic, 1967 rok.
Album:  Eugenia Orłowska-Dusza

Róg ulic Staszica i Michała Archanioła, przy dawnym pomniku  
Friedricha Jahna. Album: Patryk Sowa

Halina Stanisz, brat Romuald Stanisz i tato Marian Stanisz. 
Album: Halina Stanisz

Park jordanowski, plac zabaw.  
Album: Eugenia Orłowska-Dusza

Ulica Kościuszki i Pocztowa. 1956 rok. 
Album: Jadwiga Rucińska

Przy parku. Album: Ewa i Lucyna Nowakowskie
Skrzyżowanie ulicy Kościuszki z placem 1 Maja. 
Album: Józef Horodyski
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Joanna Werstak z domu Dereń. Wiadukt, ulica Dzierżoniowska. Archiwum rodzinne państwa Dereń

Widok na kościół św. Gotarda. 
Album: Zbigniew Kazimierowicz Basen, 1950 rok. Album: Bogusław Szymkowski
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Ulica Kościuszki, 1974 rok. Na zdjęciu Tadeusz Wielgus. 
Album: Karolina i Dariusz Stępień

Rudolf Tautz wyjechał do Niemiec w ramach łączenia rodzin. 
1965 rok. Album: Teresa Chanik

Dach Rotundy św. Gotarda, początek lat 60. Album: Joanna Maciejewska
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Medycyna, zdrowie

W pierwszych miesiącach po II wojnie światowej 
warunki higieniczne w Strzelinie były fatalne. W całym 
powiecie panowała epidemia duru brzusznego (dawniej 
tyfus) i chorób wenerycznych. Dotkliwie dawał się we 
znaki powszechnie panujący świerzb. Służby medyczne 
dopiero się tworzyły. We wrześniu 1945 roku powstała 
w Strzelinie Przychodnia Zdrowia z jednym lekarzem – 
Janem Turzańskim. W październiku 1946 roku przybył 
do Strzelina drugi lekarz – E. Lauber – przyszły dyrektor 
szpitala. Po nim małżeństwo – Janina i Witold Kołosow-
scy – a następnie kolejni lekarze. Najpilniejszą potrzebą 
było jak najszybsze uruchomienie mocno zdewasto-
wanego w czasie działań wojennych szpitala. Krótko 
po wojnie w klasztorze prowadzony był przez zgroma-
dzenie sióstr boromeuszek szpital ogólny. W 1947 roku 
w powiatowym szpitalu istniały już oddziały: chirur-
giczny, zakaźny, wewnętrzny i ginekologiczno-położni-
czy. Dopiero od 1950 roku działało pogotowie ratunko-
we, które wówczas dysponowało dwoma samochodami. 
W 1953 roku powstał Sanepid (Sanitarna Stacja Epide-
miologiczna), który podejmował szereg działań chro-
niących zdrowie ludzkie. Już w pierwszych powojen-
nych latach funkcjonowała w Strzelinie apteka.

Strzelińscy lekarze. Album: Małgorzata Restel

Przy ulicy Podwale. 1975 rok. Kronika Miasta Strzelin, cz. 3
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Janina Kołosowska. Pierwsza lekarka. 1945 rok
Rejonowa Przychodnia Lekarska. 
Album: Eugenia Orłowska-Dusza

Strzelińscy lekarze. 1945 rok. Album: Małgorzata Restel

Z prawej dr Janina Zawadzka. Chirurg dr Ochlewski. 1955 rok. 
Album: Małgorzata Restel

Pierwsza od lewej Aniela Włodarczyk, oddziałowa noworodków, 
druga od prawej Stanisława Sielska, oddział ginekologiczny. 
Album: Małgorzata Restel

Dół, od lewej: Aniela Włodarczyk, oddziałowa, Nela Hutnik i pani 
Piczecka – pielęgniarki. U góry dr Janina Kołosowska i dr Janina 
Jankowska. Album: Małgorzata Restel
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Pierwsza powojenna apteka

Pracownice apteki. Ulica Podwale, 1946 rok. Album: Anna Kasperkiewicz

Szpital w 1967 roku. Album: Eugenia Orłowska-Dusza
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Pracownicy apteki w 1946 roku. Album: Anna Kasperkiewicz

Apteka, 1945 rok. Hanna Regamey, Annelose Bohm, Kristel 
Hofman, pani Zariel Jordan i Halina Poznańska. 
Album: Anna Kasperkiewicz

Dokumenty z działalności apteki. Album: Anna Kasperkiewicz
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Apteka, 1946 rok. Annelose Bohm i Hanka Regamey. Album: Anna Kasperkiewicz

Apteka, 1946 rok. Między innymi Halina Poznańska. Album: Anna Kasperkiewicz
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Gastronomia w Strzelinie

Ze względu na poważne zniszczenia w ryn-
ku ważną funkcję handlową odegrała ulica Ko-
ściuszki. Przez wiele lat działały przy niej księ-
garnia, składnica harcerska i wiele placówek 
z obszaru prywatnej inicjatywy, a przy zbiegu 
z ul. Wolności znajdował się Dom Handlowy 
„Rolnik” (obecnie m.in. Media Expert).

Rolę punktów zbiorowego żywienia pełniły 
za czasów PRL stołówki zakładowe, restauracje 
i bary. Ustawa o zwalczaniu alkoholizmu zabra-
niała podawać wódkę czy piwo bez zakąski. Zda-
rzało się, że taką zakąską był zeschnięty koreczek 
serowy, który obsłużył kilku klientów i na koniec 
wrócił do gabloty. Inną popularną zagryzką do 
alkoholu była galaretka z nóżek z octem – po-
dawana z dwiema setkami wódki potocznie na-
zywana „meduzą z lornetą”. Smakosze zimnego 
piwa musieli zadowolić się piwem podawanym 
w temperaturze pokojowej. 

Pierwszym lokalem o charakterze gastro-
nomicznym w Strzelinie była ogólna stołówka 
przy obecnej ul. Bolka Świdnickiego (dawnej 
ul. Świerczewskiego 1) pod kierownictwem Jana 
Bugajskiego ze Starachowic.    

Pod Konikiem, Jan Gałązka. 
Album: Agata i Stanisław Feruś

Pod Konikiem, Jan Gałązka. Album: Agata i Stanisław Feruś
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 Jednym z najważniejszych zakładów gastrono-
micznych w mieście była restauracja Polonia u zbie-
gu ul. Bolka I Świdnickiego i Kolejowej. Nieopodal 
znajdował się hotel Polonia i restauracja Kalina. 
W okresie letnim przy restauracji funkcjonowała 
pijalnia piwa potocznie nazywana Pod Płachtami. 
Najstarszym miejscem spożycia piwa był kiosk zwa-
ny Grzybkiem przy skrzyżowaniu obecnej ul. Ki-
lińskiego i Bolka I Świdnickiego. Wiele wspomnień 
przywołują też restauracje Pod Konikiem przy 
ul. Kościuszki (wcześniej Biały Koń), Świerk przy 
ul. Wojska Polskiego (wybudowana w latach 70.), 
Granit przy ul. Kopernika i zlokalizowana naprze-
ciwko Granitu słynna pijalnia piwa zwana potocz-
nie Banderozą.

Kalina. Album: Leokadia Piros

Pod Konikiem. Album: Leokadia Piros

Świerk. Album: Leokadia Piros
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Restauracja Świerk, ul. Wojska Polskiego. Lata 60. Kronika Miasta Strzelin, cz. 2

Kawiarnia Kalina przy dawnej ulicy Świerczewskiego. Lata 60. Kronika Miasta Strzelin, cz. 2
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Restauracja Polonia, zdjęcie Ruth Klein

Jadłodajnia i piwiarnia Jana Dudka przy ulicy 
Ząbkowickiej 12. Album: Lesław Szymkowski Jan Dudek przy beczce z piwem.

Album: Lesław Szymkowski

Ulica Kościuszki. Lata 70.

Ulica Kościuszki. Lata 70. Stołówka, bar mleczny przy dawnej ul. Dzierżoniowskiej. 
Kronika Policji
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Zakłady pracy

Cukrownia
     

Cukrownia, pracownicy działu elektrycznego. 
Album: Henryka Thomas

Po II wojnie światowej Polska była najbardziej znisz-
czonym krajem europejskim. Zburzono większą część 
dużych miast: Poznania, Warszawy, Gdańska, Szczecina, 
Wrocławia. Tereny Ziem Odzyskanych zostały spusto-
szone przez Armię Czerwoną – wywieziono do ZSRR 
wyposażenie fabryk i zakładów, infrastrukturę kolejową, 
dobra kulturowe, zwierzęta hodowlane i plony. Odbu-
dową tych ziem kierowało Ministerstwo Ziem Odzyska-
nych na czele z Władysławem Gomułką, a nadzór nad 
nim sprawował Bolesław Bierut. Tereny te przed wojną 
cechował wysoki poziom rozwoju gospodarczego, były 
pokryte siecią dróg asfaltowych, siecią kanalizacyjną, 
miejscowości składały się z murowanych domów, jednak 
po zakończeniu działań wojennych stopień zniszczeń był 

ogromny. Priorytetem stało się przywrócenie życia go-
spodarczego. Lokalne społeczności, niejednokrotnie nie 
czekając na decyzje centralnych władz, same przystępo-
wały do dzieła odbudowy. Tak było też w Strzelinie.

Zniszczenia miejskie to również straty w zlokalizowa-
nych w miejscowości zakładach produkcyjnych różnego 
typu. Dlatego jednym z pierwszych zadań było zabez-
pieczenie zakładów pracy i szybkie ich uruchomienie. 
Do 1947 roku produkcję w Strzelinie rozpoczęły kamie-
niołomy granitu, fabryka mebli, Zakład Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego, tartak, cegielnia, cukrownia, 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. Już 1 czerwca 1945 
roku uruchomiono wodociągi, zaś 28 czerwca 1945 roku 
przywrócono prąd. 11 sierpnia 1945 roku przyjechał do 
Strzelina pierwszy pociąg.

   

Po zakończeniu II wojny światowej dla lokalnej go-
spodarki ogromne znaczenie miało jak najszybsze uru-
chomienie zakładów – z powodów wytwórczych, ale też 
ze względu na zapotrzebowanie na pracę. Ze względu 
na rolniczo-przemysłowy charakter powiatu ważną rolę 
odgrywała i nadal odgrywa strzelińska cukrownia. 
Już 12 lipca 1945 roku władze polskie przejęły zakład – 
mocno zniszczony w ostatniej fazie wojny. Duży wkład 
w uruchomienie przedsiębiorstwa mieli przesiedleń-
cy z Horodenki na Kresach Wschodnich, gdzie także 
funkcjonowała cukrownia, oraz z Przeworska w woje-

wództwie rzeszowskim. Dzięki ich zaangażowaniu już 
jesienią 1946 roku udało się uruchomić cukrownię. 
Produkowano cukier, a równocześnie remontowano bu-
dynki i urządzenia. W latach 1949–1962 przeprowadzo-
no szereg modernizacji, w tym opatentowano „Strzeli-
niaka”, który służył do załadunku materiałów sypkich. 
Zmiany te spowodowały, że miejscowa cukrowania stała 
się jedną z najlepszych w kraju. W 1970 roku w zakła-
dzie zatrudnionych było około 450 pracowników. Dłu-
goletnim dyrektorem w tamtym okresie był mgr inż. 
Stefan Szybalski.

Cukrownia, pracownicy działu elektrycznego. 
Album: Henryka Thomas
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Cukrownia, turbinownia. Album: Henryka Thomas

Cukrownia. Album: Henryka Thomas
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Pierwsza załoga cukrowni. Album: Henryka Thomas
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Pracownicy cukrowni. Album: Henryka Thomas

Dział elektryczny cukrowni. Album: Henryka Thomas
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Cukrownia. Album: Henryka Thomas

Orkiestra Dęta Cukrowni Strzelin. Album: Krystyna Pluta

Cukrownia, orkiestra. Album: Lidia WidelskaOrkiestra Dęta Cukrowni Strzelin. Album: Krystyna Pluta

Przed hotelem cukrowni przed pochodem pierwszomajowym. 
1986 rok. Album: Ireneusz Mak

Przypinka Orkiestry Dętej Cukrowni Strzelin
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Orkiestra Dęta Cukrowni Strzelin. 1951 rok

Klub Fabryczny Cukrowni. 1989 rok. Album: Ireneusz Mak
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Strzelińskie 
Kamieniołomy
Drogowe

Kamieniołomy. Album: Józef Horodyski
Kamieniołomy. Na zdjęciu Edward Postawa, lata 50.
Album: Maria Postawa

Zakładem z wielowiekową tradycją i ważnym 
pod względem strategicznym (w związku ze znisz-
czeniami wojennymi) były oczywiście Strzelińskie 
Kamieniołomy Drogowe. Nawet w czasie wojny 
Niemcy starali się utrzymać produkcję, wykorzy-
stując do pracy jeńców wojennych. Już w 1945 roku 
podjęto starania o szybkie uruchomienie zakładu. 
Wiele urządzeń było jednak zdewastowanych, wy-
robiska zalane wodą i brakowało fachowej kadry. 
W celu prędkiego otwarcia kamieniołomów wstrzy-
mano przesiedlenie grupy niemieckich pracowni-
ków. Już w 1945 roku przybyli do Strzelina kamie-
niarze z Polski Centralnej. Po odtworzeniu sieci 
elektrycznej i uruchomieniu warsztatów przepro-
wadzono konieczne naprawy i już w styczniu 1946 

roku rozpoczęła się eksploatacja wyrobiska. Załoga 
liczyła wtedy 68 pracowników. W kolejnych latach 
nadal uzupełniano park maszynowy oraz odnawia-
no infrastrukturę kolejową. Dzięki tym działaniom 
nastąpiło stopniowe zwiększanie produkcji oraz 
zatrudnienia. W tym okresie produkowano przede 
wszystkim materiały drogowe. Strzeliński granit 
wykorzystywano także przy odbudowie stolicy. 
W związku z brakami kadrowymi na początku lat 
50. do pracy w wyrobiskach zaangażowano wojsko. 
W okresie PRL kamieniołomy przeszły oczywiście 
na własność państwa i funkcjonowały pod nazwą 
Strzelińskie Kamieniołomy Drogowe. W latach 90. 
zakłady zostały sprywatyzowane.
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Kamieniołomy, 1970 rok. Album: Józef Badowski

Orkiestra górnicza. Album: Ireneusz Mak
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Kamieniołomy, Mirosław Knihinicki skacze ze skały Ząb. 
1980 rok.  Z albumu państwa Pieńkowskich,  

opis Marta Knihinicka

Kamieniołomy, 1955 rok. Album: Ewa i Lucyna Nowakowskie

Kamieniołomy. Album państwa Pieńkowskich Kamieniołomy, 1947 rok. Album: Małgorzata Wójcik
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Kamieniołomy, na łyżwach. Album: Eugenia Orłowska-Dusza

Kamieniołomy, tak zwane Esy i widok z tarasu. Początek lat 
70 . Zdjęcie autorstwa Mieczysława Kępy

Pani Halina i jej brat Romuald, lata 60. Album: Halina Stanisz

Kamieniołomy. Album: Henryka Thomas
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Strzelińskie Fabryki Mebli

Ważnym zakładem pracy w Strzelinie były Strzelińskie Fa-
bryki Mebli. Meble w naszym mieście wytwarzano już w la-
tach 1925–1930. W czasie wojny produkowano m.in. skrzy-
nie na amunicję. We wrześniu 1945 roku fabrykę przejęła 
strona polska. Zakład przeszedł pod centralny zarząd prze-
mysłu drzewnego w Jeleniej Górze. Produkcja zaczęła się 
w 1946 roku od galanterii drzewnej: tac, piórników, skrzynek 
monopolowych, stołów biurowych itp. W 1952 roku fabry-
kę przejęło Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego w Pozna-
niu i stała się ona samodzielnym przedsiębiorstwem, funk-
cjonującym jako Strzelińska Fabryka Mebli. Do 1955 roku 
produkowano tutaj szafy internatowe, a od 1955 roku meble 
kuchenne. W 1965 roku Strzelińską Fabrykę Mebli połączo-
no z fabryką mebli w Ostroszowicach – tak powstało przed-
siębiorstwo pod nazwą Strzelińskie Fabryki Mebli. W latach 
70. przeprowadzono modernizację zakładu. Duży wpływ na 
rozwój fabryki mieli jej dyrektorzy: Stefan Stempel (1945–
1946), Franciszek Piekarz (1946–1947), Tadeusz Mazanek 
(1947–1948), Jerzy Cholewicki (1948–1949), Józef Maślanka 
(1950–1951), Stanisław Błajet (1951–1952) i (z najdłuższym 
stażem) Franciszek Feruś (1953–1973). Po nich o rozwój za-
kładu dbali Ireneusz Szczęsny (1973–1976) i Tadeusz Gonet 
(1976–1990).

Strzelińska Fabryka Mebli. Album: Stanisław Feruś

Pracownicy SFM
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Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
Zakładem związanym z przetwórstwem rolnym był 

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Strzeli-
nie, przez miejscową ludność potocznie nazywany Kon-
serwami. Od 1946 roku produkowano w nim konserwy 
owocowo-warzywne i mrożonki, w kolejnych latach dże-
my, ogórki konserwowe, groszek. W sezonie zatrudnienie 
miało tutaj nawet 180 osób, poza sezonem 120. Zakład 
zlokalizowany był przy dziejszej ul. Mickiewicza.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Dla przemysłu spożywczego duże znaczenie miała 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, której rozruch nastą-
pił także w 1946 roku. Z powodu problemów z surowcem 
jej początki były skromne. Dopiero w latach 1959–1966 
dzięki wymianie parku maszynowego moce przerobowe 
wyraźnie wzrosły. Podstawowy asortyment produkcyjny 
spółdzielni stanowiło mleko spożywcze, śmietana, twaro-
gi i masło. W 1970 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 
około 70 osób.

Cegielnia
Strategiczne znaczenie miała także strzelińska cegiel-

nia istniejąca od 1873 roku. Zmodernizowana została 
w roku 1904. W stanie po modernizacji została przejęta 
po wojnie. Po koniecznych remontach pierwsza produk-

Strzelińskie Fabryki Mebli. Od lewej: Jan Buczak, Leon Szymański, Zenon Szymkowski, Maria Konsek, Franciszek Feruś, 
Józef Kazimierowicz, Bronisława Kozuń. Album: Stanisław Feruś

cja cegły ruszyła w kwietniu 1946 roku. Zatrudnionych 
było tu 170 osób, a w 1960 roku już 240. W 1970 roku, 
w związku z kolejną modernizacją, zatrudnienie ogra-
niczono do 140 osób. Strzelińska cegielnia składała się 
z zakładu produkującego cegłę pełną oraz zakładu pro-
dukującego tak zwaną dziurawkę.

Prezentacja nowego projektu kredensu kuchennego. Lata 60.
Album: Zbigniew Kazimierowicz



49

Ludzie pracy, usługi, piekarnie, kioski

Piekarnia Stanisław Bober. Album: rodzina Bober Piekarnia Józef Hewko. Album: Jadwiga Rucińska

Kiosk Ruchu, róg ulicy Pocztowej i ulicy Kościuszki. Album: Ewa i Lucyna Nowakowskie
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Sklep spożywczy. Franciszek Dziadzio, pani Kozuń, St. Popow, jego małżonka i córka pani Kozuń. Album: Barbara i Paweł Adamscy

Zakład fryzjerski, ulica Kościuszki. Maria Postawa i fryzjerka 
Mieczysława Szymańska. Album: Maria Postawa

Elektryk Władysław Taras, druga połowa lat 40. 
Album: Teresa Taras
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Kiosk przy parku jordanowskim. Album: Teresa Taras

Sklep spożywczy przy ulicy Dubois, dawna Koszykowa.
1964 rok. Album: rodzina Bober

Fabryka mebli, pracownicy. Franciszek Dziadzio trzeci od lewej. 
Album: Barbara i Paweł Adamscy

Kwiaciarnia Natalia. Autor nieznany

Pracownicy POM Strzelin. Lata 70. Album: Stanisława Bielecka 

Pracownice PSS-u w Strzelinie. 1963 rok. 
Album: Sławomir i Józef Wnęk

Pracownicy cukrowni. Album: Zbigniew Kazimierowicz
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Brygada Dekarska Budawa. Album: Ewa Kotala

Betoniarnia, ulica Dzierżoniowska, Marian Stępień 
i Tadeusz Wielgus. Album: Karolina i Dariusz Stępień

Podczas pracy, 1947 rok. Album: Małgorzata Wójcik

Teren Spółdzielni Budowlanej, wiata na deski przy stolarni,
ulica Wolności. Album: Ewa Kotala

Rynek, lodziarnia. Na zdjęciu Sabina Gwardecka. 
Album: Justyna Nieścieronek Podwórze przy Hufcu, 1955 rok. Od Joanny Maciejewskiej
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Stanisława Taras z koleżankami. Zaplecze Zakładu Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego. Lata 50/60. Album: Teresa Taras

Pracownicy Strzelińskiej Spółdzielni Budowlanej.  
UlicaWolności. Lata 70. Album: Ewa Kotala

Pracownicy Budawy. Od lewej: pan Białek, jego żona,  
pan Lepiejko, Struzik, Kuśmierczyk, Kotala. Album: Ewa Kotala

Album: Bogusław Szymkowski

Ciastkarnia Rycerska. 1971 rok. Album: rodzina Bober

Ciastkarnia Rycerska, ulica Wodna. Na dole Anna Lewowicka
Album: rodzina Bober
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Sklepy

Wiejski Dom Handlowy, ulica Kościuszki. Album: Barbara Wójcikiewicz

Lata 50. Album: Zbigniew Kazimierowicz
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Rolnik 1975 rok. Kronika Miasta Strzelin, cz. 3

Ulica Kościuszki. Lata 60. Album: Zbigniew Kazimierowicz
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Rolnik. Otwarcie, 26.04.1975 roku. Kronika Miasta Strzelin, cz. 3

Rolnik. Album: Ewa i Lucyna Nowakowskie



57

PSS sklep SDH, ulica Wolności, lata 70. Henryka Maciąg i Maria Postawa. Album: Maria Postawa

PSS sklep SDH, ulicaWolności, lata 70. Kronika Miasta Strzelin, cz. 3
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Ulica Kościuszki. Lata 60. Kronika Miasta Strzelin, cz. 2

Nowe pawilony przy ulicy Wrocławskiej. 1967 rok. Kronika Miasta Strzelin, cz. 2
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Zieleniaki. Lata 70. Kronika Miasta Strzelin, cz. 3

Pawilon meblowy w budowie. Ulica Piłsudskiego. Lata 70. 
Kronika Miasta Strzelin, cz. 3

Sklep WSS SAM przy Kościuszki. 1969 rok. Zakupy robi Joanna 
Wiszniowska. Album: Ktarzyna Głąb

Sklep przy ulicy Ząbkowickiej. Sprzedawca Teresa Żąłnierczyk. 
1969 rok. Udostępnione przez: Bożena Dzimira

Pierwsze sklepy meblowe. Kronika Miasta Strzelin, cz. 3
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Oświata

  Elementem budowy polskiego życia na nowych 
ziemiach było także zaspokojenie potrzeb oświa-
towych miejscowej ludności. Przywrócenie szkol-
nictwa po II wojnie światowej okazało się bardzo 
trudnym zadaniem. Wiele budynków szkolnych 
zostało zniszczonych. Brakowało w nich podstawo-
wego wyposażenia. Dlatego praca na rzecz szkoły 
była ważnym czynnikiem integrującym miejscową 
społeczność. Poważnym problemem, który musie-
li uwzględnić nauczyciele, okazał się także bardzo 
zróżnicowany poziom uczniów – wiekowy i umy-

słowy. Był to czas, kiedy tylko w kilku powiatach 
Dolnego Śląska wszystkie dzieci w wieku szkolnym 
miały dostęp do edukacji.

 Również w Strzelinie szkolnictwo musiano 
tworzyć od podstaw. Pierwsza szkoła podstawowa 
powstała już we wrześniu 1945 roku. Z początku 
budynki szkolne i ich wyposażenie były w złym sta-
nie. Brakowało kadry nauczycielskiej oraz podręcz-
ników. Jednak powoli szkolnictwo się rozwijało. 
Do 1955 roku w powiecie strzelińskim istniały już  
53 szkoły z 4483 uczniami. 

Liceum ogólnokształcące

Od początku swego istnienia (1876 rok) obec-
ne liceum ogólnokształcące było najważniejszą 
szkołą w powiecie strzelińskim. Podczas II wojny 
światowej budynek szczęśliwie nie został naruszo-
ny. Dlatego już w listopadzie 1945 roku powstała 
tam pierwsza w Strzelinie polska Szkoła Powszech-
na oraz Gimnazjum i Liceum Państwowe. Jej dy-
rektorem został Kazimierz Hoffman. Ze względu 

na fakt, że miejscowe świątynie były zniszczone, 
w reprezentacyjnej auli szkolnej odprawiano też 
pierwsze polskie nabożeństwa. Placówka zainau-
gurowała rok szkolny 1 września 1946 roku. Było 
to Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcące w Strzelinie. Warto przypomnieć 
pierwszą kadrę nauczycielską: Stanisława Hoffma-
na, Marię Bielawską, Genowefę Król, Franciszka 
Kruczkowskiego, Henryka Borowca i księdza Sta-
nisława Michałkiewicza.

Pierwsza klasa maturalna z panią Hoffmanową. Album liceum ogólnokształcącego
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Album liceum ogólnokształcącego

1956 rok. Album liceum ogólnokształcącego Szkolny zespół instrumentalny. 
Album liceum ogólnokształcącego

Konkurs drużyn sanitarnych, 1978 rok. 
Album liceum ogólnokształcącego
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Pierwsi absolwenci SP w Strzelinie otwartej w 1959 roku. Rok 1960. Album: Józef Horodyski

W 1948 roku doszło do kolejnych przekształceń – tak 
powstała jedenastoklasowa Ogólnokształcąca Szkoła 
Stopnia Podstawowego Licealnego. Pierwszymi jej ab-
solwentami w maju 1949 roku zostali: Kazimierz Bober, 
Zygmunt Chaszczewicz, Józef Galik, Henryka Galiczyń-
ska, Barbara Kilarska, Maria Kostkiewicz, Bronisława 
Kumaszka, Irena Maszlak, Tadeusz Ostapiuk, Tadeusz 
Sahaj, Henryk Szeszko, Zenon Szydłowski, Stanisław 
Targoński i Łucja Zubek. Po Kazimierzu Hoffmanie ko-
lejno dyrektorami szkoły byli: Aleksander Ostromęcki, 
Zofia Jaroszewska i Tadeusz Jackowski. Od 1951 roku 
przez 20 lat funkcję dyrektora sprawował Franciszek 
Wierski. W 1968 roku szkoła wzbogaciła swoją bazę 
o pawilon do zajęć technicznych (obecny budynek Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej) z trzema pracow-
niami, gabinetem lekarskim i poradnią psychologiczną. 
Z okazji dwudziestopięciolecia istnienia szkole nadano 
imię Marii Skłodowskiej-Curie.

Zima 1977 roku. Album liceum ogólnokształcącego

Liceum, matura. Album liceum ogólnokształcącego

Album liceum ogólnokształcącego
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Album liceum ogólnokształcącego

Liceum Strzelin, uczniowie w drodze. 
Album: Sławomir i Józef Wnęk

Liceum, studniówka, 1959  rok. Klasa 11 pani Kasperkiewicz.
Album: Jerzy Kasperkiewicz

Sala gimnastyczna LO. Na zdjęciu Krystyna Grobelna i Henryk 
Pałka. Album: Stanisława Grobelna

Boisko szkolne przy liceum. 1954 rok. Marian Taras,  
Krzysztof Głód i pan Pisarski. Przyjaciele do końca życia.
Album: Teresa Taras

Szkoła podstawowa przy liceum. Klasa 8.
Album: Stanisława Grobelna

Liceum, siatkówka. Album Stanisławy Grobelnej
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Szkoła Podstawowa nr 2, klasa 1. 1955 rok. Album: Urszula Tokarska

Szkoła nr 2. 1966 rok. Album: Małgorzata Wójcik
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Technikum i szkoła zawodowa przy ul. Staszica

Ważną rolę w rozwoju Strzelina odegrało także szkolnictwo zawodowe, co miało związek z ciągłym bra-
kiem wykwalifikowanych pracowników w miejscowych zakładach pracy. We wrześniu 1947 roku powstała 
w Strzelinie przy ul. Staszica 5 wielobranżowa Publiczna Szkoła Ogólnozawodowa. W 1950 roku miała 
profil mechaniczno-ślusarski, a w 1951 roku została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Kamieniarską. 
W 1954 roku szkoła ta została zmieniona w Technikum Samochodowe (przeniesione z Laskowic Oław-
skich). W 1958 roku przy technikum powstała także Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Później miał miejsce 
konsekwentny rozwój tej placówki. W latach 1962–1965 powstały obecne warsztaty szkolne, od 1963 roku 
działało Technikum Górnictwa Odkrywkowego. Pod koniec lat 60. dobudowano trzecie piętro gmachu 
głównego, a w 1972 roku przy warsztatach powstała stacja diagnostyczna. Dzięki poświęceniu kolejnych 
dyrektorów (M. Lewandowski, S. Milewski, J. Wojciechowski, Z. Kuźmiński, Z. Goliński, A. Nowakowski, 
A. Daź i inni) i pracowników zwłaszcza Technikum Samochodowe stało się w tym czasie jedną z najlepszych 
szkół tego typu w Polsce.

Szkoła medyczna, szkoły w Ludowie Polskim, Gościęcicach

 W pobliskim Ludowie Polskim od listopada 1946 roku istniało Koedukacyjne Gimnazjum Rolnicze, 
które od 1964 roku funkcjonowało jako Technikum Rolnicze. W latach 70. nastąpiła intensywna rozbudowa 
bazy szkolnej, powstały wtedy warsztaty szkolne i internat. Dzięki temu już w 1971 roku rozszerzono ofertę 
edukacyjną placówki o Zasadniczą Szkołę Rolniczą. 

W związku z niedoborem średniej klasy medycznej we wrześniu 1962 roku przy ul. Wrocławskiej (obec-
na ul. Jana Pawła II) powstało pięcioletnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa, które do 1970 roku wykształ-
ciło 220 pielęgniarek. 

Ciekawostką jest fakt, że do 1958 roku w pobliskich Gościęcicach istniała także szkoła czeska, do której 
uczęszczały dzieci miejscowych Czechów pozostałych na tej ziemi po wojnie.

Liceum medyczne, 1965 rok. Krystyna Grobelna z albumu Stanisławy Grobelnej
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Technikum górnictwa. Album: Teresa Taras

Zdjęcie Szkoły Kamieniarskiej w Strzelinie. Autor nieznany

Budynek szkolny i warsztaty. Kronika technikum

Nowy budynek szkoły. Kronika technikum
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Stacja diagnostyczna. Lata 70. Kronika technikum

Studio telewizyjne. Pracą studia kierował 
mgr Stanisław Zbroja. Kronika technikum

Studio telewizji dydaktycznej nadającej trzy programy. 
Kronika technikum

Wiadomości szkolne. Na zdjęciu po prawej Jan Skorupski.
Kronika technikum
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Początki radiofonii w szkole. Kronika technikum Studio telewizyjne. Kronika technikum

Drużynowe i indywidualne mistrzostwo Polski w kartingach w kategorii popularnej. 1972 rok. Kronika technikum

Lekcja fizyki, inż. Ryszard Glazer. Kronika technikum Dział podwoziowy. Kronika technikum

Kronika technikum Lekcja przepisów ruchu drogowego. Kronika technikum
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Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

2 września 1959 roku oddano do użytku Szkołę Podstawową nr 3 przy placu 1 Maja. Naukę rozpoczęło tu 
743 uczniów. W 1967 roku ukończono porządkowanie obejścia szkoły: ułożono płyty chodnikowe, utwar-
dzono plac apelowy, założono kwietniki, posadzono drzewka, wmontowano 20 ławek. W latach 1966–1970 
wykonano pierwsze prace na boiskach szkolnych, urządzono także działkę doświadczalną dla kółka biolo-
gicznego i LOP. W 1976 roku rozpoczęto budowę stadionu sportowego. W roku szkolnym 1981/1982 pozy-
skano dodatkową bazę szkolną w postaci zabytkowego budynku dawnej SP nr 2 przy ul. Kamiennej, gdzie 
ulokowano nauczanie początkowe. Pierwszym kierownikiem szkoły był Stanisław Orzechowski, a jego za-
stępcą Irena Pindel, która następnie została dyrektorem placówki. Kolejnym dyrektorem do końca lat 80. 
była Julia Baraniak.

Gabinet fizyczny z albumu Szkoły Podstawowej nr 3

Album Szkoły Podstawowej nr 3. Zajęcia techniczne Album Szkoły Podstawowej nr 3. Gimnastyka



70

Album Szkoły Podstawowej nr 3

Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 3. 1959 rok, przemawia 
dyrektor Orzechowski. Album: Józef Horodyski

Album Szkoły Podstawowej nr 3. Gabinet lekarski

Album Szkoły Podstawowej nr 3. Biblioteka
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Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

Szkoła ta otworzyła swe podwoje w poniedziałek 26 li-
stopada 1967 roku o godzinie dziewiątej rano. Była jedną 
ze „szkół tysiąclecia”. Powstała w związku ze wzrostem 
liczby dzieci w wieku szkolnym na terenie dosyć gęsto 
zaludnionym i niezniszczonym przez działania wojenne. 
Odtąd stała się miejscem edukacji i wychowania wielu 
mieszkańców Strzelina. „Czwórka” była i jest szkołą, któ-
ra odnosiła wiele sukcesów na różnych polach – nauki, 
kultury i sportu. Wynikało to z zaangażowania w swoją 
pracę kadry nauczycielskiej, jak i sprawnego działania 
kadry zarządzającej. Pierwszym dyrektorem był Stani-
sław Kozłowski, następnie przez wiele lat (aż do lat 80.) 
Henryka Kozłowska.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3. Rok 1967.
Album: Teresa Taras

Udział zuchów z SP nr 4 w Przeglądzie Tanecznym i Muzycznym 
Zespołów Zuchowych i Harcerskich. Na zdjęciu: Dorota Pawnuk, 
Joanna Prószyńska, Anna Dernowska, Sławek Jakubiec

Figury do oberka. Artur Gulczyński z Elą Michalską, 
Beata Dwornik z Maćkiem Bęckiem. Album: Teresa Taras

1968 rok. Album: Teresa Taras
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Nauczyciele szkoły nr 1. Album: Hanka Buczkowska

Przedszkole kamieniołomy. Album: Maria Postawa

Budowa szkoły nr 4. Lata 60. Kronika Miasta Strzelin, cz. 2 Otwarcie szkoły nr 4. Kronika Miasta Strzelin, cz. 2

Otwarcie nowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego. 1978 rok

Szkoła zawodowa na ul. Brzegowej

W 1965 roku przy ul. Brzegowej powstała Zasadnicza Szkoła Budownictwa Rolniczego na bazie Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Rolniczego. Od lat 70. funkcjonowała już pod nazwą Zespołu Szkół Budowlanych. W 1986 roku prze-
kształcono ją w Szkołę Podstawową nr 5. Jej patronem został założyciel miasta, Bolko I Świdnicki.
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ZHP

Idziem weseli ze śmiechem na twarzy,
Czystość i prawość to nasza broń,
Zawsze gotowi, gdy się wydarzy
Podać bliźniemu pomocną dłoń.

Pierwsza drużyna harcerska powstała już w 1946 roku 
przy miejscowym gimnazjum, a następne tuż po otwarciu 
kolejnych szkół. Pionierami harcerstwa w naszym mieście 
byli: Kazimierz Bober, Stanisław Łoziński, Łucja Zubek 
oraz Marian Pindel. Już po roku harcerstwo rozwinęło się 
na tyle, że 10 maja 1947 roku w Strzelinie powstał pierwszy 
Hufiec Harcerzy, a 1 maja 1950 roku Komenda Powiato-
wa ZHP.

Aktywność harcerzy w tamtych czasach była ogromna – 
drużyny harcerskie istniały w każdej szkole, poza tym orga-
nizowano zloty, biwaki, festyny, a przede wszystkim wspo-
minaną z rozrzewnieniem Akcję Letnią. Do dzisiaj dawni 
harcerze i harcerki wracają pamięcią do przygód przeżytych 
podczas obozów nad morzem (Ostrowo, Dąbki, Rogowo, 
Nowy Wiek, Mikoszewo) lub w Orłowcu, Sławie Śląskiej, 
Złotym Potoku, Starym Licheniu czy też Starym Kramsku.

Rajd na Gromnik, 1968 rok. Od Józefa Horodyskiego

Drużyna harcerska liceum. Album liceum ogólnokształcącego
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   Dzięki dynamicznemu rozwojowi harcerstwa  
1 czerwca 1959 roku doszło do otwarcia Domu 
Harcerza przy byłej ul. Świerczewskiego (obecnej 
ul. Bolka I Świdnickiego), a w latach 80. powstała 
baza harcerska w Białym Kościele. Wielkie wraże-
nie dzisiaj musi robić stale rosnąca liczba harcerzy, 
harcerek i zuchów: w 1961 roku – 1613, w 1964 
roku – 2592, w 1965 roku – 2847, a w 1974 roku 
już 4565. W okresie funkcjonowania hufca zorga-
nizowano około stu obozów i zimowisk, w których 
uczestniczyło ponad 20 tysięcy młodych ludzi.

Z pewnością w dużym stopniu wynikało to 
z ogromnego zaangażowania w swoją służbę ko-
mendantów. W latach 1947–1981 byli to: Mieczy-
sław Bociek, Tadeusz Pawluk, Zbigniew Stryjewski, 
Ferdynand Laskowski, Jan Jarmuszczak, Marian 
Pindel, Kazimierz Lizak, Stanisław Domański, 
Wacław Prorok, Jan Janiga, Zdzisław Mularczyk, 
Andrzej Sobczak. Nasi harcerze mieli także wielu 
sponsorów, wśród których wypada wyróżnić miej-
scową cukrownię.

Harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 3. Album szkolny

Plakietki ze zbiorów Józefa Horodyskiego
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Czesława Pater z domu Szymala i Wanda Preisner 
z domu Wnęk. Harcerki z liceum ogólnokształcącego 
w Strzelinie, 1951 rok. Album: Józef Wnęk

Przy sztandarze: Hania Kępa, Wiesław Idkowiak, 
Marian Taras. Album: Teresa Taras

Rozdanie plakietek sprawności zuchowych. Album: Teresa Taras
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Kultura i rozrywka

Teatr

Dynamicznie i spontanicznie – jak na ówczesne moż-
liwości – rozwijały się inicjatywy kulturalne. Zapał or-
ganizatorów życia kulturalnego i chęć publiczności do 
uczestnictwa w różnych wydarzeniach wynikały z tęsk-
noty za wszelkimi oznakami normalności. Możliwość 
obejrzenia przedstawienia teatralnego i filmu była ich 
istotnym elementem. Trzeba podkreślić, że w powojen-
nych działaniach kulturalnych podejmowanych w nie-
zwykle trudnych warunkach ujawniało się prawdziwe 
społeczne zaangażowanie. Zostało ono niestety stłumio-
ne w latach następnych. Poza tym należy wspomnieć, że 
przeciętny mieszkaniec Strzelina – podobnie jak innych 
miast Dolnego Śląska – od kultury oczekiwał przede 
wszystkim rozrywki. Można powiedzieć, że po latach 
smutnych przeżyć ludzie chcieli się bawić i śmiać.

Byliśmy młodzi, pełni zapału, entuzjazmu i werwy 
życiowej. Połączyła nas wspólna ambicja: założymy przy 
Cukrowni zespół dramatyczny!  (...) Były okresy, kiedy ze-
spół czuł się zupełnie osamotniony, prawie niepotrzebny. 
Brak było sali, sceny na próby, nie było kostiumów, rekwi-
zytów, tekstów... (Broszura – Srebrny Jubileusz)

Przetrwanie najtrudniejszych lat po II wojnie świa-
towej ułatwiła działalność kulturalna. W lutym 1946 
roku działający przy Gminnej Radzie Narodowej zespół 
teatralny pod kierunkiem aktora Franciszka Kruczkow-

Spektakl „Damy i huzary”, około 1964 roku. Album: Teresa Karasińska-Sieciechowska

skiego wystawił sztukę Pociąg widmo. Przy cukrowni 
strzelińskiej w 1947 roku powstał kolejny zespół drama-
tyczny. W styczniu 1948 roku w pomieszczeniu fabrycz-
nym wystawiono Pastorałki Schillera w reżyserii Piotra 
Filara. Już w 1954 roku odbudowano wypalone ruiny 
domu, powstał tam klub z dużą sceną. Na jego otwarcie 
zespół wystawił Mazepę Juliusza Słowackiego (spektakl 
ten został nagrodzony III miejscem na Ogólnopolskim 
Konkursie Zespołów Artystycznych w Szczecinie).

Zespół cukrowni cechował się niezwykłą aktywnością 
– do 1970 roku miał aż 24 premiery. Sukcesy osiągał tak-
że na ogólnopolskich przeglądach teatrów amatorskich. 
Wszystkie przedstawienia cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem strzelinian. Wśród osób związanych z te-
atrem byli m.in. Stanisław Heimberger i Marian Bielec-
ki. Członkowie założyciele zespołu to m.in.: Piotr Filar, 
Wanda Pudło, Paweł Dawidowicz, Rudolf Skulski, Maria 
Romaniszyn, Zdzisław Łupinka.

1948 rok – Pastorałki, Lewica i prawica, 1949 – Gospo-
da pod wesołą kukułką, 1950 – Śluby panieńskie, Suknia 
balowa, Balladyna, 1951 – Przyjaciele, Okno w lesie, 1952 
– Damy i huzary, 1953 – Grube ryby, 1954 – Liście bura-
czane, Takie czasy, 1955 – Mazepa, 1956 – Ożenek, 1957 
– Mindowe, 1959 – Elżbieta, 1961 – Kuglarze, Powódź, 
Matka, 1962 – Powrót Alcesty, 1963 – Damy i huzary, 
1964 – Grube ryby, 1966 – Czy to jest miłość?, 1967 – 
Świętoszek, 1968 – Śluby panieńskie, 1970 – Moralność 
pani Dulskiej, 1971 – Musisz być moją.
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„Mazepa” Juliusza Słowackiego. Spektakl nagrodzony III miejscem w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Artystycznych w Szczecinie, 
1955 rok. Album: Jan Bandura 

„Mazepa” Juliusza Słowackiego. 1955 rok. Na zdjęciu  
Wanda Pudło. Album: Jan Bandura

„Mazepa” Juliusza Słowackiego. 1955 rok. Na zdjęciu m.in. 
Jan Bandura. Album: Jan Bandura

„Mazepa” Juliusza Słowackiego. 1955 rok. 
Na zdjęciu m.in. Stanisław Popow. Album: Jan Bandura
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Program, „Mazepa”, 1955 rok. Album: Jan Bandura

Spektakl „Mazepa”. 3 marca 1973 roku. Album: Teresa Taras Praca przy scenografii do „Mazepy”, 1955 rok. 
Album: Jan Bandura

„Mazepa” Juliusza Słowackiego. 1955 rok. Na zdjęciu w pojedynku: 
Jan Bandura i Zbigniew Saraniecki. Album: Jan Bandura
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„Świętoszek”, 1966 rok. M.in.:  Zofia Rydz-Zawada, Zofia Rozpędowska, Jerzy Sikorski,  Edward Koziński, Piotr Filar, Marian Taras, 
Teresa Taras, Maria Put, Michalina Wlazło, Antoni Wlazło. Album: Teresa Taras

Spektakl „Mazepa”. 3 marca 1973 roku. Adam Kruczkowski, Jan Orzechowski, Piotr Filar, Krzysztof Cymbaluk, Cecylia Świątek-Buma.
Abum: Teresa Taras 
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Spektakl „Powrót Alcesty”, 1973 rok. Album: Marta Knihinicka

Spektakl „Damy i huzary”, 1973 rok. Edward Koziński, 
Lucjan Koliberda, Marian Binasiewicz, Jan Orzechowski, 

Barbara Czerniawska, Jadwiga Żywica, Michalina Wlazło, 
Danuta Smak, Teresa Słoniechowska, Marian Taras, 

Mieczysław Knichnicki. Album: Marta Knihinicka

Spektakl „Powrót Alcesty”, 1973 rok. Barbara Czerniawska, 
Edward Koziński, Jadwiga Żywica, Marian Taras, Piotr Filar, 

Michalina Wlazło, Mieczysław Knichnicki.
Album: Marta Knihinicka

Spektakl „Mazepa”. 3 marca  1973 roku. 
Album Teresa Taras 

„Śluby panieńskie”, początek lat 60.
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Spektakl „Damy i huzary”, 1973 rok. 
Album: Marta Knihinicka

Spektakl „Powrót Alcesty”, 1973 rok. 
Album: Marta Knihinicka

Bogdan Laprus w „Świętoszku”. Album: Zofia Zawada

„Świętoszek”, 1966 rok. Piotr Filar i Teresa Taras. 
Album: Teresa Taras

Izabela Sikorska-Laprus, Zofia Rydz-Zawada.  
Album: Zofia Zawada
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Kino, biblioteka, wydarzenia

Kino
Dużą popularnością cieszyła się też dziesiąta muza, 

czyli kino. Strzelin już przed wojną miał nowoczesne 
jak na tamte czasy kino „Capitol”, którego twórcą i wła-
ścicielem był August Hiemsch. Budynek szczęśliwie nie 
uległ zniszczeniu w czasie wojny, więc wkrótce po jej za-
kończeniu uruchomiono kino o nazwie „Grażyna”, które 
funkcjonuje do dzisiaj w nowoczesnym budynku Strze-
lińskiego Ośrodka Kultury.

Biblioteka
Biblioteki na terenie powiatu strzelińskiego powstały 

z końcem roku 1946. Na adres Starostwa Powiatowego 
wpłynęło 500 książek z przydziału Ministerstwa Oświa-
ty. Miały one tworzyć zalążek biblioteki powiatowej. 
Początkowo książki zmagazynowano w jednym z pokoi 
starostwa i dopiero w grudniu 1946 roku przeniesiono 
do osobnego pokoiku, który otrzymał szumną nazwę 
„biblioteka”. Oficjalnie biblioteka powiatowa została za-
rejestrowana 15 stycznia 1947 roku.

W tym samym czasie oprócz niej działała biblioteka 
miejska. W czerwcu 1946 roku przybył z Zawiercia do 
Strzelina Witold Zagórski, w którego bagażu znajdowały 
się między innymi polskie książki. Uzupełnione darami 
książkowymi innych mieszkańców miasta, stanowiły 
zalążek miejskiej biblioteki, zorganizowanej w paź-
dzierniku 1946 roku z inicjatywy Witolda Zagórskiego 
– sekretarza Miejskiej Rady Narodowej – oraz Józefa Siedziba biblioteki i kino Grażyna przy ulicy Mickiewicza. 

Kronika biblioteki

Niemcewicza – kierownika Szkoły Podstawowej nr 2, 
a zarazem przewodniczącego Komisji Oświaty MRN.

9 marca 1948 roku biblioteka została zarejestrowa-
na w Inspektoracie Szkolnym. Placówka umieszczona 
została w biurze Zarządu Miejskiego przy ul. Kamien-
nej 4, następnie otrzymała dwa pomieszczenia przy  
ul. Ząbkowickiej 10. Początkowo było więcej czytelni-
ków niż książek (33 książki a 64 czytelników). Księgo-
zbiór mieścił się w poniemieckiej szafie przywiezionej 
z Nowolesia.

Do końca 1954 roku biblioteka powiatowa i miejska 
pracowały osobno. W 1955 roku w związku z nowym 
podziałem administracyjnym kraju połączono obie 
placówki w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Witold Zagórski został oficjalnie powołany przez staro-
stę powiatowego na stanowisko kierownika strzelińskiej 
biblioteki i funkcję tę sprawował do roku 1975. Placów-
ka otrzymała na siedzibę dwukondygnacyjny budynek 
mieszkalny zaadaptowany na cele biblioteczne przy  
ul. Mickiewicza.

1 października 1975 dokonano nowego podziału 
administracyjnego kraju, powstała dwustopniowa sieć: 
województwa i gminy. W wyniku tych zmian Strzelin 
przestał już być powiatem, a strzelińska biblioteka za-
częła funkcjonować jako Miejska i Gminna Bibliote-
ka Publiczna.
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Pracownicy biblioteki, 1979 rok. Kronika biblioteki Biblioteka, 1979 rok. Kronika biblioteki

Czytelnia, spotkanie młodzieży, 1979 rok.  Kronika biblioteki Kiermasz książki w Dni Oświaty, Książki i Prasy. 1967 rok.  
Na zdjęciu kierownik biblioteki Witold Zagórski. Album: Katarzyna Głąb

Tydzień Oświaty, Prasy i Książki, 1962 rok. 
Wystawę odwiedziło 2166 osób. Kronika biblioteki

Delegacja na Festiwal Młodzieży i Studentów, Warszawa 1955.
Album: Anna Kasperkiewicz

Dni Seniora, 1979 rok. Złota Księga SD. Album: Katarzyna Głąb
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Alicja Duszyńska i Leokadia Piros. 1965 rok. Album: Leokadia Piros

Tancerki. Przełom lat 60/70.
Dni Strzelina. Żakinada. Robot Teodor Dżentelmen, 

ulica Wolności. Album: Ewa Kotala

Zespół taneczny pod patronatem Społem. 
Album: Eugenia Orłowska-Dusza
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Wydarzenia

Żakinada, Dni Strzelina, 5 czerwca 1966 roku. 10 klasa LO. Album: Ewa Kotala

1960 rok. Byliśmy, jesteśmy, będziemy.  XV rocznica wyzwolenia. Złota Księga Stronnictwa Demokratycznego. Album: Katarzyna Głąb
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Pomnik generała Karola Świerczewskiego
29 sierpnia 1948 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika generała Karola Świerczewskiego (ko-

munistycznego oficera Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego) na placu 1 Maja. Odtąd odbywało 
się tam wiele uroczystości, np. rocznica wybuchu II wojny światowej, Dzień Zwycięstwa (9 maja), Święto 
Odrodzenia Narodowego (22 lipca), rocznica Rewolucji Październikowej (7 listopada). Pomnik ten został 
zdemontowany dopiero po upadku komunizmu w Polsce.

1960 rok. Byliśmy, jesteśmy, będziemy.  XV rocznica wyzwolenia. Złota Księga Stronnictwa Demokratycznego. Album: Katarzyna Głąb 

Odsłonięcie pomnika gen. Karola Świerczewskiego na placu 1 Maja. 1948 rok. Album: Mieczysław Kępa
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Powódź, park miejski. Album państwa Pieńkowskich

Karta uczestnictwa w obchodach Dni Strzelina. Album: Krysia Baryła

Park miejski, stadion, święto. 
Album Stanisławy Grobelnej
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Park miejski, lata 50. Album: Bogusław Szymkowski

Rynek. Autor zdjęcia nieznany
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Otwarcie lodowiska, 1974 rok. Kronika Miasta Strzelin, cz. 3

Otwarcie lodowiska, 21 sierpnia 1974 roku. Odsłonięcie pomnika. 
Kronika Miasta Strzelin, cz. 3

21. rocznica wyzwolenia miasta. 1966 rok. 
Kronika Miasta Strzelin, cz. 2

21. rocznica wyzwolenia miasta. 1966 rok. 
Kronika Miasta Strzelin, cz. 2
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Lodowisko. 1980 rok. Solidarność. Album: Lidia Widelska

1984, poczta „Solidarność” [Obozy Internowania]

Wiec inauguracyjny Dni Strzelina, 1975 rok. Kronika Miasta Strzelin, cz. 3
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Dawne lotnisko przy wyjeździe na Wrocław. Pokazy lotnicze. Album: Zbigniew Kazimierowicz

Pokazy autorodeo. Park miejski. Lata 70. Album: Zbigniew Kazimierowicz
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Rajd samochodów ciężarowych. Przejazd przez Strzelin. Album: Zbigniew Kazimierowicz

Rynek. Festyn. Lata 80. Album: Zbigniew Kazimierowicz

Rajd samochodów ciężarowych. Przejazd przez Strzelin. 
Album: Zbigniew Kazimierowicz
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Karuzela. Lata 80/90. Album: Zbigniew Kazimierowicz

Festyn majowy. Lata 80/90. Album: Zbigniew Kazimierowicz
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Festyn z armią radziecką. Park miejski, lata 80. Album: Zbigniew Kazimierowicz

Sekcja kartingowa Technikum Samochodowego. 
Album: Zbigniew Kazimierowicz
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Motocykle, samochody

1 maja, dzisiejsze rondo od ulicy Wojska Polskiego. Zdjęcie wykonał Bolesław Błaszczak. Album: Janina Oczachowska

Ulica Wrocławska. Album: Hanka Buczkowska
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Kamienna szkoła, 1920-1930
Evangelische Volksschule, 1920-1930

Strzelin, 1947 rok. Album: Małgorzata Wójcik

Album: Mieczysław Kępa

Strzelin. Autor zdjęcia nieznany

Bolesław Błaszczak. Wycinek prasowy od Katarzyny Głąb
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Od lewej: Alfred Skwara, Zenon Blacharczyk. Album: Jolly Skwara

Ulica Kościuszki. Audi roadster 225, rok produkcji 1935.  Kierowca – Bolesław Błaszczak. Lata 50. Album: Janina Oczachowska
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Zdjęcie wykonane przez Janinę Oczachowską

Na motocyklu Zenon Brachaczek. Koniec lat 50. Park miejski. Album: Bożena Wejdman-Górska
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Lata 60. Album: Zbigniew Kazimierowicz

Instytucją, z którą społeczność lokalna była najsilniej zwią-
zana, był oczywiście Kościół katolicki. Przywiązanie do reli-
gii i tradycji chrześcijańskiej, ukształtowane przez pokolenia, 
okazało się tak silne, że żadna władza nie była w stanie znisz-
czyć tych więzi. Widoczne stało się to także w Strzelinie. 

Organizacja pracy parafii na Dolnym Śląsku odbywała się 
w trudnych warunkach. Wiele świątyń było zniszczonych – ich 
odbudowa stała się jedną z najważniejszych form aktywności, 
wokół której jednoczyła się także miejscowa ludność. Wyzna-
nie mocno łączyło wszystkich napływających na nowe ziemie 
Polaków – stąd ogromne zasługi Kościoła na polu integracji 
i stapiania wszelkich grup w jedną wspólnotę. Był to czas, kie-
dy wszyscy ludzie spotykali się w dwóch miejscach: w szkole 
i kościele. Duchowny stawał się lokalnym autorytetem, który 
uznawali – z oczywistą ostrożnością – nawet miejscowi człon-
kowie partii lewicowych. Podobnie wyglądało to w Strzelinie.

Pierwszym proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Strzelinie został w sierpniu 1945 roku przybyły 
z Łoszniowa (pow. Trembowla) ks. Stanisław Michałkiewicz. 
To on musiał nie tylko tworzyć od podstaw wspólnotę para-
fialną, ale także dźwignąć z ruin budynek świątyni – zachodnia 
część łącznie z wieżą została zniszczona w 1945 roku. Dzieło 
to realizował do 1962 roku. Wtedy nowym proboszczem zo-
stał ks. Jan Tympalski, który przez niemal 55 lat współtworzył 
historię Strzelina (25 lat jako proboszcz parafii pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego). Uroczystości religijne w tym czasie, 
np. pasterka, Triduum Paschalne czy Boże Ciało, co roku gro-
madziły tysiące wiernych i na trwałe zapisały się w pamięci 
strzelinian. 

Kościół

Odbudowa wieży kościoła. Autor nieznany
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Smutny los spotkał po II wojnie światowej kościół pw. św. 
Michała Archanioła. Była to świątynia ewangelicka, która po 
wysiedleniu Niemców straciła swoich opiekunów. W marcu 
1945 roku bomba radziecka przebiła dach i spowodowała po-
żar wnętrza. Tydzień później Niemcy wysadzili w powietrze 
wieżę kościelną. Władze komunistyczne nie przywiązywały 
wagi do obiektów sakralnych. W 1959 roku zapadła decyzja 
o rozbiórce obiektu. W latach 70. XX wieku na miejscu świąty-
ni wzniesiono czteropiętrowy punktowiec, który stoi do dziś.

Obecnie w Strzelinie funkcjonują dwie parafie: pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego przy ul. św. Floriana i pw. Matki 
Chrystusa i św. Jana Ewangelisty przy ul. Staromiejskiej. Świą-
tynia przy ul. Staromiejskiej przez starszych mieszkańców 
bywa jeszcze czasami nazywana kościołem Braci Czeskich ze 
względu na fakt, że od roku 1750 do czasów nowożytnych słu-
żyła sporej grupie uchodźców z Czech wyznania ewangelicko-
-reformowanego (osiedli m.in. we wsiach Gęsiniec i Gościęci-
ce). Kościół ten po II wojnie światowej coraz bardziej popadał 
w ruinę. Nabożeństwa dla małej grupy wiernych odbywały się 
już tylko w bocznej kaplicy. W połowie lat 80. XX wieku z ini-
cjatywy ks. Jana Tympalskiego doszło do ugody między pa-
rafią rzymskokatolicką a parafią kościoła ewangelicko-refor-
mowanego w sprawie przekazania kościoła. Świątynia została 
odbudowana w latach 1983–1987. Uroczyście poświęcono ją 
17 czerwca 1987 roku.Dawna kaplica św. Jerzego, później Ośrodek Kultury. 

Ze Złotej Księgi Stronnictwa Demokratycznego.
Album: Katarzyna Głąb

Odpust, 1948 rok. Album: Zbigniew Kazimierowicz
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Pierwsza komunia w 1946 roku. Album: Izabela Stando

Salka nad strażą pożarną, ulica św. Floriana. Lata 60. Album: Zbigniew Kazimierowicz
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Salka nad dawną strażą pożarną, ulica św. Floriana. Msza święta. 1959 rok. Album: Zbigniew Kazimierowicz

Prymicje ks. Łapota. 1957 rok. Album: Zbigniew Kazimierowicz
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Męski chór kościelny. 1962 rok. Album: Barbara i Paweł Adamscy

Kościół przy ulicy Staromiejskiej. Lata 50. Fotografia Ruth Klein Kościół św. Gotarda. Lata 50. Fotografia Ruth Klein

Kondukt żałobny, 1958 rok. Ulica Wrocławska. Album: Jadwiga Rucińska
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Peregrynacja obrazu Matki Boskiej. Lata 60. Album: Barbara i Paweł Adamscy

Peregrynacja obrazu Matki Boskiej. Lata 60. Album: Barbara i Paweł Adamscy
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Indoktrynacja społeczeństwa

Wprawdzie intencją tego opracowania nie jest 
opis sytuacji politycznej w Strzelinie, a raczej wspo-
mnienie życia codziennego jego mieszkańców, 
warto jednak wspomnieć o propagandowych ini-
cjatywach lokalnych władz, na trwałe wpisanych 
w tamte czasy.

ŚWIĘTO PRACY

Święto Pracy było dla władz komunistycznych 
sprawą najważniejszą, a jego huczne i masowe ob-
chody stawiano sobie za punkt honoru. Formal-
nie 1 Maja stał się ustawowym świętem państwo-
wym dopiero w roku 1950, jednak od roku 1945 
dla wszystkich było oczywiste, że dla rządzących 
rocznica ta jest ważniejsza niż wszystkie inne. Uro-
czystości obowiązkowo odbywały się w całym kra-
ju: od Warszawy, gdzie na trybunie ustawiało się 

całe kierownictwo partyjno-rządowe, aż po wsie 
i małe miasteczka.

Przebieg uroczystości był starannie reżyserowa-
ny: na podstawie co roku aktualizowanych wytycz-
nych Biura Politycznego komitety partyjne w ca-
łym kraju przygotowywały scenariusze pochodów. 
Ustalano treść haseł na transparentach i zatwier-
dzano projekty dekoracji. Wyjątkową wagę przy-
wiązywano do podobizn przywódców niesionych 
przez manifestantów. Sporządzano szczegółowe 
instrukcje, czyje wizerunki, w jakich formatach 
i proporcjach powinny być eksponowane w czasie 
pochodu. W szkołach i fabrykach organizowano 
próby generalne, podczas których manifestanci 
uczyli się skandować hasła, ćwiczyli noszenie deko-
racji i maszerowanie w równych odstępach.

35-lecie powstania PRL. Złota Księga Stronnictwa Demokratycznego. Album: Katarzyna Głąb
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Nie inaczej było w Strzelinie. Trybuna, przed którą 
defilowali strzelinianie, była ustawiona przy wejściu do 
budynku sądu na dawnej ul. Świerczewskiego lub pod 
trybuną główną w parku miejskim. Oprócz oficjeli miej-
skich stali przy niej często przodownicy pracy. W wyni-
ku różnorodnych nacisków w obchodach uczestniczyli 
przedstawiciele wszystkich środowisk – pracownicy za-
kładów pracy, kombatanci, uczniowie szkół, harcerze czy 
służby mundurowe. Z parków maszynowych wyjeżdżały 
traktory i kombajny. Zachętą do udziału w wydarzeniu 
stawała się także możliwość zakupu produktów spożyw-
czych, których zdobycie na co dzień było niemożliwe. 
Prosto z samochodów w parku miejskim można było za-
kupić masło, słodycze, piwo i kawę.

1 Maja, park, 1970 rok. Złota Księga SD
Album: Ktarzyna Głąb

1 Maja. Album: Ewa i Lucyna Nowakowskie

1 Maja z Gagarinem, 1961 rok. Album: Józef Horodyski
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Obchody 1 Maja. 1968 rok. Album: Katarzyna Głąb

Przodownicy pracy w Strzelinie. 1955 rok. Autor zdjęcia nieznany

Technikum Samochodowe. Sekcja kartingowa. 
Album: Zbigniew Kazimierowicz

Pochód 1958 rok. Album: Zbigniew Kazimierowicz Pochód 1979 rok. Album: Zbigniew Kazimierowicz
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Budynek Komitetu PZPR. Album: Mieczysława Kępa

1 Maja, lata 70. Album: Katarzyna Głąb

1 Maja. Album: Elżbieta Markowska

1 Maja 1980

Pochód lata 70.
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1 Maja, lata 70. Album: Ireneusz Mak1 Maja. Pradziadek Białkowski. Album: Urszula Rodycz

1 Maja. Album: Leszek Szymkowski 1 Maja, orkiestra cukrowni. Album: Leszek Szymkowski

1 Maja. Album: Elżbieta Markowska 1 Maja, lata 70. Album: Katarzyna Głąb

1 Maja. Album: Leszek Szymkowski 1 Maja. Album: Ewa i Lucyna Nowakowskie
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1 Maja. Zawodnicy UNII. 1949 rok

1 Maja z lat 1975–1977. Punkt mobilny sklepowy STAR. 
Fotografia: Mieczysław Kępa

1 Maja. Lata 1975–1977. Fotografia: Mieczysław Kępa

1 Maja. Lekarze. Album: Małgorzata Restel 1 Maja. Album Janiny Oczachowskiej. 
Zdjęcie wykonał Bolesław Błaszczak albo Janina Oczachowska
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Czyny społeczne

Czyn społeczny Zwycięstwa. 1975 rok. 
Kronika Miasta Strzelin, cz. 3

Czyn miejsko-gminny Wyzwolenia. 1975 rok. 
Kronika Miasta Strzelin, cz. 3

Czyn partyjny. 1974 rok. Wykop pod sieć gazową, ul. 22 Lipca. 
Kronika Miasta Strzelin, cz. 3

Czyn społeczny Zwycięstwa. 1975 rok. Kronika Miasta Strzelin, cz. 3
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Wzgórze Wietnamskie. Wietnamscy studenci na praktyce wakacyjnej przy budowie ogródka ozdobnego koło parku miejskiego. 
1971 rok. Kronika Miasta Strzelin, cz. 2

Wzgórze Wietnamskie. Wietnamscy studenci na praktyce wakacyjnej przy budowie ogródka ozdobnego koło parku miejskiego. 
1971 rok. Studenci przebywali w Strzelinie od 2 lipca do 3 sierpnia. Kronika Miasta Strzelin, cz. 2
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Prace przy budowie lodowiska. Zdjęcie Jan Smarczewski

Prace przy budowie lodowiska. Zdjęcie Jan Smarczewski
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Dążeniom do normalności w połączeniu z celami 
propagandowymi służyło także życie sportowe. Kładzio-
no duży nacisk na masowość sportu. Stąd i w Strzelinie 
działało wiele sekcji, m.in. bokserska, kolarska, zapaśni-
cza. Było w naszym mieście też wielu popularyzatorów 
sportów motorowych. 

BOKS
Początki boksu w Strzelinie sięgają drugiej połowy 

lat 50. Powstała wtedy przy dzisiejszej ul. Staromiejskiej 
sekcja bokserska, której trenerami byli panowie: Gali-
czyński, Kosturkiewicz, Malczyk i Ciba. Nasi bokserzy 
przez długi czas bez powodzenia rywalizowali o awans 
do trzeciej ligi – boks cieszył się wówczas ogromną po-
pularnością i konkurencja była bardzo duża.

Silniejszym składem dysponowała wówczas Sparta 
Ziębice i to ten klub reprezentował nasz region w wyż-
szej klasie rozgrywkowej. Tym bardziej strzelinianom 
w pamięć zapadł mecz bokserski rozegrany 1 maja 1961 
roku pomiędzy Strzelinianką a trzecioligową Spartą Zię-
bice, który nasi pięściarze wygrali 15:5! Punkty zdoby-

Sport

wali wtedy m.in. Szachsznajder, Gilewski, Żuk, Czarczyk 
czy Gajer.

Ryszard Gajer w 1961 roku odniósł największy sukces 
w historii strzelińskiego boksu, zdobywając mistrzostwo 
Polski juniorów w wadze półśredniej po trudnej walce 
z faworyzowanym Ryszardem Kozberem z Bydgoszczy. 
Niestety kariera Gajera – z powodów osobistych – dosyć 
szybko się zakończyła.

Do innych znanych bokserów w latach 60. zaliczyć 
należy Bielasia, braci Piotrowskich, Maruniaka. Sekcja 
jednak stopniowo podupadała, ponieważ najlepsi bok-
serzy trafiali do silniejszych ośrodków – najczęściej do 
Moto-Jelcza Oława. Jeszcze w 1969 roku nieoczekiwa-
nie mistrzem Dolnego Śląska w wadze półciężkiej został 
strzelinianin Seńków. Innym pamiętnym wydarzeniem 
w historii strzelińskiego boksu był międzynarodowy tur-
niej juniorów z udziałem bokserów z NRD, ZSRR, Cze-
chosłowacji i Polski, który odbył się w drugiej połowie 
lat 70. na sali przy ul. Staromiejskiej. Później przez dłu-
gie lata sekcja bokserska nie istniała. Od kilku lat znów 
w Strzelinie trenują bokserzy.

Boks. Zwycięska walka Wojciecha Łukasika. Album: Barbara Łukasik
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Strzeliński klub bokserski. Na zdjęciu m.in. Wojciech Łukasik, Bronek Suchecki, K. Prorok, trener Jarosz. Album: Barbara Łukasik

Klub bokserski ze Strzelina. Autor nieznany
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Kolarstwo,
łucznictwo,
zapasy...

1977 rok. Wyścig kolarski. Złota Księga Stronnictwa Demokratycznego. Album: Katarzyna Głąb

XXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Ślęży. 11.06.1977. Dystans 101 km. Kronika Miasta Strzelin, cz. 3
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Michał Knihinicki, stadion przy ulicy Staromiejskiej. 
Album państwa Pieńkowskich. Lata 1969–1973

Strzelin. Kryterium uliczne. Lata 80. 
Album: Zbigniew Kazimierowicz

Mistrzostwa Dolnego Śląska w kolarstwie. 20.04.1975. Kronika Miasta Strzelin, cz. 3
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Trening. Do strzału przymierza się Michał Knihinicki.
Album państwa Pieńkowskich

Album państwa Pieńkowskich. Lata 1969–1973

Sekcja zapaśnicza powstała w Strzelinie w 1960 roku. 
Działała pod szyldem POSTiW (Powiatowy Ośrodek 
Sportu, Turystyki i Wypoczynku), a następnie LZS. Tre-
ningi odbywały się na sali gimnastycznej przy ulicy Sta-
romiejskiej, a w latach późniejszych w pawilonie przy 
tzw. lodowisku (ul. Krucza). Twórcą sekcji zapasów 
w stylu klasycznym był pochodzący z Obornik Śląskich 
Antoni Łakomy. W regularnych treningach uczestni-
czyło wtedy ponad 30 zapaśników, a do najstarszych 
należeli m.in.: Jerzy Jaworski, Piotr Wysocki, Bolesław 
Kasaraba, Piotr Pawlica, Aleksander Sznicer, Zdzisław 
Markiewicz czy Tadeusz Dziadzio.

Kilkakrotnie strzelinianie zdobywali drużynowe mi-
strzostwo Polski. Wiele było też sukcesów indywidual-
nych – do najważniejszych zaliczyć należy:

– czwarte miejsce Aleksandra Sznicera oraz Wła-
dysława Pakuszewskiego w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Europy (lata 70.),

– drugie miejsce Jerzego Krupy w Ogólnopolskiej 
Spartakiadzie Młodzieży (zawody rangi mistrzowskiej) 
w 1983 roku,

– pierwsze miejsce Dariusza Ślęzaka w Ogólnopol-
skiej Spartakiadzie Młodzieży w 1985 roku,

– trzykrotne mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski 
juniorów Władysława Pakuszewskiego (lata 80.).

Zawodnikami pierwszej klasy juniorskiej byli m.in.: 
Mirosław Lewicki, Jerzy Olszowy, Aleksander Chorąży, 
Krzysztof Marzec, Bogdan Kowalski, Andrzej Schmidt. 
Drugą klasę juniorską osiągnęli: Polański, Krzywicki, 
Porada, Mazur, Ślęzak, Klimek, Długaszek, Dawido-
wicz.

Drugą klasę w kategorii seniorów zdobyli: Wojciech 
Kumaszka, Mirosław Huczek, Jerzy Krupa.

Po trenerze Łakomym szkolenie zapaśników kon-
tynuowali: Antoni Żołna, Jerzy Wójcikiewicz, Andrzej 
Buczek, Andrzej Sędłak, Henryk Kędzior.

Należy także wspomnieć, że przy szkole w Ludowie 
Polskim przez pewien czas działała również sekcja za-
pasów w stylu wolnym, którą prowadził Władysław Ko-
zub.

Nasi zapaśnicy uczestniczyli także w zawodach mię-
dzynarodowych, m.in. w Bułgarii i NRD (Niemiecka 
Republika Demokratyczna).

Zwycięska walka Jerzego Wójcikiewicza. 
Park jordanowski, 1969 rok. Album: Jerzy Wójcikiewicz

Zwycięska walka Jerzego Wójcikiewicza. 
Park jordanowski, 1969 rok. Album: Jerzy Wójcikiewicz
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Skok w dal. Album: Marta Knihinicka

Gimnastycy. Album: Elżbieta Markowska

Zespół taneczny LO Krystyny Grobelnej. 
Album: Stanisława Grobelna

Basen. Album: Jadwiga Rucińska

Boisko. Gimnastycy. Album: Stanisława Grobelna

Basen, 1953 rok. Album: Izabela Stando
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Już w sierpniu 1945 roku utworzono K.S. OM 
TUR (Klub Sportowy Organizacji Młodzieżowej 
Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych) – je-
den z pierwszych klubów piłkarskich na Dolnym 
Śląsku. Stało się to z inicjatywy działaczy i samych 
piłkarzy – spośród których szczególnie należy 
wspomnieć Mariana Wójcika, Leopolda Benrotha, 
Jana Gałązkę czy też pierwszego powojennego bur-
mistrza Strzelina – Stanisława Flanka.

Pierwszy mecz rozegrano 10 września 1945 
roku na stadionie przy ul. Staromiejskiej pomię-
dzy reprezentacją administracji państwowej a for-
mującą się Gwardią Strzelin. Wkrótce wyłonio-
no reprezentację Strzelina. W latach 1946–1951  
K.S. OM TUR grał w A-klasie. W 1948 roku klub 
zmienił nazwę na Unia, następnie na Spójnia, 
chociaż w tzw. międzyczasie w użyciu były też 
określenia Cukrownik i Związkowiec. Rok 1948 
zaowocował powstaniem kilku kolejnych klu-
bów piłkarskich:

– milicyjna Gwardia,
– Budowlani (przy kamieniołomach),
– Unia przy fabryce mebli,
– Spójnia przy PZGS (Powiatowy Związek Gmin-

nych Spółdzielni),
– Polonia.
Później powstały jeszcze Sparta, Kolejarz i Start 

Strzelin. Liczba klubów jest wystarczającym do-
wodem na popularność piłki nożnej w Strzelinie. 
W kolejnych latach dochodziło do fuzji klubów:

 – w 1956 roku Spójnia i Sparta utworzyły T.KS. 
Strzelinianka,

– w 1966 roku Strzelinianka połączyła się z Cu-
krownikiem – tak powstał klub T.K.S. Strzelin i pod 
taką nazwą występował do 1973 roku. W tym cza-
sie – w sezonie 1971/1972 – strzelinianie awanso-
wali do klasy okręgowej (odpowiednika dzisiejszej 
III ligi), w której w następnym sezonie rywalizo-
wali m.in. z drużynami z Wrocławia, Wałbrzycha, 
Legnicy, Oleśnicy, Świdnicy. W 1973 roku klub 
zmienił nazwę na T.K.S. Granit, ponieważ opiekę 
nad piłkarzami przejęły miejscowe kamieniołomy.

W omawianym okresie pojawiło się kilka talen-
tów piłkarskich, które zostały dostrzeżone przez 
wyżej notowane kluby. Na przykład Zygmunt Ko-
walczyk trafił do pierwszoligowej Unii Racibórz, 
a Leszek Malawski grał w pierwszoligowym Za-
głębiu Lubin i Górniku Polkowice. Legendą strze-
lińskiej piłki nożnej został Henryk Kowalczyk, 
który trafił do Śląska Wrocław, z którym w 1976 
roku zdobył Puchar Polski, w 1977 roku zagrał 
w ćwierćfinale Pucharu Zdobywców Pucharu, a w 
1978 roku zdobył mistrzostwo Polski.

Piłka nożna

Unia Strzelin, juniorzy przed meczem z Płomieniem. 1949 rok. 
Zbiory: Józef Horodyski

TKS Strzelinianka. 1956 rok. Zbiory: Józef Horodyski
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MTUR KS Strzelin oldboy. Rok 1945–1946. Bramkarz Rakszewski w cylindrze. 1974 rok. Zbiory: Józef Horodyski

OMTUR 1947. Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Władysław Kijowski, Jerzy Kwieciński, Tadeusz 
Grudziński, Mieczysław Raczyński, Józef Krawczyk, Mieczysław Żaczkiewicz, Zbigniew Żaczkiewicz, Stanisław Żaczkiewicz, Kazimierz 
Kosmala, Tadeusz Ptak (bramkarz), Jerzy Styczyński. Zbiory: Józef Horodyski
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Spójnia Cukrownik. 1954 rok. Stoją: H. Wróbel, J. Wójcik, A. Pyzio, J. Ślęzak, A. Urbanik, L. Zenc. 
Dół: M. Śmiałek, R. Ludwikowski, St. Włodarski, A. Wlazło. Zbiory: Józef Horodyski

Spójnia Strzelin. 1954 rok. Stoją: L. Ludwikowski, St. Kocielski, H. Wróbel, M. Śmiałek, A. Hadrysiewicz, T. Kruk, A. Urbanik. 
Dół: W. Cichy, St. Włodarski, A. Wlazło, J. Ślęzak. Zbiory: Józef Horodyski
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Drużyna OMTUR, 1948 rok. Góra: J. Drelichowski, B. Maliszewski, J. Wójcik, J. Ślęzak, W. Cichy. Środek: Z. Maliszewski, 
Cz. Żuczkowski, R. Okruszko. Dół: A. Wróblewski, J. Bojko, Z. Ziółkowski. Zbiory: Józef Horodyski

TKS Strzelinianka (stroje czarno-białe). Gdańsk, 1963 rok. Mecz finałowy z Kujawiakiem Inowrocław 
o Puchar Federacji Transportu i Drogowców. Zbiory: Józef Horodyski
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Ze zdziwieniem zauważymy wciąż stojące w rynku ka-
mienice, bezgłową rzeźbę Jana Nepomucena w narożniku 
ratusza oraz fontannę bez konnego jeźdźca. 

Na losach strzelińskiego rynku zaważyły działania wo-
jenne i decyzje lat powojennych. Wieża ratuszowa i wieże 
kościołów na skutek decyzji niemieckiego komendanta 
obrony miasta, burmistrza Kurta Eberle, zostały ze wzglę-
dów strategicznych wysadzone w powietrze. Olbrzymie 
pożary strawiły większą część zabudowy. Miasto począt-
kowo miało zostać poddane odbudowie i rekonstrukcji, 
jednak decyzją władz ocalałe kamienice rozebrano. Cegły, 
a nawet kostka brukowa z ulic zostały wywiezione na od-
budowę Warszawy. Miejsce kamienic zajęły bloki miesz-
kalne. Strzelin zmienił się tak bardzo, że trudno rozpo-
znać w nim miasto z dawnych zdjęć i pocztówek. 

Zdjęcia powojenne
Ruth Klein

Zdjęcia powojennego Strzelina możemy oglądać 
dzięki mieszkance tego miasta, Ruth Klein.

Zbigniew Kazimierowicz o Ruth Klein

Ruth Gertruda Klein, z domu Barta, urodziła się 25 stycz-
nia 1917 roku w Strehlen (Strzelin) w rodzinie pocho-
dzenia czeskiego, która prowadziła sklep z artykułami 
kolonialnymi oraz posiadała skład opału przy obecnej  
ul. Kopernika (Steinweg). W czasie II wojny światowej 
Ruth pracowała w ratuszu. 

W styczniu 1945 roku, tak jak większość mieszkańców 
Strehlen, została wraz z rodziną ewakuowana do Walden-
burga (Wałbrzych). Do Strzelina wróciła w kwietniu 1945 
roku. Widok, jaki tu zastała, był tragiczny. Miasto w wy-
niku działań wojennych oraz wielodniowych pożarów 
uległo zniszczeniu. Ruth wraz z matką i córką powróciła 
do ocalałego mieszkania przy obecnej ul. Kopernika 4. 

Mając na utrzymaniu rodzinę, Ruth Klein aktywnie 
szukała pracy. Tuż po powrocie do Strzelina pracowa-
ła jako kelnerka w restauracji Polonia (po zakończeniu 
pracy w godzinach późnowieczornych była eskortowana 
do domu przez żołnierza radzieckiego). W późniejszych 
latach pracowała m.in. jako palacz w Komitecie Powia-
towym PZPR w Strzelinie oraz była zatrudniona w przy-
chodni lekarskiej przy szpitalu jako rejestratorka i po-
moc pielęgniarska.
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Południowo-zachodni róg ratusza z rzeźbą św. Jana Nepomucena. Obok napis: Dzień wyborów świętem. Fot. Ruth Klein

Ruina ratusza i bloku śródrynkowego. Fontanna bez jeźdźca. Fot. Ruth Klein

Zdjęcie od zachodu. Fontanna i pusty blok śródrynkowy. Fot. Ruth Klein

Na zdjęciu Ruth Klein u Janiny Kołosowskiej, 
1978 rok. Album: Małgorzata Restel

Przypinka składu kolonialnego 
należącego do rodziców Ruth Klein



126

 W 1956 roku dotarła do niej wiadomość, że jej mąż 
wyszedł z niewoli radzieckiej i mieszka w Düsseldorfie, 
w RFN. Ruth Klein podjęła decyzję o opuszczeniu Strzeli-
na. Przed wyjazdem wykonała całą serię fotografii znisz-
czonego miasta. Musiała uważać, by wykonywanie zdjęć 
zniszczonego centrum nie wzbudziło zainteresowania. 
Ruth ujmowała więc w kadrze swoich bliskich, sugerując, 
że to ich fotografuje. Klisze postanowiła ukryć w worku 
z kaszą. Podjęła ryzyko, wiedząc, że próba wywozu zaka-
zanych materiałów może być surowo karana. Podróż ze 
Strzelina do Dűsseldorfu odbywała się pociągiem przez 
Szczecin. Tu miała miejsce szczegółowa kontrola granicz-
na, którą przeprowadzała rosyjska celniczka. Klisze mogły 
zostać w każdej chwili odkryte. Celniczkę zainteresowało, 
dlaczego Ruth przewozi kaszę. Odpowiedź, że tak dobrej 
nie ma w Niemczech, musiała przypaść Rosjance do gu-
stu, bo odstąpiła od dalszej kontroli. Dzięki zachowaniu 
przez Ruth Klein zimnej krwi zdjęcia ocalały i są obecnie 
jedynym znanym, tak dużym zbiorem fotografii Strzelina 
z tamtych lat. W 2003 roku, podczas jednej z wizyt u Ruth 
Klein, otrzymałem album z tymi zdjęciami na własność.

Ruth Klein jeszcze wielokrotnie odwiedzała Strzelin. 
Zmarła w Niemczech 11 II 2007 roku.

Południowa strona rynku. Fot. Ruth Klein

Południowo-zachodni narożnik rynku. W tle Dom Książąt Brzeskich i kamienica doktora Augusta Pietrulli.  Fot. Ruth Klein
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Ruina ratusza od strony wejścia. Fot. Ruth Klein Rynek, kamienica pierzei południowej. Fot. Ruth Klein

Widok na zachodnią pierzeję rynku. Uprzątnięty plac po kamienicach bloku śródrynkowego. Fot. Ruth Klein
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Widok północnej pierzei rynkowej. Ulica Wrocławska/dzisiejsza Jana 
Pawła II. Fot. Ruth Klein

Od lewej hala sportowa, obecnie technikum. Po prawej ruiny szkoły  
rolniczej. W głębi ruiny rynku od strony zachodniej. Fot. Ruth Klein

Widok Rotundy z perspektywy ulicy Małokościelnej. Fot. Ruth Klein Nieistniejąca ulica Mikołaja. W prawo droga do Rotundy. 
Fot. Ruth Klein

Ruina i gruzowisko kamiennej szkoły. Fot. Ruth Klein
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Ruina kościoła św. Michała przy dzisiejszej ulicy Kościelnej. 
Fot. Ruth Klein

Dzisiejsza ulica Jana Pawła II, rozebrana kostka brukowa. 
Fot. Ruth Klein

Ulica Książąt Brzeskich, widok ruin Domu Książąt Brzeskich i kościoła 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Fot. Ruth Klein

Ulica Ziębicka (dzisiejsza ulica Kościuszki). Dawniej najbardziej 
reprezentacyjna ulica Strzelina. Fot. Ruth Klein

Ulica Wodna, widok od strony rynku. Fot. Ruth Klein
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Pochód pierwszomajowy, ulica Kościuszki. Fot. Ruth Klein

Pochód pierwszomajowy, ulica Kopernika. Fot. Ruth Klein
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Odbudowa

Południowa pierzeja strzelińskiego rynku. Budynek nr 2–6. Lata 1975–1978. Fot. Jan Smarczewski

Strzelin został zniszczony w ogromnej skali. W latach powojennych ze starówki wywieziono blisko 
200 tysięcy m3 gruzu. Liczba ludności powiatu wzrastała jednak od 1950 roku, co oznaczało, że władze stanę-
ły przed coraz bardziej palącym problemem mieszkaniowym. Początkowo planowano odbudować Strzelin 
w jego historycznej formie. Zrezygnowano jednak z zamiaru rekonstrukcji zabytków. Wyburzono zacho-
wane budynki sprzed 1945 roku (między innymi budynki pierzei południowej, z czasem kościół św. Micha-
ła, kościół staroluterański). W latach 1960–1963 przystąpiono do odbudowy śródmieścia, zabudowując je 
w kolejnych latach blokami mieszkalnymi.
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Niwelacja rynku. Lata 60. Kronika Miasta Strzelin, cz. 2

Rynek. Lata 70. Fot. Jan Smarczewski Ulica Grahama Bella. Lata 70. Fot. Jan Smarczewski
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Budowa bloku przy południowej pierzei rynku. Budynek nr 2–6. Lata 1975–1978. Fot. Jan Smarczewski

Zdjęcie poniżej i na dole po prawej. 
Blok ratuszowej wieży. 1975–1980. Fot. Jan Smarczewski

Odbudowa kaplicy. Przyszły Ośrodek Kultury
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Północna pierzeja rynku, w tle powstające nowe budynki. 
Lata 1975–1978. Fot. Jan Smarczewski

Na pierwszym planie budynek, w którym wyrabiano pieczątki, w tle 
pierzeja wschodnia. Lata 1975–1978. Fot. Jan Smarczewski

Bloki na wschodniej pierzei rynku, lata 1975–1980. Fot. Jan Smarczewski

Północna pierzeja rynku, w tle powstające nowe budynki. Lata 
1975–1978. Fot. Jan Smarczewski
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Często jeszcze dziś zdarza się, że starsi mieszkańcy Strzelina posługują się dawnymi nazwami ulic – przyzwyczajenie jest bowiem 
drugą naturą człowieka. Większość ulic została przemianowana w ramach dekomunizacji. Gmina Strzelin była jedną z pierwszych 
na Dolnym Śląsku, która się tym zajęła:

• ul. Bolka I Świdnickiego to dawna ul. Świerczewskiego, 
• ul. Książąt Brzeskich to dawna ul. Buczka, 
• ul. Sikorskiego to dawna ul. Nowotki, 
• ul. Królowej Jadwigi to dawna ul. Sawickiej. 
Cała czwórka: Świerczewski, Buczek, Nowotko, Sawicka to dawni agenci stalinowskiego NKWD.
• ul. Piłsudskiego to dawniej ul. 22 Lipca – na pamiątkę ogłoszenia Manifestu PKWN w 1944 roku,
• ul. Staromiejska nazywała się kiedyś ul. 19 Stycznia – data ta miała związek ze sfałszowanymi wyborami do Sejmu Ustawodaw-

czego w 1947 roku, których wynik skazał Polaków na życie w komunizmie.

Dawne nazwy ulic

Strzelin i okolice w mowie potocznej
Pokolenia strzelinian w okresie powojennym stosowały mowę potoczną rozumianą tylko przez miejscowych. Używały zwrotów, 

nazw i określeń jasnych tylko tutaj. Jest to zjawisko unikatowe w miniskali i dotąd nie zostało dostatecznie zbadane, a zachodzi 
realne ryzyko bezpowrotnego jego zaniknięcia. Każde środowisko stosuje mowę potoczną, której używa do swobodnych kontaktów 
językowych. Cechą stylu potocznego jest jego charakter ustny, nacechowany ekspresywnością i emocjami, które ciągle towarzyszą 
nam w życiu codziennym.

Tak było w Strzelinie. Oto przykłady nazw zwyczajowych stosowanych w Strzelinie i okolicy przez kolejne pokolenia:
• Ambrozja – restauracja przy ul. Kolejowej funkcjonująca z przerwami od lat 80. XX wieku. Było to miejsce spotkań miejscowej 

młodzieży. Tutaj też podróżni mogli spożyć szybki posiłek i odpocząć przed dalszą podróżą, 
• Belweder – budynek dawnego pruskiego więzienia, które było czynne aż do 1948 roku, 
• Banderoza / Panderoza – pijalnia piwa przy ul. Kopernika, od nazwy fikcyjnego rancha Ponderosa z serialu Bonanza, 
• Cukrownik – dawny hotel robotniczy pracowników sezonowych cukrowni Strzelin przy ul. Kilińskiego,
• Cykaberki – wzgórze Koziniec (prawdopodobnie od niemieckiej nazwy Ziegeberg), 

Wzgórze Parkowe, odbudowa hotelu. Album: Zbigniew Kazimierowicz
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• Czarownica i Aniołek – Wzgórze Parkowe, na którym wiele pokoleń dzieciaków urządzało sobie nieformalny tor saneczkowy, 
• Esy – dawne wyrobisko kamieniołomów zalane wodą, miejsce kąpieli letniej. Miejska legenda mówi, że przedwojenni pracow-

nicy zakładu w okresie hitlerowskim planowali ukształtowanie dwóch blisko siebie położonych wyrobisk w literę „S” (SS – Schutz-
staffel – oddział ochronny, paramilitarna formacja hitlerowska po II wojnie światowej uznana za organizację zbrodniczą). Zdążono 
wydrążyć jedynie jedną „eskę”. 

• Floryda – podwórko przy ul. św. Floriana, 
• Granit – dawna restauracja na parterze budynku przy ul. Kopernika,
• Grzybek – pijalnia piwa istniejąca kiedyś w pobliżu ronda, 
• Hangary – las za Gęsińcem z pozostałościami żelbetowych konstrukcji, gdzie przed II wojną światową pasjonaci lotnictwa 

mieli pas startowy dla wykonanych własnoręcznie szybowców, 
• Hufiec – dawna siedziba strzelińskiego hufca harcerskiego, następnie Ośrodka Pracy Pozaszkolnej, przy ob. ul. Bolka I Świd-

nickiego (na tyłach Sądu Rejonowego),
• Jatki / Tania jatka – sklep z mięsem drugiego gatunku przy ul. Wodnej. W czasach komunistycznych często był to jedyny sklep, 

w którym można było zdobyć jakiekolwiek mięso, 
• Kalina – kawiarnia przy ul. Bolka Świdnickiego, 
• Kompresory – niewielkie zalane wyrobisko w kompleksie strzelińskich kamieniołomów, którego woda była prawdopodobnie 

wykorzystywana do chłodzenia urządzeń kopalnianych (więc zwykle była ciepła),
• Konserwy – przetwórnia owoców i warzyw (fabryka konserw) niegdyś na terenie przy ul. Mickiewicza, 
• Kozi rynek – dawne targowisko z produktami rolnymi przy ul. Dzierżoniowskiej, 
• Konsumy w rynku – restauracja, sklep ze zniżkami dla uprzywilejowanych,
• Lodowisko – plac rekreacyjny przy ul. Wojska Polskiego. Przed II wojną światową był w tym miejscu staw rybny, 
• Medyk – budynek przy ul. Jana Pawła II, ob. siedziba szkoły muzycznej, niegdyś liceum medycznego,
• Modna Pani – sklep z odzieżą przy ul. Kościuszki (obecnie mieści się tam sklep „Żabka”), 
• Okrąglak – budynek przy pl. 1 Maja, z zaokrągloną elewacją, 
• Październiki – sezonowi pracownicy Cukrowni przyjeżdżający z całej Polski, 
• Pedek – Państwowy Dom Kultury, późniejszy SOK (Strzeliński Ośrodek Kultury), obecnie Dom Weselny „Eden”, 
• Plackarnia – w l. 80 XX w. pawilon (istniejący do dziś, ob. piekarnia Jędruś) serwujący wbrew nazwie przede wszystkim frytki, 

zapamiętany ze spektakularnego pożaru,
• Pod Pałkami – dawna kantyna milicyjna w piwnicy obecnego komisariatu policji. Świetnie wyposażona w czasach komuni-

stycznych, ale przeznaczona w pierwszej kolejności dla funkcjonariuszy MO, 
• Pod Konikiem – restauracja przy ul. Kościuszki, 
• Polonia – dawna restauracja w budynku u zbiegu ulic ob. Bolka I Świdnickiego i Kolejowej / Dom Wycieczkowy (taki hotel, ale 

bez kategorii) mieszczący się w starszej części dzisiejszego Urzędu Skarbowego przy ob. ul. Bolka I Świdnickiego,
• Rolnik – dawny Dom Spółdzielczy przy ul. Wolności (obecnie mieści się tam m.in. sklep Media Expert), 
•  SDH (czyt. esdeh) – dawny Spółdzielczy Dom Handlowy (parter supersam spożywczy, piętro – artykuły przemysłowe) przy 

ul. Wrocławskiej,
• Sezam – klubokawiarnia przy WSS Społem, ul. Kościuszki, 
• Sklep Kamyczkowy / Kamyczki z artykułami sukienniczymi, ul. Kościuszki. Nazwa pochodzi od charakterystycznej elewacji 

z rzecznych okrągłych kamieni,
• Składnica harcerska – sklep dla harcerzy i turystów przy ul. Kościuszki, 
• Smródka – zamienne określenie Młynówki, złośliwe, ale gdy płynęła nią woda prawdziwe,
• Świerk – restauracja przy ul. Wojska Polskiego (obecnie siedziba banku PKO), 
• Trociniaki – budynki mieszkalne przy ul. Wojska Polskiego (po prawej stronie, patrząc od strony PSP nr 3), wybudowane dla 

pracowników Strzelińskich Fabryk Mebli (stąd nazwa),
• Trzy dęby – rozdroże szlaków turystycznych w lesie za Gościęcicami, przy którym do dziś stoją trzy wielowiekowe dęby, 
• Ukrainiec – blok mieszkalny przy ul. Michała Archanioła. Nazwa prawdopodobnie wynika z kolorów użytych kiedyś do ma-

lowania fasady budynku, 
• U Bata – przed II wojną światową sklep obuwniczy (Bata – międzynarodowy koncern obuwniczy założony w 1894 roku w Cze-

chach), po wojnie sklep spożywczy, obecnie apteka w pobliżu ronda, 
• U Lipki – kiosk z napojami i słodyczami istniejący kiedyś na skrzyżowaniu ul. Staromiejskiej i Okrzei, 
• U Wuja – kiosk z gazetami przy ul. Kościuszki, 
• Walerek – knajpa przy ul. Brzegowej, 
• Wichrowe Wzgórza – osiedle domków jednorodzinnych w pobliżu wieży ciśnień,
• Wzgórze Wietnamskie – wzgórze przy parku miejskim usypali wietnamscy studenci przebywający w Strzelinie na praktyce 

wakacyjnej w 1971 roku (od 2 lipca do 3 sierpnia). Dziś to plac zabaw i skwer usytuowany przy ul. Okrzei,
• Zieleniaki – sklepiki z owocami, warzywami i innymi artykułami pomiędzy biblioteką miejską a sklepem Media Expert,
• Złodziejówka – dawne określenie osiedla domków jednorodzinnych u zbiegu ul. Wrocławskiej i Grunwaldzkiej.
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Podziękowania

Strzeliński rynek. Lata 70.

Drodzy Państwo, ten album nie powstałby bez Was – dzisiejszych i dawnych mieszkańców Strzelina i okolic naszego miasta. 
To Państwo współtworzyliście to wspomnienie i to dzięki Wam udało się zgromadzić pokaźny zasób zdjęć, z których dużą część 
zamieściliśmy w niniejszej książce.

W opisach fotografii znajdziecie Państwo imiona i nazwiska osób, które użyczyły nam zdjęcia ze swoich albumów. Nie wymienia-
my tych osób tutaj, bo lista byłaby zbyt długa. Chcemy im jednak gorąco podziękować za podzielenie się z nami swoimi historiami.

Ogłaszaliśmy naszą akcję ponad rok, staraliśmy się dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Odpowiedzieli Państwo na 
prośbę biblioteki z ogromnym zapałem. Przychodziliście do nas, dzieląc się historiami zdjęć, losami swoich rodzin i przyjaciół. 
Wszystkich tych opowieści nie byliśmy w stanie zamieścić w albumie, nie byliśmy w stanie zamieścić także wszystkich fotografii. 
Mamy jednak nadzieję, że ten album będzie początkiem dalszych badań i poszukiwań, a może kolejnych wydań innych zbio-
rów zdjęciowych.

Chcemy podziękować dyrektorom szkół podstawowych i średnich oraz bibliotekarzom, którzy udostępnili nam kroniki szkół. 
Dzięki temu nasz album wzbogacił się o bardzo ciekawe zasoby. Dziękujemy także Jackowi Dziedzińskiemu, który podjął się nie-
łatwego opracowania historycznego albumu. Na każdy z opisywanych tu tematów mógłby powstać osobny artykuł. Album spełnia 
jednak inną funkcję i musieliśmy ograniczyć słowo pisane do najważniejszych informacji. Dziękujemy za pomoc Eugeniuszowi 
Kozłowskiemu oraz Zbigniewowi Kazimierowiczowi za udostępnienie zdjęć Ruth Klein i wielu innych fotografii ze swoich zbiorów. 
Józef Horodyski udostępnił nam pokaźny zbiór zdjęć strzelińskich piłkarzy, podzielił się też doskonale spisaną historią strzelińskiej 
piłki nożnej i harcerstwa. Pan Jan Bandura jest nieocenioną skarbnicą wiedzy o strzelińskim teatrze. Jesteśmy także ogromnie 
wdzięczni grupie naszych bibliotecznych przyjaciół, którzy poświęcili czas na rozpropagowanie w Strzelinie akcji Ocalić od zapo-
mnienia. Jesteśmy wdzięczni profesorowi Igorowi Borkowskiemu za poświęcony czas przy uzupełnianiu słowniczka i cenne uwagi.

Trafiały do nas zdjęcia w różnym stanie, decydowaliśmy się jednak jedynie na ich drobny retusz, wyostrzenie kadrów. Nie po-
zbywaliśmy się zagięć i uszkodzeń, wychodząc z założenia, że zdjęcia także mają duszę i upływający czas opowiedział nimi dodat-
kową historię.

Często trudno było nam określić rok, w którym powstało zdjęcie, odgadnąć, kto na nim został uwieczniony. Być może to Pań-
stwo odkryjecie kilka zagadek, które kryją się za tymi fotografiami. Jeśli tak, będzie to znaczyło, że ten album ma sens i będzie żył 
komentowany przez kolejne pokolenia strzelinian. 

Wierzymy, że lektura albumu będzie dla Państwa impulsem do sprawdzenia własnych domowych albumów. Być może macie 
zdjęcia, na które nam nie udało się natrafić. Jeśli będziecie chcieli się nimi z nami podzielić, zapraszamy do strzelińskiej biblioteki.

Ekipa MiGBP im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie:
Tomasz Duszyński, Iwona Błahuta, Lidia Widelska, Karolina Stępień, 

Katarzyna Jurek, Dorota Czarnecka-Kolwitz, Joanna Franaszczuk

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025




