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Niniejsza publikacja jest wstępnym opracowaniem poświęconym problemom zniszczenia           
i odbudowy Bolesławca. Wykorzystano w niej wybrane źródła archiwalne i wydawnictwa,         
a także zachowany materiał ikonograficzny. Najważniejsze informacje ustalone zostały na 
podstawie zasobów archiwalnych następujących instytucji:
- Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu ,
- Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu,
- Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze.
MateriałyMateriały ikonograficzne zgromadzone przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu obejmują 
kolekcję zdjęć Alojzego i Rudolfa Skorupy. Pierwsza jej część została przekazana w roku 
1968, drugą w 1996 r. udostępniła córka Alojzego Skorupy - pani Aleksandra Kornosz .            
W zbiorach Muzeum znalazły się również zdjęcia Edwarda Opały, Henryka Piotrowskiego oraz 
Bolesława Mareckiego. Wśród darczyńców znaleźli się także: Leszek Chodorowski, Ferdynand 
Rączkiewicz, Lucjan Szandrowski oraz Ryszard Bartoch. W 2009 r. do bolesławieckiego 
Muzeum trafiły kopie fotografii z 1945 r., autorstwa radzieckiego dziennikarza Lwa Prozo-
rowskiegrowskiego, przekazane przez Wojciecha Beszczyńskiego. Bardzo ciekawy zbiór 17 fotografii, 
autorstwa Mirosława Przyłęckiego, posiada Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytków we Wrocławiu. Kilka interesujących zdjęć, wykonanych przez Adama Czelnego         
w połowie lat 50. XX w., znajduje się w Muzeum Miejskim Wrocławia. Bogate zbiory fotografii 
zgromadzono też w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu oraz w kolekcjach prywatnych: 
Zofii Lercher i Adriana Rajczakowskiego. Interesujący zespół zdjęć, dokumentujący odbudowę 
Bolesławca, zawiera także niemiecki periodyk "Bunzlauer Heimatzeitung".
Publikacja zawiera podstawowe informacje, dotyczące kondycji miasta w latach 1945-1946, 
opis przyczyn dewastacji oraz stopnia wojennych i powojennych zniszczeń, wiadomości           
o pierwszych działaniach porządkujących przydziały mieszkań. Krótko opisane zostały też 
pierwsze prace porządkowe, remontowe i inwestycyjne. Głównym zagadnieniem pracy jest 
geneza programu odbudowy Starego Miasta: od powstania "Studium Historycznego"         
przygotowanego przez wrocławskich naukowców, poprzez wytyczne konserwatorskie, po plan 
realizacyjny wrocławskiego Biura Projektów Budownictwa Miejskiego "Miastoprojekt".         
LapidarnieLapidarnie omówione zostały plany budowy "Nowego Centrum" i pierwszych powojennych 
osiedli. Pracę zamyka omówienie problemów ochrony zabytków i rozbiórek przedwojennej 
zabudowy w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. Ramy chronologiczne opracowania 
obejmują głównie lata 1945-1966, chociaż częściowo dotyczą także wydarzeń z lat 
późniejszych (1967-70). Większość prezentowanych materiałów źródłowych nie była dotąd 
publikowana. Ze względu na ich znaczenie zadecydowano o przytoczeniu wielu fragmentów 
w całości. Stąd też w tych częściach pracy zachowana została oryginalna pisownia źródeł.     
NaNa wprowadzenie zmian zdecydowano się jedynie w tych przypadkach, kiedy zachowanie 
pierwotnej pisowni utrudniłoby odbiór tekstu publikacji. Wyjaśnienia wymaga również 
kwestia pisowni nazwisk patronów ulic. Przyjęto podawanie inicjału imienia i pełnego 
nazwiska. Takiej konsekwencji nie udało się zachować w przypadku osób, mających znaczący 
wkład w planowanie i odbudowę miasta. Trudności i brak konsekwencji wynikają ze stanu 
zachowania źródeł. Tam, gdzie było to możliwe, podawano pełne brzmienie imienia i nazwiska, 
w niektórych przypadkach tylko inicjał imienia, w skrajnych zaś jedynie nazwisko.
Opracowanie oparte zostało na wybranych materiałach źródłowych, dalsze badania             
planowane są w przyszłości w oparciu o kolejne kwerendy w zasobach archiwalnych. 
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1. Mieszkańcy miasta podczas odgruzowania, ok. 1948 r.
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Próba określenia wzajemnych zależności pomiędzy stopniem zniszczeń, a programem 
odbudowy miasta wymaga wstępnej oceny jego kondycji w latach 1945-46. Podstawowe 
informacje dotyczące Bolesławca z tego okresu zawarte są w kwestionariuszach i wykazach 
przygotowywanych przez Zarząd Miejski. Jednym z pierwszych sprawozdań przedsta- 
wiających stan miasta na przełomie grudnia 1945 i stycznia 1946 roku jest kwestionariusz 
podpisany przez burmistrza Mieczysława Żojdzia . W Bolesławcu w tym czasie mieszkało 840 
Polaków, 2977 Niemców i 9 obywateli innych narodowości . Spośród 15 zakładów 
prprzemysłowych czynnych było cztery: zakład ceramiczny, drukarnia, młyn oraz Państwowe 
Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych. Zatrudniały one ok. 70 pracowników, w tym 
25% Niemców. W Zarządzie Miejskim zatrudnionych było 50 osób . Stan gospodarki drogowej 
(ulic, placów i zieleńców miejskich)  był względnie dobry, nie przeprowadzono żadnych 
napraw. Wskutek działań wojennych zostały zniszczone budynki prywatne w 33% (na 1260 
domów przeszło 400  zostało zniszczonych) . Wszystkie dawne poniemieckie szkoły: powszechne, 
średnie i zawodowe nie nadawały się do użytku, brakowało mebli i urządzeń. Nieruchomości 
nana terenie miasta, z wyjątkiem budynków samorządowych i budynków zajętych przez wojska 
polskie i wojska sowieckie, pozostawały pod zarządem Tymczasowego Zarządu Państwowego. 
Czynsze za mieszkania pobierał Tymczasowy Zarząd Państwowy, natomiast podatek od zajętych 
lokali i od nieruchomości Zarząd Miejski.

Pomimo wprowadzonych w 1945 r. przez Zarząd Miejski podatków i opłat gospodarka miejska 
nie była samowystarczalna. Wpływy własne stanowiły tylko ok. 30% dochodów budżetowych. 
Zdolność finansowa poszczególnych kategorii płatników była słaba. Repatrianci i przesiedleńcy, 
z wyjątkiem właścicieli sklepów, składów i lokali gastronomicznych, w znacznej części nie byli 
w stanie opłacać należności za zużytą energię elektryczną, wodę i za korzystanie z miejskiej 
sieci kanalizacyjnej. Niemcy w 75% nie płacili opłat, usprawiedliwiając się brakiem jakichkolwiek 
zarobków. Ogromnym uszczerbkiem w dochodach miasta był także brak wpływów za zużycie 
energiienergii elektrycznej i wody ze strony zespołów sowieckich i koszar wojskowych. W mieście 
znajdowały się: szkoła powszechna, przedszkole, gimnazjum, biblioteka, teatr, kino i 5 świetlic. 
Zarząd Miejski był w posiadaniu ok. 56 budynków, będących we względnie dobrym stanie.         
Z tego 19 budynków zostało zajętych przez wojska sowieckie, a 8 budynków pozostawało pod 
zarządem miasta: szkoła powszechna, siedziba Tymczasowego Zarządu Państwowego, 
budynki służbowe przy ogrodach będących własnością miasta, budynki wodociągów, gazowni, 
rzeźni i nieczynnej łaźni miejskiej. Reszta budynków została zajęta przez repatriantów i rodziny 
narodowościnarodowości niemieckiej. W posiadaniu Zarządu Miasta znajdowały się też place niezabudowane 
o obszarze ok. 45,80 ha. W podsumowaniu burmistrz pisał o szczególnie pilnych potrzebach 
Bolesławca, takich jak: "oświetlenie miasta, ze względu na stan bezpieczeństwa ludności; 
przyjście z natychmiastową pomocą 2 szpitalom miejskim i domowi starców, które nie 
otrzymują znikąd pomocy i znajdują się w bardzo ciężkich warunkach; uruchomienie rzeźni 
miejskiej, której brak dotkliwie daje się odczuć, szczególnie dla stacjonującego wojska       
polskiego; urządzenie targowicy miejskiej; usunięcie gruzów z ulic i placów miejskich oraz 
wyburwyburzenie, grożących zawaleniem się, domów mieszkalnych; uruchomienie teatru 
miejskiego dla podniesienia kultury i sztuki oraz zapewnienia ludności polskiej, żyjącej             
w ciężkich warunkach materialnych, godziwej rozrywki, krzepiącej ducha polskiego;     
oczyszczenie i doprowadzenie do należytego stanu parków, zieleńców i stawów, aby                  
z nadejściem wiosny upiększyć miasto i nadać mu estetyczny i ładny wygląd oraz gruntowne 
odrestaurowanie ratusza" .

Zarząd Miejski przedstawił dodatkowe informacje Karolowi Bieniaszkowi, Pełnomocnikowi 
Rządu R.P. na Obwód Nr 36 w Bolesławcu, w dn. 22.01.1946 r. w kwestionariuszu statystycznym 
dla miast. Zarząd informował, że z ogólnej liczby 1255 domów mieszkalnych zostało  zniszczonych 
397 budynków, 858 pozostało niezniszczonych, z czego 251 było wolnych, a 607 zostało 
zajętych. Polacy zajęli 243 domy, Niemcy 291, Sowieci 73. Ogólna liczba mieszkań wynosiła 
5000, z tego mieszkań niezniszczonych: 2350 nieumeblowanych i 1060 mieszkań umeblowanych. 
Zniszczonych zostało 1590 mieszkań. 
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Mieszkania niezniszczone zostały zajęte: przez Polaków - 497, przez Niemców - 791, przez 
Sowietów - 1122. Pozostało 1000 wolnych mieszkań. W mieście znajdowało się 115 składów 
i sklepów. Z tego 45 lokali niezniszczonych zostało zajętych, 75 zniszczonych pozostało 
pustych. W mieście działało 20 warsztatów rzemieślniczych m.in.: ślusarski, szklarski,         
fryzjerski, kowalski, szewski, tapicerski oraz zegarmistrzowski. Wszystkie one były niezniszczone 
i posiadały kompletne wyposażenie. Dziewiętnaście warsztatów pozostawało w rękach prywat-
nych. Pod zarządem państwowym pozostawała tylko jedna stolarnia . 
Dane, dotyczące zabudowań mieszkalnych, przedstawiono w ten sam sposób w piśmie 
Zarządu Miasta do Pełnomocnika Rządu R.P. na Obwód Nr 36 w Bolesławcu z dn. 18.02.1946 r.,      
przygotowanym na polecenie delegata Ministerstwa Ziem Odzyskanych przy Urzędzie   
Wojewódzkim we Wrocławiu .
ZZestawiając i porównując pierwsze powojenne sprawozdania zauważyć można wiele 
rozbieżności i niedokładności. Bardziej precyzyjne dane, po przeprowadzeniu dokładnych 
spisów, przygotowano wiosną 1946 r. Rzetelność tych informacji można ocenić po skonfrontowaniu 
ich z opisem zniszczeń na terenie Bolesławca wywołanych działaniami wojennymi i powojennymi. 

8
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2. Żołnierze 40 Pułku Piechoty - powrót z akcji żniwnej, ok. 1946-48 r. 
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Powszechnie w opracowaniach, powstałych przed 1989 r. dominował opis zaciętych walk         
o miasto, oparty na wspomnieniach dowódców radzieckich. Obecnie jednak wielu autorów 
poddaje to pod wątpliwość  . 

WW zbiorach Archiwum Państwowego znajduje się ankieta, dotycząca przebiegu działań wojennych 
oraz okupacji niemieckiej, przygotowana dla Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium 
Rady Ministrów (datowana na kwiecień - wrzesień 1946 r.), która opisuje krótko przebieg 
działań wojennych na terenie miasta. "W połowie lutego 1945 r. następujące za cofającymi 
się wojskami niemieckimi, formacje Armii Czerwonej obrzuciły kilkoma bombami zachodnią    
i północną część miasta. Ratusz od strony wschodniej trafiony został pociskami artyleryjskimi, 
a cofające się wojska niemieckie wysadziły dwa drogowe mosty nad rzeką Bóbr i nad 
MłynówkąMłynówką oraz kamienny wiadukt kolejowy. Na terenie miasta nie wykonano żadnych 
zaminowań, przekopów ani rowów"  .

We wspomnieniach niemieckich mieszkańców miasta zniszczenia wiązane są przede wszystkim 
z ostrzałem artyleryjskim i celowymi podpaleniami, które w konsekwencji wywoływały rozległe 
pożary. W dn. 11.02.1945 r. po ostrzale artyleryjskim uległa zniszczeniu zabudowa ulic 
Ślusarskiej, ostrzelano też okolice ul. Kaszubskiej, a jeden z pocisków trafił w ratusz  . Płonęły 
budynki przy ul. Chrobrego oraz Żwirki i Wigury  , Bank Niemiecki przy ul. A. Asnyka i Urząd 
Skarbowy przy ul. Z. Augusta  , zniszczono domy przy  ulicach A. Asnyka i Sierpnia 80  .           
W godzinach wieczornych cała wschodnia część Bolesławca znalazła się w rękach Sowietów  . 
NastępnegoNastępnego dnia zajęli oni już całe miasto. W kolejnych dniach od 13 do 15.02.1945 r. płonęły 
kamienice w Rynku od nr 36 do nr 39. W drugim tygodniu po zajęciu Bolesławca przez Rosjan 
płonęły kamienice rynkowe od nr 8 poprzez zabudowania ulicy Prusa po ul. Magistracką              
i ul. 1. Maja (ocalał budynek przy ul. Karpeckiej 1). Spłonął też kwartał zabudowy pomiędzy 
ul. Armii Krajowej i Prusa. Na początku marca spłonęła pierzeja południowa Rynku od 
kamienicy nr 6 do ul. Kościelnej. Płonęły też domy przy ul. Daszyńskiego od nr 9 do 13a, 
kawiarnia Gallusa przy ul. M. Kutuzowa nr 8a, oraz budynki przy ul. Mickiewicza od nr 8 do 10  .   
WW dn. 15.04.1945 r. na miasto spadły niemieckie bomby  , a 8.05. spłonęła kamienica nr 26/27 
w Rynku. Dn. 9.05. Rosjanie świętowali kapitulację III Rzeszy strzelaniem i rozpalaniem ognisk 
(w tym dniu nie odnotowano jednak pożarów)  . 
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3. Zniszczone kamienice nr 8-10 w Rynku, pierzeja południowa, ok. 1948 r.
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Obok zniszczeń, wywołanych działaniami wojennymi i pożarami, miasto ponosiło kolejne 
duże straty w wyniku działalności stacjonującej tu armii sowieckiej. Zajęła ona m.in.: 
Królewski Sierociniec (kompleks budynków przy ul. Bankowej), Szpital dla Psychicznie 
Chorych, domy przy ulicach: Lubańskiej 2, 4, 5, 10, 12-18; B. Kubika 5; M. Kutuzowa 14; 
Zgorzeleckiej 14, 18, 20-27, 32, 33; Z. Wróblewskiego 1; Lipowej 1; Dolne Młyny 22; 
Dębowej 1d, 2; I. Daszyńskiego 20; Polnej 1, 2, 5, 9, 12-17, 20-21, 27, 29; Kościelnej 2; 
Wesołej 1; S. Staszica 14, 17, 19-24, 25 a-f, 26, 27 a-f, 28-81; A. Asnyka 5, 22, 23, 27, 32; 
AleiAlei Tysiąclecia 48, 15, 20-22; Hutniczej 1, 2; B. Chrobrego 1, 10, 16; Piastów 2, 14-22;  
Fabrycznej 4; Staroszkolnej 1a; Łasickiej 21-25, 54; Placu Pokoju 1-12; E. Plater 1-4;                 
M. Konopnickiej 1; Wojska Polskiego 13, 15, 20; B. Kosiby 12, 16, 17, 19; I. Łukasiewicza 2, 
4, 6, 12; M. Brody 10; Zwycięstwa 7, 21; Leśnej 6, 7; Willowej 2-10, 12, 13; Obrońców  
Westerplatte 1, 2; całe zabudowania mieszkalne ulic: Dzieci Wrześni, M. Opitza, M. Drzymały, 
Górników, T. Kościuszki, Wałowej  .

Rosjanie demontowali urządzenia i wyposażenie wielu bolesławieckich zakładów (m.in. fabryki 
Hoffmanna, Concordii  ), które przeznaczono do wywiezienia do ZSRR. Ważnym elementem 
propagandy radzieckiej było utworzenie Muzeum poświęconego pamięci feldmarszałka Michaiła 
Kutuzowa. Już w lutym 1945 r. zajęto przy ulicy jego imienia budynek, w którym feldmarszałek 
zmarł    i rozpoczęto tworzenie wystawy. Eksponaty zarekwirowano z dawnego Muzeum Miejskiego 
przy ul. A. Mickiewicza (pamiątki z roku 1813: broń, obrazy, mapy, książki) oraz z księgarń         
i domów prywatnych  . W rocznicę śmierci marszałka, 28.04.1945 r., zorganizowano uroczystą 
paparadę wojskową przed Muzeum i na cmentarzu przy ul. Zgorzeleckiej  .

4. Delegacja 59 Armii 1 Frontu Ukraińskiego w Bolesławcu, 1945 r.
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W zasobach archiwalnych znajduje się wiele informacji o grabieżach i zniszczeniach dokony-
wanych przez żołnierzy Armii Czerwonej. Jednym z wielu przykładów może być pismo z dn. 
25.01.1946 r., w którym Zarząd Miasta zwraca się do Komendanta Wojsk Sowieckich,              
w sprawie strzelania ostrą amunicją do żarówek lamp elektrycznych rozmieszczonych na 
ulicach miasta (miało to miejsce m.in. przy ul. A. Asnyka). Zarząd Miasta zastrzegał sobie 
odszkodowanie za zniszczone mienie i upraszał o wydanie surowego rozkazu do podwładnych 
zespołów wojsk sowieckich, by nie niszczyły majątku i własności Zarządu Miasta. Równo- 
ccześnie prosił o powiadomienie go o wydanych przez władze sowieckie zarządzeniach  .
W grudniu 1946 r. burmistrz Bronisław Rogowski informował Starostwo Powiatowe, że nierucho- 
mości niezamieszkałych (częściowo zniszczonych) nie da się zabezpieczyć ze względu na brak 
odpowiednich środków. Zawiadamiał równocześnie, że żołnierze Armii Czerwonej w dużej 
mierze uniemożliwiają zabezpieczenie niezamieszkałych domów. Dopuszczają się niszczenia 
wnętrz i masowej wywózki okien, drzwi, pieców przenośnych itp. W tym samym miesiącu  
inspektorzy Ministerstwa Ziem Odzyskanych pisali: "Zarząd Miejski nie jest w stanie 
zabezpieczyć nieruchomości od zniszczeń prowadzonych przez jednostki złej woli. Zabezpieczane 
budynkibudynki opuszczane przez Niemców, mimo zamknięcia drzwi, są w nocy otwierane, a znajdujące 
się wewnątrz urządzenia po większej części szabrowane. Dewastacji dopuszczają się również 
żołnierze Armii Czerwonej. I tak ostatnio przekazano miastu budynek po komendanturze 
sowieckiej, który został w nocy, po przekazaniu, całkowicie zdewastowany. Muszle klozetowe 
zostały rozbite, część szyb potłuczona a kilka lamp okiennych wyniesiono"  . 
Wiele trudności przysparza obecnie określenie stopnia zniszczenia budynków. Dane na ten 
temat znajdują się w kilku różnych wykazach. Dwa z nich spisane zostały bardzo 
szczegółowo. Pierwszy sporządzony został w I kwartale 1946 r. Obok stanu zachowania 
budynków określono w nim również narodowość mieszkańców danego domu  . Drugi, bardzo 
dokładnie przedstawia rozmiar szkód wojennych (i powojennych) w budownictwie Bolesławca. 
Wykaz ten, z dn. 18.05.1946 r. został przygotowany przez burmistrza dla Pełnomocnika 
Rządu R.P. na Obwód Nr 36 w Bolesławcu  .
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5. W muzeum poświęconym pamięci Michaiła Kutuzowa, 1945 r.



14

Zniszczenia w budownictwie mieszkalnym: 
Zniszczeniu uległo 514 budynków mieszkalnych, o kubaturze 615760 m³, wartość budynków 
przed 09.1939 r. wynosiła 25811578 zł, a wysokość szkód oszacowano na 20171596 zł. 
Najpoważniejsze zniszczenia (w stopniu od 40% do 100%) dotknęły zabudowań  przy ulicach  :
- A. Asnyka (dawniej J. Słowackiego, Gnadenbergerstrasse): 1-3, 6, 8-15, 19, 19a, 21, 30, 
35-47a, 48-50, 52, 53;
- Sierpnia 80 (d- Sierpnia 80 (dawniej Hanki Sawickiej, Oberstrasse): 4-9, 12-13, 16, 19-34;
- Rynek (dawniej Pl. B. Limanowskiego, Markt): 1-5, 7 (zniszczenia do 40%), 8-16 (zniszczenia 
do 80%), 17-23 (zniszczenia do 80%), 24, 25 (zniszczenia do 60%), 26 (zniszczenia do 70%), 
27 (zniszczenia do 90%), 36-39 (zniszczenia do 100%); 
- B. Prusa (dawniej gen. M. Roli - Żymierskiego, Zollstrasse): 1-4, 26-33;
- Zgorzelecka (dawniej gen. M. Roli - Żymierskiego, Görlitzerstrasse): 1, 16, 38-45; 
Z pośród innych części miasta poważniejsze straty odnotowano przy ulicach: 
- - Polnej: 3, 5, 8, 10, 10a, 11, 18a, 22-25, 28;
- B. Chrobrego: 2, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
- I. Daszyńskiego (dawniej Kolejowa): 2-11, 13a, 14, 15;
- F. Żwirki i S. Wigury (dawniej Antonienstrasse): 1-13; 
- Al. Tysiąclecia (dawniej Chojnowska): 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18/18a, 21, 22, 25-26, 31, 39, 48;
- Murarskiej (dawniej Burghausstrasse): 1-6, 8-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36; 
- B. Kosiby: 2a-d, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 23;
- 1. Maja: 7, 13-17;- 1. Maja: 7, 13-17;
- M. Kutuzowa: 1, 1a -8, 8a, 15-19;
- K. Miarki: 22-28; 
- Lubańskiej: 47, 49, 53, 67; 
- Ślusarskiej (dawniej Vogelsang): 1-9; 
- Pl. Zamkowym: 5-11; 
- Karpeckiej (dawniej Grosse-Kirchstrasse): 1-5; 
- - Rajskiej: 1-16, 27-30, 33- 38, 43-45;
- Armii Krajowej (dawniej Klosterstrasse): 1-7;
- Armii Krajowej (dawniej Klosterplatz): 3-10, 14;
- Dolne Młyny: 7-10, 18, 28, 29, 43, 44, 45, 53, 63, 65;
- S. Staszica (dawniej Auenweg): 56, 58, 60, 62, 64, 66, 82; 
- T. Kościuszki: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 28;
Zniszczenia budynków gospodarczych:
ZnisZniszczeniu uległo 107 budynków o łącznej kubaturze 89723 m³, wartość budynków przed 
09.1939 r. wynosiła 2247847 zł, a wysokość szkód oszacowano na 1616116 zł. Zniszczone 
zabudowania gospodarcze znajdowały się przy ulicach: A. Asnyka, Polnej, B. Chrobrego,         
I. Daszyńskiego, B. Kosiby, Zgorzeleckiej, Dolnych Młynów, T. Kościuszki oraz w Rynku.
Zniszczenia budynków przemysłowych:
ZnisZniszczeniu uległy 24 budynki o całkowitej kubaturze 64169 m³, wartość budynków przed 
09.1939 wynosiła 2051430 zł, a wysokość powstałych szkód oszacowano na 1445660 zł. 
Zniszczone zabudowania przemysłowe zlokalizowane były przy ulicach:
- Fabrycznej 1-3 - fabryka maszyn (90-100% zniszczeń);
- Hutniczej 4 - huta szkła (70-80% zniszczeń);
- K. Miarki 19 - tartak (90% zniszczeń);
- Małej 5 - fabryka sera (70-90 % zniszczeń);
- Zgor- Zgorzeleckiej 40 - fabryka ceramiki - 8 budynków (50-90% zniszczeń);
- Zgorzelecka (Tillendorferstrasse 8) - fabryka ceramiki - 3 budynki (30-50% zniszczeń);
- Armii Krajowej (Klosterplatz 15) - szkoła (15% zniszczeń)  .
Zniszczenia budynków użyteczności publicznej: 
Zniszczeniu uległo 18 budynków o łącznej kubaturze 52176 m³. Wartość budynków przed 
09.1939 r. wynosiła 2583800 zł, a wysokość poniesionych szkód oszacowano na 1175300 zł. 
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6. Zniszczenia budynku szkolnego przy ul. M. Brody (obecnie Szkoła Podstawowa nr 4), ok. 1948 r.

Zniszczone budynki użyteczności publicznej znajdowały się przy ulicach:
- B. Chrobrego 29 - budynek dworca kolejki wąskotorowej (25% zniszczeń);
- Pl. Dworcowym - 2 budynki poczty (70% zniszczeń), budynek dworca (60% zniszczeń);
- Al. Tysiąclecia (dawniej Chojnowska 43) - 3 budynki żandarmerii zmotoryzowanej (10-20% 
zniszczeń), 3 budynki zakładu dla umysłowo chorych (60-70 % zniszczeń) "oszacowane od 
oka, sowieci nie dali" - uwaga dopisana przez autorów wykazu;
- Z. - Z. Augusta - Urząd Skarbowy (60 % zniszczeń);
- Artyleryjskiej 2 - skład wojskowy (50 % zniszczeń);
- Bankowej 12 - Kasa Oszczędności (50% zniszczeń);
- Bankowej - Liceum, szkoła (50% zniszczeń);
- Bielskiej 4 - sala gimnastyczna i szkoła (60% zniszczeń);
- Obrońców Helu - dom przedpogrzebowy (70% zniszczeń);
- K. Miarki - budynek niemieckiego Starostwa (60% zniszczeń);
- M. Brody 12 - e- M. Brody 12 - ewangelicka szkoła im. M. Opitza (15% zniszczeń);
Łącznie zniszczonych zostało 663 budynki, o kubaturze 821828 m³, wartość budynków przed 
09.1939 wynosiła 32644655 zł, wysokość szkód oszacowano na 24408672 zł.
Zgodność powyższych danych z kwestionariuszem z dn. 30.05.1946 r.   pozwala przyjąć, że 
jest to najdokładniejszy wykaz zniszczeń. Porównując dane z 1939 r., kiedy ilość zabudowań 
w mieście wynosiła 1468 budynków mieszkalnych, można przyjąć szacunkowo, że:
- ocalało 32,22% budynków mieszkalnych - 473 domów
- - do remontu nadawało się 32,77% budynków mieszkalnych - 481 domów (zniszczenia do 10%)
- zniszczono 35,01% budynków mieszkalnych - 514 domów (zniszczenia od 10% do 100%).
Zniszczenia zabudowy miasta rosły z każdym rokiem powodowane nie tylko rabunkową 
działalnością armii sowieckiej i szabrowników, ale także brakiem środków finansowych, 
niezbędnych do podjęcia nieodzownych prac remontowych. W 1955 r. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków we Wrocławiu, Aleksander Krzywobłocki, szacował straty w zabytkowym centrum 
miasta na poziomie do 50%ii. 
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Jednym z pierwszych, najpoważniejszych zadań stojących przed polskimi władzami w mieście 
było rozwiązanie problemów mieszkaniowych. Już w piśmie z dn. 11.09.1945 r. Pełnomocnik 
Rządu R.P. na Obwód Nr 36 w Bolesławcu Karol Bieniaszek polecał burmistrzowi przejąć 
dotychczasowy referat mieszkaniowy z dniem 15.09.1945 r. i utworzyć Urząd Mieszkaniowy 
przy Zarządzie Miejskim  . W kolejnym piśmie z dn. 09.11.1945 r. Pełnomocnik Rządu R.P. 
określał cele Urzędu Mieszkaniowego. Głównym z nich miało być uregulowanie kwestii 
mieszkaniowej, tj. przydział mieszkań na podstawie orzeczenia komisji mieszkaniowej. Przed 
utworutworzeniem Urzędu Mieszkaniowego Pełnomocnik polecał porozumieć się z Tymczasowym 
Zarządem Państwowym w kwestii przejęcia wszelkich akt i spisów dotyczących mieszkań tak 
zajętych, jak i wolnych. Niezależnie od zorganizowania Urzędu Mieszkaniowego nakazywał 
też powołać Komisję Mieszkaniową, która stanowić miała organ kontrolujący działalność 
Urzędu, rozpatrywać sprawy sporne, odwołania, pretensje itp. Według Pełnomocnika Urząd 
powinien działać natychmiast, bowiem sprawa przydzielania mieszkań nie cierpiała zwłoki  . 
Burmistrz w dn. 21.11.1945 r. zwrócił się do Tymczasowego Zarządu Państwowego o przekazanie 
UrzęduUrzędu Mieszkaniowego Zarządowi Miejskiemu  . Już kilka dni później (26.11.1945 r.) burmistrz 
nakazał wywiesić ogłoszenie do mieszkańców miasta w językach polskim i niemieckim 
dotyczące składania podań o przydzielenie mieszkań, które już zajmowali bądź chcieli 
otrzymać od Komisji Mieszkaniowej. Termin złożenia wniosku wyznaczono na 01.12.1945 r., 
podkreślając, że kto nie złoży podania, zostanie z lokalu usunięty  . W kolejnym ogłoszeniu 
wyznaczono termin odbioru orzeczenia o przydzieleniu mieszkania, najpóźniej do dn. 
01.02.1946 r.  
W dn. 12.04.1946 r. Zarząd Miejski przyjął protokolarnie Zarząd Nieruchomości od 
Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego  . W informacji sporządzonej w grudniu 1946 r. przez 
inspektorów Ministerstwa Ziem Odzyskanych - Józefa Lukę i Władysława Horwatha, tak               
podsumowano sprawy majątku samorządowego: "spis nieruchomości został dokonany    
prowizorycznie, powołana zostanie komisja przez Miejską Radę Narodową, która zajmie się 
inwentaryzacją, opisem i oszacowaniem poszczególnych nieruchomości, Zarząd Miejski 
posiada ewidencję ruchomości, dokładne opisanie i oszacowanie zostanie dokonane przez 
komisję powołaną prkomisję powołaną przez Miejską Radę Narodową"  . 

7. Rynek, ok. 1955-56 r.

URZĄD MIESZKANIOWY I ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI 
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Wobec dość dużych zniszczeń kamienic w Rynku, większość urzędów i instytucji została      
zlokalizowana w obrębie ulic Komuny Paryskiej (dawniej: J. Stalina) i B. Kubika: 
- Powiatowy Urząd Ziemski - ul. Komuny Paryskiej 20;
- Tymczasowy Zarząd Państwowy (później Obwodowy Urząd Likwidacyjny) 
- ul. Komuny Paryskiej 38;
- Powiatowa Komenda Milicji Obywatelskiej - ul. Komuny Paryskiej 37;
- Sąd Grodzki - ul. Komuny Paryskiej 27;
- - Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych - ul. B. Kubika 27;
- Inspektorat Szkolny - ul. B. Kubika 9; 
- Dom Żołnierza - ul. B. Kubika 1;
- Powiatowy Urząd Informacji i Propagandy  - ul. B. Kubika 10;
- Urząd Skarbowy - ul. M. Brody 13;
Pozostałe instytucje mieściły się w północnej części miasta: 
siedzibasiedziba Pełnomocnika Rządu RP na Obwód Nr 36 w Bolesławcu (dawny Arbeitsamt,               
ul. B. Chrobrego 5), Państwowy Urząd Repatriacyjny (ul. B. Chrobrego 2), Urząd Pocztowy 
(ul. B. Chrobrego 1) i Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (ul. Ogrodowa 7).      
Natomiast Bank Narodowy znajdował się w 3 budynkach przy ulicach: Daszyńskiego nr 12 
(dawny Reichsbank), Daszyńskiego nr 16 (dawny Dresdnerbank) i Bankowej nr 12 (dawna 
Stadt- und Kreissparkasse)  .
NoNowa władza nakazywała usuwanie śladów po dawnych mieszkańcach. Pełnomocnik Rządu 
R.P. Karol Bieniaszek pisał w styczniu 1946 r.: "(...) Zarządzam staranne zacieranie niemieckich 
napisów wyzierających z każdego kąta. Jak stwierdziłem osobiście, zarządzenie to nie zostało 
wykonane. Wobec czego ponawiam i zaznaczam, że nie wykonanie tego polecenia w terminie 
do 5 dni, winnych burmistrzów i wójtów, zawieszę w czynnościach"  . 
Intensywne działania prowadził też Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Bolesławcu, 
który proponował wykonanie dekoracji miasta - bram triumfalnych i haseł ulicznych: 
“NIECH ŻYJE RZĄD JEDNOŚCI NARODOWEJ“NIECH ŻYJE RZĄD JEDNOŚCI NARODOWEJ
NIECH ŻYJE GENERALIZMUS STALIN
NIECH ŻYJE PRZYJAŹŃ POLSKO-SOWIECKA
NIECH ŻYJE WOJSKO POLSKIE
NIECH ŻYJE GEN. ROLA-ŻYMIERSKI 
NIECH ŻYJE OSÓBKA MORAWSKI
NIECH ŻYJE BOLESŁAW BIERUT
ZIEMIE PIZIEMIE PIASTOWSKIE BYŁY I BĘDĄ NASZE”  .
JednakJednak głównym, dużo trudniejszym, zadaniem władz i mieszkańców było uporządkowanie 
życia w mieście. W sprawozdaniach podsumowujących działania Zarządu Miejskiego w roku 
1946 podkreśla się, że "od początku remontowano budynki przedsiębiorstw miejskich, szkoły 
powszechnej, gimnazjum i liceum, teatru, Sądu Grodzkiego, szpitala miejskiego, wodociągów 
i kanalizacji. Na remonty wydatkowano 13650 zł, oczyszczanie miasta oraz usuwanie gruzów 
odbywa się kosztem mieszkańców nieruchomości oraz kosztem Zarządu Miejskiego. Stałej 
administracji nad domami nie ma, funkcje dozorców pełnią lokatorzy, do nich też należy 
wywózkawywózka śmieci. W sprawach podatkowych dużą trudność w inkasie podatku gruntowego 
stanowi odmowa płacenia podatku przez poszczególne jednostki Armii Sowieckiej zajmujące 
posesje w obrębie miasta"  .
Już w lutym 1946 r. Zarząd Miasta w piśmie do Pełnomocnika Rządu R.P. na Obwód Nr 36       
w Bolesławcu przedstawił wykaz najpilniejszych inwestycji w miejskich zakładach użyteczności 
publicznej:
- rzeźnia miejska (nieczynna), koszt 6850000 zł,
- gazownia (zupełnie zniszczona, nieczynna), koszt 2500000 zł;
- zakłady elektryczne, transformatory elektryczne (czynne), koszt 2075000 zł;
- zakłady kanalizacyjne (czynne), koszt 1750000 zł;
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- zakłady wodociągowe (czynne), koszt 1400000 zł;
- łazienki (czynne), koszt 600000 zł;
- budynki (pomieszczenia) dla zakaźnie chorych, koszt 50000 zł.
Łącznie koszt planowanych inwestycji określono na kwotę 15225000 zł  .
KKolejne wnioski o włączenie do Państwowego Planu Inwestycyjnego na rok 1947 potrzebnych 
dla miasta inwestycji złożono w dn. 24 i 26.09.1946 r. Ponownie zabiegano o odbudowę rzeźni 
miejskiej, uruchomienie gazowni i remont zniszczonych urządzeń kanalizacyjnych oraz hali 
pomp w zakładzie kanalizacyjnym. Starano się też o sfinansowanie, będącego w fazie         
realizacji, remontu budynku szkolnego przy ul. Armii Krajowej oraz pokrycia kosztów          
elektryfikacji miasta i zakupu urządzeń elektrycznych  .

Plany i prace remontowe przeprowadzone w 1947 r.
NaNa mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej w dn. 30.01.1947 r. postanowiono zwrócić się do 
Komisji Komunalnego Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowego z prośbą o sfinansowanie 
odbudowy najpotrzebniejszych obiektów w Bolesławcu  . Wnioskowano o kwotę 21080000 zł. 
W uzasadnieniu podkreślano, że zniszczone w 65% miasto  , liczące tylko 4000 mieszkańców, 
nie jest w stanie ponieść tak wielkich kosztów prac budowlanych. W zestawieniu inwestycji 
ujęto kolejny raz: remont rzeźni  miejskiej (3230000 zł), remont kanalizacji miejskiej 
(2550000 zł), uruchomienie gazowni (3800000 zł), remont wodociągu miejskiego (1520000 zł). 
DodatDodatkowo zaplanowano remonty szkół przy ul. Grunwaldzkiej (1200000 zł) i przy ul. M. Brody 
(1280000 zł) oraz remont 150 domów mieszkalnych (4500000 zł) i rozbiórkę 300 spalonych 
domów (300000 zł). 
Trudno jednak określić, jak przebiegała realizacja powyższych planów. Na odbudowę i wypo- 
sażenie chłodni rzeźni miejskiej Urząd Wojewódzki Wrocławski w dn. 10.03.1947 r. przyznał 
kredyt bankowy z planu inwestycyjnego Ministerstwa Odbudowy w wysokości 1200000 zł  . 
W sierpniu 1947 r. sporządzono protokół konieczności prac remontowych przy moście       
drewnianym w ciągu ul. Mostowej (konieczność budowy 1 filara, wymiana pali). Koszt prac 
wyceniono na ok. 400000 zł. We wrześniu, po wpłynięciu 100000 zł, przystąpiono do realizacji 
zadania  . W dn. 29.07.1947 r. sporządzono dwa protokoły konieczności: prac remontowych 
pryprywatnego gimnazjum i liceum powiatowego oraz budynku mieszkalnego dla nauczycieli 
tych szkół przy ul. Strzeleckiej (obecnie H. i W. Tyrankiewiczów). Prace w prywatnym        
gimnazjum i liceum powiatowym w zakresie: wymiana skrzydeł okiennych, naprawa instalacji 
wodnej, malowanie ścian i sufitów, naprawa ogrodzenia, krycie dachu w skrzydle gmachu 
głównego (375 m²), wyceniono na 320000 zł  . Prace w obiekcie mieszkalnym dla nauczycieli 
w zakresie: wymiana skrzydeł okiennych, wymiana podłóg, naprawa instalacji wodnej i elek-
trycznej, malowanie ścian i sufitów oraz oczyszczenie budynku, kosztowały 150000 zł .       
Już w dn. 10.09.1947 r. zgłoszono odbiór wykonanych prac w gimnazjum  .
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W dn. 10.10.1947 r. Wydział Odbudowy Urzędu Wojewódzkiego zatwierdził kosztorys z dn. 
30.09.1947 r. na odbudowę ul. 3. Maja (nazywanej też ul. Przystawową, obecnie                     
ul. Kościelna), w kwocie 69850 zł  . Starosta Powiatowy w piśmie do Zarządu Miejskiego          
z dn. 03.02.1948 r., zwracał się z pytaniem, dlaczego nie przystąpiono do napraw przy            
ul. 3. Maja, skoro I rata w wysokości 45000 zł wpłynęła. Prosił jednocześnie o informację,    
czy w ogóle Zarząd Miejski ma zamiar wykonać te prace  .

Prace remontowe i budowlane przeprowadzone w 1948 r.
WWedług rozdzielnika Ministerstwa Odbudowy miastu został przyznany na rok 1948 kredyt 
skarbowy Państwowego Planu Inwestycyjnego w wysokości 300000 zł, który miał być 
przeznaczony na odbudowę jezdni i chodników. W dniu 22.04.1948 r. Wydział Odbudowy 
Urzędu Wojewódzkiego,  w porozumieniu z Zarządem Miejskim i Wydziałem Drogowym, zlecił 
uzgodnienie potrzeb budowlanych oraz wykonanie kosztorysów wraz z protokołem 
konieczności robót w terminie do 20.05.1948 r. Wymagana dokumentacja, obejmująca ulice: 
B. Kubika, Ogrodową, Wesołą, Obrońców Westerplatte, Zgorzelecką, A. Mickiewicza, Sierpnia 
8080 i inne, została wysłana w dn. 17.05.1948 r. Koszt prac wyceniono na 300337 zł, a termin 
prac zaplanowano na miesiące  od lipca do września 1948 r. W dn. 03.08.1948 r. Naczelnik 
Wydziału Odbudowy inż. Roman Feliński zlecił wykonanie robót budowlanych przy odbudowie 
ulic i jezdni, w kwocie nieprzekraczającej 288110 zł  . W tym samym roku wyburzono wiele 
spośród zniszczonych i wypalonych kamienic na terenie Starego Miasta (którego granice 
wyznaczała promenada), głównie w obrębie Rynku  .  
W ramach Państwowego Planu Inwestycyjnego w dn. 22.04.1948 r. zlecono też przy-
gotowanie dokumentacji na odbudowę mostów i wiaduktów. Na cel ten przyznano kwotę 
150000 zł. Przygotowany przez Zarząd Miejski kosztorys na odbudowę mostu położonego nad 
odnogą rzeki Bóbr przy ul. Nad Fosą (obecnie ul. Zgorzelecka) opiewał na 303490 zł, a prace 
planowano na miesiąc wrzesień 1948 r. Poprawiane kosztorysy w kilku wariantach oraz 
protokoły konieczności kilkakrotnie wysyłane były przez Zarząd Miejski do Urzędu Wojewódz-
kiego. Ostatecznie w dn. 29.10.1948 r., zlecono wykonanie robót budowlanych przy odbudowie 
mostu na odnodze rzeki Bóbr, w kwocie nieprzekraczającej 322000 zł  .  Remont budynku 
szkolnego przy ul. Saperów (obecnie ul. M. Brody) rozpoczęto w listopadzie 1948 r.  .
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9. Mieszkańcy miasta podczas odgruzowania, ul. B. Prusa, ok. 1948 r.
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Proces powstawania planów odbudowy i rozbudowy miasta oraz studiów urbanistycznych był 
długotrwały. Z powodu braku materiałów kartograficznych opracowanie szkiców sytuacyjnych, 
a nawet wyznaczenie granic miasta stanowiło duże trudności. W dn. 04.11.1946 r. Regionalna 
Dyrekcja Planowania Przestrzennego we Wrocławiu zwróciła się do Zarządu Miejskiego           
w Bolesławcu o podanie informacji dotyczących zasobów nowych i historycznych planów 
miasta  . W Bolesławcu znajdowały się wówczas tylko 4 przedwojenne plany miasta (miejsce 
przechowywania planów - Referat Pomiarów przy Starostwie Powiatowym):
-- plan zabudowań ogólny, skala 1:2000, plan barwny, wykonany odręcznie, wymiar 1,7 x 2m, 
(brak datowania);
- plan katastralny z lat 1908-1909, skala 1:2000, wymiar 1,7 x 2m;
- plan zabudowy miasta poglądowy z 1927 r., skala 1:4000, wymiar 1 x 1m; 
- plan zabudowy miasta poglądowy z 1932 r., skala 1:4000, wymiar 1 x 1m  . 
Jeszcze w październiku 1947 roku magistrat nie posiadał szkicu sytuacyjnego miasta, a w marcu 
1948 roku granice Bolesławca nadal nie były ustalone  . 
PierwsPierwsze powojenne plany urbanistyczne dla miasta Bolesławiec powstawały dopiero od 
początku lat 50. XX w.:
- 1952-55, plan ogólny, "Miastoprojekt", autor: mgr Lombardzka, niezatwierdzony z powodu 
braku fizjografii i studium komunikacyjnego;
- 1955-57, plan ogólny i plan etapowy, Wojewódzki Zarząd Architektoniczno-Budowlany, 
autorzy: inż. K. Maciejewski, inż. Barańska, inż. Markiewicz, niezatwierdzony z powodu braku 
studium komunikacyjnego;
-- 1958, plan ogólny i etapowy, Wojewódzki Zarząd Architektoniczno-Budowlany, autorzy: inż. 
Świątkowski, inż. Barańska, mgr Giaro, mgr Trybulak, mgr Biesiada, mgr Wybieralski  ; 
- 1963, na podstawie zaktualizowanych w 1959 r. wniosków konserwatorskich Wojewódzka 
Pracownia Urbanistyczna wykonała plan ogólny odbudowy i rozbudowy miasta (autor              
J. Wybieralski)  .
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Wobec postępujących zniszczeń zabudowy miasta konieczne stało się przygotowanie 
programu odbudowy, który opierał się na trzech głównych opracowaniach. Były to:
1. Studium historyczne autorstwa Wojciecha Gluzińskiego, Mieczysława Zlata i Józefa Piątka 
prezentujące zachowane materiały historyczne i ikonograficzne, które stało się podstawą 
programu odtworzenia zabudowy rynkowej;
2.2. Wytyczne konserwatorskie opracowane przez Mirosława Przyłęckiego w Pracowni           
Konserwacji Zabytków we Wrocławiu, które precyzowały stopień ochrony poszczególnych 
obiektów architektonicznych i detali;
3. Plan wrocławskiego "Miastoprojektu" autorstwa inż. Kazimierza Maciejewskiego i inż. Ferdy-
nanda Skomorowskiego z zespołem, który stanowił dokumentację dla prac budowlanych.

A. Studium historyczne autorstwa W. Gluzińskiego, M. Zlata i J. Piątka
Program rekonstrukcji najstarszej części miasta bazował na "Studium historycznym do 
odbudowy Ośrodka Historycznego w Bolesławcu", opracowanym w 1953 r. przez późniejszych 
wybitnych wrocławskich specjalistów z zakresu historii sztuki i muzealnictwa - Wojciecha 
Gluzińskiego, Mieczysława Zlata i Józefa Piątka. Studium prezentowało program odtworzenia, 
a nawet "poprawienia" zabudowy przyrynkowej według stanu z XVII i XVIII w., ponieważ 
autorzy określali późniejsze przebudowy jako "niszczycielską robotę XIX w." i stawiali zarzut, 
że zatarły one pierwotny i stylowy wygląd kamienic  .
BadaniaBadania przedstawione w "Studium" oparte zostały na gruntownie przeprowadzonej kwerendzie 
materiałów historycznych. Większą trudność badaczom sprawiło odnalezienie ikonografii. 
Wojnę przetrwały tylko nieliczne materiały ilustracyjne. Badacze pisali: "Z późniejszych 
bardzo cennych materiałów należy wymienić serię fotograficznych zdjęć inwentaryzacyjnych 
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z przełomu XIX/XX w., z których udało się odnaleźć jedynie kilka egzemplarzy. Nowsze 
wydawnictwa i czasopisma bolesławieckie dostarczyły również szeregu pozycji. Nie udało się 
jednakże nigdzie odnaleźć roczników prasy miejscowej z początku XX w, gdzie należałoby się 
spodziewać tak pożądanych materiałów ilustracyjnych, obrazujących stan zachowania zabyt-
kowych obiektów. Najświeższym materiałem ikonograficznym są zdjęcia bolesławieckiego 
fotografa obywatela Skorupy (przygotowane dzięki moim staraniom - uwaga autora 
"Studium"), cenne o tyle, że utrwaliły stan zachowania poszczególnych obiektów w r. 1948,        
tj.tj. bezpośrednio przed wyburzeniem wypalonych fasad kamienic w Rynku. Wyszukane 
materiały ikonograficzne odnoszą się do Rynku oraz w dwóch wypadkach do ul. M. Kutuzowa. 
Do innych obiektów wskazanych w zleceniu nie zdołano wyszukać żadnych materiałów"  . 
Według autorów "Studium" zabytkowe budownictwo zajmowało jedynie obszar otoczony 
Promenadą powstałą na miejscu dawnych fortyfikacji . Charakterystyczne dla zabudowy 
Starego Miasta stały się zwłaszcza dwa typy fasad wykształconych w XVIII w.:
- patrycjuszowska kamienica barokowa z bogatą dekoracją, wolutowym szczytem, pilastrami, 
oprawą okien i portalem (przykłady: Rynek 1, 6, 7);
- skromny dom mieszczański, położony przeważnie poza Rynkiem, pozbawiony cech stylowych 
i dekoracji: charakterystyczne było szczytowe ustawienie względem ulicy, fasada zwieńczona 
naczółkiem mansardowego dachu albo trójkątnym szczytem - zmiany w zabudowie rynkowej, 
przeprowadzane do 1945 r., często nawiązywały do tego typu rozwiązań  . 
PPodsumowując badania nad architekturą Bolesławca autorzy przyjęli, że tkanka miejska 
została ukształtowana w dwóch okresach. Pierwszy obejmował schyłek XV w. i cały wiek XVI. 
W tym czasie wznoszono budowle w formach późnego gotyku, a przede wszystkim w stylu 
renesansowym o zabarwieniu regionalnym śląsko-łużyckim. Drugi, obejmujący wiek XVIII,     
w zabudowie wprowadził styl barokowy oraz ukształtował typ skromnego domu mieszkalnego 
o pewnych cechach regionalnej odrębności  . W konkluzji badacze napisali: "Wyróżnienie tych 
dwóch epok w rozwoju architektury Bolesławca zdaje się mieć zasadnicze znaczenie dla 
zagadnieniazagadnienia rekonstrukcji zabytkowych zespołów miasta, określa bowiem uzasadnione        
historycznie podstawy wszelkich rekonstrukcji ośrodka historycznego w Bolesławcu. (...) 
Rekonstrukcja winna, poprzez możliwie najwierniejsze odtworzenie danej architektury, 
wyrazić okresy najintensywniejszego życia miasta tj. w. XVI (formy renesansu śląsko               
- łużyckiego) i w. XVIII (formy późnego baroku dla Rynku oraz skromne kamieniczki                
ze skrzydłem trójkątnym lub naczółkiem - w ulicach przyrynkowych)"  . 
W związku z bardzo dużym wpływem, jaki wywarła na odbudowę miasta bardzo dokładna 
dokumentacja do poszczególnych obiektów w Ośrodku Historycznym, zamieszczona została 
ona poniżej z niewielkimi zmianami i skrótami  :
"Rynek nr 1 - należałoby zrekonstruować barokową fasadę na podstawie zachowanego 
zdjęcia.
RynekRynek nr 7 - między 1563 a 1581 rokiem założono tu aptekę, w II poł. XVI w. kamienica 
została przebudowana w stylu renesansowym, z tego okresu pochodzi portal przeniesiony do 
ratusza, obecny wygląd budowla otrzymała po przebudowie w II poł. XVIII w. w stylu 
późnego baroku, należy zachować istniejącą fasadę barokową.
RynekRynek nr 8 - z wzniesionej ok. połowy XVI w. budowli zachował się wysokiej wartości         
artystycznej renesansowy portal, przeniesiony do ratusza, w XVIII w. fasada została przebu-
dowana, szczyt barokowy wyglądał prawdopodobnie tak, jak zrekonstruowano go ok. 1900 r., 
kiedy to podwyższono kamienicę o jedną kondygnację. Stan po XX-wiecznej przebudowie 
zachował się do 1948 r. Nowsze materiały ikonograficzne pokazywały budynek 4-kondygna-
cyjny, o fasadzie 3-osiowej, z barokowym zrekonstruowanym szczytem. W częściowo       
zachowanej fasadzie okna z kamiennymi oprawami. Należałoby odbudować kamienicę 
dwupiętrową, ze szczytem barokowym wg tabl. 24, z zachowaniem renesansowych opraw 
otworów okiennych.
Rynek nr 15 -  wg danych historycznych z pocz. XVII w. budynek stanowił własność Anto-
niego Toscano, budowniczego włoskiego, osiadłego w Bolesławcu. W latach 70-tych XIX w. 
budynek został gruntownie przebudowany i oszpecony. Podczas rekonstrukcji konserwatora 
śląskiego Günthera Grundmanna z lat 1932-34 usunięto XIX-wieczną fasadę i na podstawie 
nieznanych dzisiaj materiałów historycznych nadano budynkowi jego wygląd obecny . 
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Budynek 3-kondygnacyjny, fasada 3-osiowa ze szczytem i wielobocznym wykuszem 
narożnym na wysokości II piętra. Rekonstrukcję Günthera Grundmanna należałoby 
powtórzyć z następującymi poprawkami: nie rekonstruować wykusza (brak go na planie 
Wernhera z 1749 r.) oraz nie rekonstruować fasady 3-osiowej, wprowadzić natomiast 4 osie, 
z uwagi na szerokość elewacji w stosunku do sąsiedniej kamienicy.
RynekRynek nr 16 - zdjęcie z ok. 1900 r. ukazywało budynek 4-kondygnacyjny, o fasadzie 3-osiowej, 
ze szczytem pierwotnie prawdopodobnie barokowym, zniekształconym późniejszymi przebu-
dowami. Fasada winna być zrekonstruowana do wysokości szczytu wg tab. 5 i 9. W szczycie 
należałoby zmienić zwieńczenie (w części nad pilastrami) na tympanon łukowy lub trójkątny 
oraz ująć szczyt barokowymi spływami wolutowymi.
Rynek nr 17 - w XVIII w. kamienica barokowa, do rekonstrukcji której brak materiału ikono-
graficznego. W XIX w. fasada gruntownie przebudowana w stylu neorenesansu. Budynek 
4-kondygnacyjny, fasada 3-osiowa z trójkątnym neorenesansowym szczytem. Z uwagi na 
względną zgodność fasady XIX-wiecznej z charakterem zabudowy Rynku i jej formalną 
poprawność, jak też z powodu braku starszych materiałów ikonograficznych, właściwe 
wydaje się odtworzenie stanu wg tab. 5 i 9.
Rynek nr 18 - datowana na początek XVII w. kamienica renesansowa, własność włoskiego 
budowniczego Melchiora Marco. Została ona przebudowana w XVIII w. Wg stanu z 1948 r.: 
budynek 4-kondygnacyjny, fasada 3-osiowa ze szczytem o spływach z wydatnymi wolutami   
i łukowym zwieńczeniem. Wygląd ten jest wynikiem prawdopodobnie XIX-wiecznej przebudowy, 
która - jak się zdaje, odtworzyła wiernie barokowy szczyt. Wobec braku starszych materiałów 
ikonograficznych należałoby zrekonstruować fasadę partii szczytowej jak na tab. 20 i 21,        
w częściach niższych należy zmienić obramienia okienne.

10. Plan Bolesławca, rysunek F. B. Wernhera, 1749 r. 
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Rynek nr 19 - siedziba pierwszej księgarni w Bolesławcu (XVII w.). Budynek 4-kondygnacyjny, 
fasada ukształtowana prawdopodobnie w XIX w., 3-osiowa, szczyt zwieńczony trójkątnie i ujęty 
w spływy wolutowe. Brak starszych materiałów ikonograficznych uzasadnia rekonstrukcję wg 
stanu z 1948 r. (tab. 21), który odpowiada charakterowi zabudowy Rynku.
Rynek nr 20 - budynek 4-kondygnacyjny, fasada 3-osiowa, szczyt z trójkątnym zwieńczeniem 
ze spływami, jak w kamienicy nr 15, i pilastrami. Należałoby zrekonstruować wg tab. 21 - stan 
z 1948 r.
RynekRynek nr 21 - na zdjęciu z 1948 r. (tab. 32) budynek 3-kondygnacyjny (prawdopodobna 4-ta), 
fasada 3-osiowa, bez cech stylowych, w drzwiach wejściowych na parterze portal - być może 
renesansowy. Odbudowa winna być dostosowana do ogólnej koncepcji odbudowy pierzei 
rynkowych. 
Rynek nr 22 - brak materiałów ikonograficznych, kamienica barokowa wzniesiona w 1660 r. 
Później gruntownie przebudowana. Rekonstrukcja winna być dostosowana do ogólnej koncepcji 
odbudowy pierzei rynkowych. 
RynekRynek nr 24 - w 1913 r. budynek 4-kondygnacyjny, fasada 4-osiowa z dachem naczółkowym. 
Budynek starej poczty (od XVIII w.).

11. Ratusz, rysunek nieznanego autora z 1603 r.
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Rynek nr 25 - do początku XVII w., zachowany szczyt gotycki (rys. z pocz. XVII w.).               
W późniejszych okresach został gruntownie przebudowany. W 1913 r. budynek 4-kondygnacyjny, 
fasada 4-osiowa z asymetrycznym szczytem. Na zdjęciu z 1948 r. szczyt przebudowany           
i zwieńczony falistym gzymsem. Możliwa byłaby rekonstrukcja fasady wg rys. z pocz. XVII w., 
tj. 3-kondygnacyjną, 4-osiową, z gotyckim szczytem, z dwoma smukłymi sterczynami - motywem 
charakterystycznym dla późnogotyckich kamienic na Śląsku. 
RynekRynek nr 26 - na rycinie z pocz. XVII w. kamienica renesansowa ze szczytem, do którego 
bliskie analogie znajdują się w XVI-wiecznych kamienicach przy ratuszu w Legnicy. W XIX w. 
kamienica gruntownie przebudowana, fasadę zwieńczono szczytem neogotyckim. W okresie 
międzywojennym usunięto XIX-wieczny szczyt i zastąpiono go prostym szczytem trójkątnym. 
Ze względu na istnienie analogicznego materiału w Legnicy, należałoby odbudować kamienicę 
z renesansowym szczytem, złożonym ze zdwojonych spływów esowatych. 
RynekRynek nr 27 - opis i wytyczne jak w przypadku kamienicy nr 26, z tą różnicą, że szczyt 
fasady przebudowano w XIX-XX w. na szczyt półkolisty z bocznymi nadstawkami.
RynekRynek nr 36 - wg tradycji był to najstarszy dom w mieście. Na przełomie XV/XVI w. kamienica 
gotycka z płaskorzeźbami na fasadzie, zachowanymi fragmentarycznie do 1948 r. Szczątki 
rzeźb mogły znajdować się w gruzach. Budynek uległ pożarowi w 1739 r. i został odbudowany 
z prostym szczytem trójkątnym (tab. 1). Mieściła się tutaj najstarsza gospoda w mieście "Pod 
Trzema Wieńcami", o której pierwsza wzmianka pochodziła z 1549 r. Budynek przebudowano 
w XX w. jako budynek 6-kondygnacyjny, 4-osiowy, z trójkątnym szczytem (tab. 6). Z powodu 
braku materiałów ikonograficznych należałoby zrekonstruować budynek w ogólnym zarysie 
(wg ta(wg tab. 8), z ewentualną zmianą szczegółów fasady.
Rynek nr 37 - wg przedwojennego zdjęcia (tabl. 8) budynek 3-kondygnacyjny, fasada 2-osiowa 
ze szczytem renesansowym o trójkątnym zwieńczeniu i podziałach poziomych zaznaczonych 
wydatnymi gzymsami. Pola między gzymsami ujęte z brzegów małymi esownicami. Wydaje 
się, że stan fasady był wynikiem fachowej rekonstrukcji konserwatora niemieckiego, opartej 
o materiały historyczne. Wobec powyższego należałoby zrekonstruować kamienicę na podstawie 
zachowanego zdjęcia.  
Rynek nr 38 - w XVI w. kamienica renesansowa, na co wskazywał portal przeniesiony w latach 
90-tych XIX w. do ratusza. Wg zdjęcia przedwojennego (tab. 8) budynek 3-kondygnacyjny, 
fasada 2-osiowa, szczyt ze zwieńczeniem trójkątnym i dwoma spływami esowatymi. Wydaje 
się, że stan fasady był również wynikiem fachowej rekonstrukcji konserwatora niemieckiego, 
wobec czego należy odtworzyć go zgodnie z materiałem zdjęciowym.
RynekRynek nr 39 - od XVI w. gospoda  "Pod Trzema Lipami", przemianowana w 1826 r. na hotel 
"Książę Blücher". Plan Wernhera wykazuje, że jeszcze w poł. XVIII w. budynek posiadał 
podwójny szczyt, podobnie jak kamienica nr 29. W 1826 r. budynek gruntownie przebu-
dowano na kamienicę 5-kondygnacyjną o 4-osiowej fasadzie, zwieńczonej dwoma wieżyczkami 
flankującymi i neogotyckim krenelażem. Ze względu na istnienie analogicznej kamienicy         
w Rynku nr 29  i dane zawarte w planie Wernhera należałoby zrekonstruować fasadę                 
z podwójnym szczytem"  . 
Uwzględniając fakt przebudowy budynków na przełomie XIX/XX bądź w XX w., badacze     
postulowali wzniesienie następujących kamienic nie na zasadzie rekonstrukcji, lecz tylko        
w oparciu o ogólną koncepcję odbudowy pierzei rynkowych, określając jedynie ilość osi              
i kondygnacji:
nr 2 - 4 kondygnacje, 4 osie;
nr 3 - 4 kondygnacje, 3 osie, prawdopodobnie ze szczytem;
nr 4 - 4 kondygnacje, 3 osie;
nr 5nr 5 - 3 kondygnacje, 3 osie;
nr 9 - 3 kondygnacje, 2 osie ze szczytem;
nr 10 - 4 kondygnacje, 3 osie z trójkątnym szczytem;
nr 11 - 4 kondygnacje, 3 osie z trójkątnym szczytem;
nr 12 - 4 kondygnacje, 3 osie ze szczytem naczółkowym;
nr 13 - 4 kondygnacje, 2 osie z trójkątnym szczytem;
nr 14 - 4 kondygnacje, 3 osie ze szczytem naczółkowym;
nr 21nr 21 - 4 kondygnacje, 3 osie;
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nr 22 - brak materiałów;
nr 23 - brak materiałów  . 
StudiumStudium objęło też ul. M. Kutuzowa nr 15-18. Ze względu na brak szczegółowych materiałów 
historycznych, autorzy postulowali przyjąć zabudowę szczytową, budynki z dachami 
naczółkowymi, 3-kondygnacyjne o 3-osiowych fasadach bez dekoracji (kondygnacje           
szczytowe 2-osiowe) z wyjątkiem kamienicy nr 17, gdzie zachował się skromny portal       
piaskowcowy i budynku nr 18, gdzie ostatnie materiały ikonograficzne wskazywały na  
trójkątne zwieńczenie okien. Brak materiałów ikonograficznych dotyczył również ulic Sierpnia 80 
i I. Daszyńskiego. Odbudowę tych ulic proponowano przeprowadzić zgodnie z ogólną koncepcją 
odbudowy Starego Miasta  .odbudowy Starego Miasta  . 
Porównując zalecenia Studium z efektem prac budowlanych można zauważyć różnice. Przede 
wszystkim dotyczą one ujednolicenia i "uproszczenia" zabudowy Rynku w stylistyce baroku 
jak przyjęto to w rozwiązaniach elewacji kamienic nr 25, 26, 27, 39, czy też tylko w opracowaniu 
części elementów dekoracyjnych fasady (np. kamienica nr 16). W większości jednak przypad-
ków zalecenia autorów Studium zostały uwzględnione podczas odbudowy Rynku. 

12. Pierzeja zachodnia Rynku, lata 60. XIX w.

13. Pierzeja zachodnia Rynku, lata 70. XIX w. 14. Pierzeja zachodnia Rynku, lata 30. XX w. 

15. Pierzeja zachodnia Rynku, lata 60. XX w.
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B. Wytyczne konserwatorskie
KKonserwator Wojewódzki we Wrocławiu w piśmie z dn. 10.05.1955 r. skierowanym do Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, zatwierdził dokumentację 
na odgruzowanie (rozbiórkę) terenów śródmieścia Bolesławca  . Wytyczne konserwatorskie do 
planu rozbiórkowo-porządkowego zostały opracowane przez Mirosława Przyłęckiego w Pracowni 
Konserwacji Zabytków we Wrocławiu  . W uwagach ogólnych stwierdzono, że: "wszelkie 
roboty przy odgruzowaniu i rozbiórkach winny być wykonywane metodą ręczną. Rozbiórka 
murów konstrukcyjnych zniszczonych budynków nie może zagrozić zniszczeniem budynkom 
sąsiednim.sąsiednim. Budynki zagrażające bezpieczeństwu publicznemu, a wskazane na planszy 
"Katalogu Zabytków" jako obiekty zabytkowe, należy zabezpieczyć przez zastosowanie 
podpór skarpowych, stempli, pokrycie prowizorycznym dachem itp." W wyjątkowych wypad-
kach Konserwator dopuszczał rozbiórkę, pod warunkiem zachowania i zabezpieczenia 
elewacji frontowej oraz zabytkowych elementów (np. portali, obramień okien, stolarki drzwiowej, 
krat itp.). W razie nagłej konieczności przeprowadzenia rozbiórki całego budynku zabytkowego 
Konserwator zalecał sfotografowanie przynajmniej elewacji frontowej  . 
Z akcji rozbiórkowej wyłączono wszystkie fragmenty murów obronnych. Odnośnie budynków 
zabytkowych o mniejszej wartości Wojewódzki Urząd Konserwatorski dopuszczał rozbiórkę 
częściową, mającą na celu poprawienie warunków sanitarno-higienicznych, usunięcie 
zagrożonych lub zniszczonych części budynku, jak również rozbiórkę fragmentów, które dobu-
dowano w XIX wieku. W wytycznych konserwatorskich podkreślano również, że rozbiórka 
częściowa nie powinna obejmować elewacji frontowej, jako elementu składowego zabytkowej 
pierzei   (porównaj też Aneks 1). 

16. Uliczka Straży (pomiędzy ul. Sierpnia 80 a ul. Mickiewicza), 1955 r.
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C. Plan realizacyjny "Miastoprojektu"
Przygotowanie dokumentacji budowlanej powierzono architektom z Biura Projektów Budownictwa 
Miejskiego we Wrocławiu "Miastoprojekt". Już w styczniu 1954 roku zostały przygotowane 
plansze do Studium Historyczno-Urbanistycznego "Bolesławiec - Ośrodek Historyczny" 
przedstawiające stan zabudowy miasta z XVIII w. oraz zabytki i tereny badań  . 
"Projekt"Projekt planu realizacyjnego zagospodarowania przestrzennego, Bolesławiec - Ośrodek    
Historyczny" został ukończony w 1955 r. Głównym Projektantem Planu Urbanistycznego 
został inż. Kazimierz Maciejewski, a Głównym Projektantem Starego Miasta inż. Ferdynand 
Skomorowski  . 
FFerdynand Skomorowski, architekt lwowski pracował m.in. przy pracach wstępnych 
zabezpieczających budynki przy Pl. Solnym i w Rynku we Wrocławiu   . W pracach  projektowych 
brali także udział: mgr inż. Janina Chmiel, inż. Helena Firych, inż. Olgierd Fus, inż. Wiesława 
Gelbert, inż. Janczar, inż. W. Karbownik, inż. Krzywicki, inż. Ryszard Malewski, inż. Stanisław       
i Czesław Oleksy,  inż. Z. Pawłowicz, inż. Walentyna Smerekowa, inż. Sroczyński oraz inż. Ryszard 
Trąbski  .
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Inwestorem bezpośrednim była Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych Wrocław, Podwale 
63/64, a wykonawcą Zakład Budownictwa Miejskiego w  Jeleniej Górze, Odcinek Robót 
Budowlanych Bolesławiec, ul. Legnicka 31. Plan  był wielokrotnie oceniany (przed i w czasie 
prowadzenia prac budowlanych)  .
PPowierzchnia terenu, na którym planowano prace, wynosiła 16 ha, powierzchnia bloków           
- 14,62 ha. Program usługowy obejmował budynki użyteczności publicznej o kubaturze            
- 12490 m³ i budynki usługowe o kubaturze - 79339 m³. Program mieszkaniowy obejmował 
1643 mieszkania. Mieszkania podzielone zostały wg kategorii: 1 pokojowe - 198 mieszkań 
(12%), 1 pokojowe z kuchnią - 623 mieszkań (38%), 2 pokojowe z kuchnią - 658 mieszkań 
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17. Plansza do Studium Historyczno-Urbanistycznego "Bolesławiec - Ośrodek Historyczny", 1954 r.
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18. Pierzeja południowa Rynku, 1955 r.
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Prace budowlane rozpoczęto najwcześniej w obrębie Rynku. Od kwietnia 1955 r. trwały prace 
przy pierzei wschodniej, od listopada 1955 r. przy części wschodniej pierzei południowej, od 
stycznia 1956 r. przy pierzei zachodniej i przy zachodniej części pierzei północnej, od 
października 1956 r. przy części zachodniej pierzei południowej, od listopada 1958 r. przy 
części wschodniej pierzei północnej i w 1959 r. przy Bramie M. Kutuzowa  . Otynkowanie 
elewacji wykonano w latach 1959-1960  . Na zlokalizowanych wokół Rynku ulicach prace    
realizowano:  od 1956 r. - przy ul. M. Kutuzowa, od 1957 r. - przy ul. Armii Krajowej,              
Pl.Pl. Zamkowym, ul. B. Prusa i ul. Sierpnia 80, od 1958 r. - przy ul. Karpeckiej, ul. 1. Maja,       
ul. F. Chopina, od 1959 r. - przy ul. A. Mickiewicza i ul. I. Daszyńskiego (porównaj też Aneks 3)  . 

19. Zachodnia i północna pierzeje Rynku, ok. 1959 r.

20. Zachodnia i północna pierzeje Rynku, lata 60. XX w.
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Projekt realizacyjny oparty został, z częściowymi odstępstwami, na Studium Historycznym       
i wytycznych konserwatorskich. Jednak podczas prac remontowo-budowlanych wyburzenia 
objęły więcej budynków niż zakładano. Zły stan techniczny przekreślił plany ocalenia elewacji 
frontowych wielu kamienic. Ostatecznie w Rynku udało się jedynie zachować cztery obiekty    
- kamienice nr 6, 28, 40 i 41 oraz ocalić elementy dekoracyjnej kamieniarki (np. w kamienicy 
nr 29 "Pod Złotym Aniołem)  . 
ZgodnieZgodnie z wytycznymi Głównej Komisji Konserwatorskiej przyjęto zasadę rekonstrukcji 
zabytkowych elewacji dostawianych do nowoczesnych wnętrz o spłyconych traktach  . Plan 
zabudowy rynkowej zrekonstruowano dość wiernie w zakresie układu ulic, odtworzono rzuty 
bloków i poszczególnych kamienic. Wyburzono natomiast, ówcześnie uważane za bezwar- 
tościowe, oficyny i dobudówki, które zagęszczały wewnętrzną zabudowę bloków. Linia 
zabudowy w przeważającej części została zachowana, tylko na niektórych ulicach cofnięto ją 
oraz wprowadzono podcienia (uważane za "element polskiej architektury"). 
OdbudoOdbudowa Bolesławca mieściła się w tzw. nurcie neohistorycznym, opartym na znanym     
programie Jana Zachwatowicza, który postulował odbudowę zabytków w historycznych 
formach. Istotną rolę w podjęciu decyzji o odbudowie "niemieckiego miasta" odegrały tezy 
Studium Historycznego, podkreślające istnienie w architekturze Bolesławca elementów 
włoskich i śląsko-łużyckich. Dowodem na to mogą być wspomnienia mieszkańców z czasów 
odbudowy Rynku, gdy jednej z kawiarni nadano nazwę "Toscano" pochodzącą od włoskiego 
architekta. Oburzenie bolesławian wywołane niepolską nazwą restauracji łagodziła lokalna 
rorozgłośnia radiowa, która informowała o dużych zasługach włoskiego budowniczego              
dla Bolesławca  . Odbudowa miasta wpisała się też w "ideologię piastowskich i prapolskich 
miast odzyskanych", co pozwoliło odtworzyć dawne formy urbanistyczne i architektoniczne. 
Prace sankcjonowały neohistoryzm, zwany też twórczą rekonstrukcją, od którego konserwatorzy 
odżegnywali się od początku XX w., który jednak pomagał kształtować zniszczony staromiejski 
krajobraz na obraz własnych wyobrażeń o dawnych zespołach"  . Wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury - sieci ulic i instalacji -  istotne było też ze względów ekonomicznych. Można 
krykrytykować odstępstwa od wiernej rekonstrukcji historycznej zabudowy oraz zbyt pobieżnie    
i niedokładnie przeprowadzone prace budowlane. Biorąc jednak pod uwagę losy pobliskich 
miast, trzeba stwierdzić, że podjęcie decyzji o odbudowie staromiejskiej tkanki architektonicznej 
Bolesławca było korzystnym rozwiązaniem w kontekście planu urbanistycznego całego miasta.
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21. Odbudowa kamienicy "Pod Złotym Aniołem", ok. 1958-59 r.



31

W planach urbanistycznych Bolesławca tylko centrum miasta w obrębie promenady miało 
utrzymać swój historyczny charakter. Architekci zakładali intensywny rozwój miasta, który 
związany był z powstawaniem nowych osiedli i ekspansją nowoczesnej architektury.           
Pierwszym z przykładów tej działalności było powstanie osiedla "Konrad". Projekt planu      
realizacyjnego został zatwierdzony w dn. 30.11.1957 r.  Autorem projektu był inż. arch. 
Kazimierz Maciejewski z Wrocławia  . Planowane osiedle, o powierzchni 4,50 ha, położone 
było pomiędzy ulicami: Z. Augusta, Wojska Polskiego, K. Marcinkowskiego i Łasicką. Projekt 
prprzewidywał zabudowę 2-kondygnacyjną o dachach dwu- i czterospadowych. Program miesz-
kaniowy obejmował 10 budynków o łącznej liczbie izb 378. Inwestorem były Zakłady 
Górnicze "Konrad" w Iwinach  . Prace przy nieruchomościach przy ul. Z. Augusta nr 3-5, 7, 8 
rozpoczęto już 01.04.1957 r. Domy budowało WPZB nr 2 we Wrocławiu  . W kolejnych latach 
osiedle stopniowo rozbudowywano. 

Następnym planowanym osiedlem było osiedle "Piastowskie" przy ul. Legnickiej (obecnie      
Al. Tysiąclecia). W grudniu 1959 r. powstał jego pierwszy projekt, autorstwa Henryka Cebo  . 
Plan obejmował teren o powierzchni 26,90 ha, przewidywał 5052 pomieszczenia dla 7730 
osób. Kubatura planowanej zabudowy wynosiła 449508 m³, w tym mieszkalnej - 407372 m³ 
oraz socjalno-usługowej - 42227 m³. Projekt został zatwierdzony 12.03.1960 r.    Realizację 
projektu (po wprowadzeniu zmian) rozpoczęto dopiero w 1975 r.
Oba,Oba, wspomniane wyżej osiedla, znajdowały się dość daleko od zabytkowego śródmieścia,     
z reguły na niezabudowanym terenie. Natomiast plan "Nowego Centrum", który rozpoczęto 
opracowywać na początku lat 60. XX w. był jednym z najważniejszych czynników, który spowo- 
dował wyburzenia starej, przedwojennej zabudowy miasta, znajdującej się poza linią promenady. 
"Nowe Centrum" obejmowało 
łącznie 6 bloków urbanistycznych 
pomiędzy ulicami: B. Chrobrego             
i A. Asnyka, Polną i Al. Tysiąclecia. 
Projekt został przygotowany przez 
architektów wrocławskiego  "Miasto- 
projektu": inż architekta Janusza 
ŚwiątŚwiątkowskiego, inż. Kazimierza 
Bieńkowskiego, inż. W. Patkow -      
skiego, inż. Tadeusza Izbickiego 
oraz inż. Wacława Kamockiego. 
W latach 1961-65 wzniesiono 
poszczególne budynki "Nowego 
Centrum"   . W tej koncepcji mieścił 
się również hotel "Piast" przy ul. A. Asnyka 1-4 wraz z 9 boksami garażowymi. Autorem 
projektu był architekt Witold Skowronek z Biura Projektów Miasta Wrocławia. Prace przy 
obiekcie trwały od 09.03.1960 r. do 14.04.1963, prowadzone przez PBM Jelenia Góra, 
Odcinek Robót Budowlanych Bolesławiec    . 

23. Hotel "Piast", ok. 1963 r.

22. Budowla osiedla "Konrad", II połowa lat 50. XX w.

PIERWSZE OSIEDLA, PLAN "NOWE CENTRUM"
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24. Odbudowa zachodniej i północnej pierzei Rynku, ok. 1956 r.

OCHRONA ZABYTKÓW I ROZBIÓRKI 
PRZEDWOJENNEJ ZABUDOWY

Postępujący rozwój miasta wydatnie wpłynął na powolny proces destrukcji przedwojennej 
zabudowy. Jednak szczególnie cenne obiekty miały być chronione poprzez wpis do ewidencji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dopiero 15.12.1958 r. jako pierwszy bolesławiecki 
obiekt, Wojewódzki Konserwator Zabytków Mirosław Przyłęcki wpisał do rejestru zabytków 
woj. wrocławskiego (nr 450) kościół pw. Wniebowzięcia NMP   . W 1966 r. w spisie obiektów      
z terenu całego powiatu bolesławieckiego figurowały 124 zabytki   .  
W mieście do obiektów chronionych należały:
kategoria 1kategoria 1 - kościół parafialny przy ul. Kościelnej;
kategoria 2 - ratusz i muzeum M. Kutuzowa;
kategoria 3 - mury obronne, domy mieszkalne przy: ul. Kościelnej 3 i 9; ul. M. Kutuzowa 12 
i 13; Rynek 32, 35; Brama  M. Kutuzowa (obecnie Brama Piastowska); Pl. Zamkowy 2/3;
kategoriakategoria 4 - kościół poewangelicki, kaplica, teatr, domy mieszkalne przy: ul. F. Chopina 9, 11; 
ul. Kościelnej 5, 6; ul. 1. Maja 1-5; ul. B. Prusa 15; Rynek 34, 40, 41; ul. Teatralna 2/3;        
ul. Zacisze 4; ul. Kościelna - dom-plebania oraz dom-plebania przy kościele parafialnym   . 
Łącznie, w tym czasie, w Bolesławcu ochroną objęto 32 budowle. 
ObiekObiekty zaliczone do kategorii 1 znajdowały się pod szczególną ochroną i częściej poddawano 
je pracom konserwatorskim. W kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w 1954 r. 
odnowiono wnętrze, wprowadzając polichromię tonalną   . Prace w ratuszu rozpoczęto w 1959 r. 
od odnowienia elewacji. W latach 1962-64 przebudowano klatkę schodową, uporządkowano 
piony sanitarne, adaptowano część pomieszczeń i wprowadzono nową kolorystykę wnętrz.    
W roku 1965 odkryto na elewacji dekorację sgraffitową   . 
MiejskieMiejskie mury obronne poddano zabiegom konserwatorskim w latach 1960-62 (mury              
w północno-zachodniej części miasta). W roku 1964 prace objęły południowy odcinek murów, 
a w 1966 r. przeprowadzono remont kapitalny budynku Muzeum przy ul. A. Mickiewicza   . 
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25. Ul. M. Kutuzowa, 1955 r.

  Jednak ochrona konserwatorska często zmagała się z problemami. Jedną z najbardziej 
bulwersujących spraw była próba rozbiórki obecnego kościoła pw. MB Nieustającej Pomocy 
(dawny kościół poewangelicki). Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu 
w piśmie z dn. 12.05.1966 r., skierowanym do Księdza Arcybiskupa dr Bolesława Kominka, 
Ordynariusza Wrocławskiego we Wrocławiu, zawiadamiał, że w związku ze staraniami Kurii 
Arcybiskupiej o przekazanie w użytkowanie kościoła poewangelickiego w Bolesławcu, 
Prezydium WRN podjęło "negatywną decyzję w tym przedmiocie"   . W związku z odmową dla 
KuriiKurii Arcybiskupiej, architekt miejski Janusz Bachmiński w dn. 21.05.1966 r. zwrócił się do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z pytaniem, czy zamierza on przeznaczyć budynek 
na inne cele, ponieważ ze względu na zły stan techniczny i brak użytkownika tutejsze 
Prezydium zamierza przeznaczyć go do rozbiórki  . Wojewódzki Konserwator Zabytków, 
Mirosław Przyłęcki zaproponował przeznaczenia obiektu na salę widowiskową lub magazyn. 
W dn. 09.08.1966 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Powiatowej Rady      
Narodowej w Bolesławcu ustosunkował się do tych propozycji negatywnie i zaproponował 
rozbiórkę.rozbiórkę. Wrocławski Konserwator w telefonogramie z dn. 18.08.1966 r. nie wyraził na to 
zgody. Wobec tego bolesławiecki Wydział zaproponował "opracowanie ekspertyzy technicznej 
i inwentaryzacyjnej, pomiarowej i fotograficznej oraz przesłanie przedmiotowej ekspertyzy 
dla Konserwatora  Mirosława Przyłęckiego we Wrocławiu z wnioskiem o przydzielenie środków 
finansowych na remont kapitalny lub wyrażenie zgody na rozbiórkę, z pozostawieniem wieży 
zabytkowej. Po kapitalnym remoncie mogłaby ona być wykorzystywana przez zwiedzających 
jako punkt panoramiczny miasta Bolesławca”   . Ostatecznie sprzeciw Konserwatora okazał 
sięsię skuteczny i budynek kościoła, dzięki staraniom Księdza Arcybiskupa Bolesława Kominka,        
w 1968 r. został przekazany w dzierżawę na 39 lat na cele kultu religijnego. Do odbudowy 
zniszczonej w 70% świątyni przystąpili mieszkańcy miasta, "wspierani słowem i czynem" 
przez księdza kanonika Edwarda Bobera   .
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Losy większości obiektów architektonicznych były jednak przesądzone. Postępujące niszczenie 
budynków, brak środków finansowych, a także niechętny stosunek do "niemieckiego 
dziedzictwa kulturowego" wpływał na podejmowanie decyzji o rozbiórce przedwojennej 
zabudowy. Nawet wpis do ewidencji konserwatorskiej nie był w stanie powstrzymać tego 
procesu, czego przykładem mogą być planowane od 1966 r. rozbiórki kamieniczek przy         
ul. M. Kutuzowa 12 i 13 oraz domów mieszkalnych przy ul. 1. Maja 1-5   .
TTen sam los spotkał dawny cmentarz żydowski. W dn. 05.02.1966 r. Janusz Bachmiński,       
na podstawie dokonanych oględzin dawnego cmentarza żydowskiego przy ul. Podgórnej    
(róg Jeleniogórskiej) stwierdził, że znajduje się tam ok. 85 grobów i nagrobków. Ze względu 
na brak opieki i konserwacji część z nich była zdemontowana lub zdewastowana. Czas       
powstania obiektów został określony na II poł. XIX i przełom XIX/XX w. Biorąc pod uwagę 
nieznaczną wartość historyczną i artystyczną, Janusz Bachmiński nie widział przeszkód           
w likwidacji cmentarza, zastrzegając sobie przeniesienie dwóch lub trzech bardziej charak-
terysterystycznych nagrobków na teren dawnego cmentarza ewangelickiego przy ul. Cmentarnej 
(obecnie ul. Obrońców Helu)   . Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bolesławcu przystąpiło 
do likwidacji cmentarza wyznania mojżeszowego na początku kwietnia 1966 r.    . Trzy nagrobki 
zamiast na teren cmentarza postanowiono przenieść pod mur obronny w sąsiedztwie Muzeum 
przy ul. A. Mickiewicza   .

W latach 60. XX w. do wyburzenia przygotowywano wiele budynków. Część z nich przedstawia 
poniższe zestawienie (data dotyczy wykonania dokumentacji rozbiórkowej): 
-Pl. Bankowy 1 /1966 r./ 
-ul. Bankowa 1a /1967 r./
-ul. Bankowa 5a/1964 r./
-ul. Bankowa 7 /1964 r./ 

-ul. A. Asnyka 5/1961 i 1964 r./
-ul. A. Asnyka 6a /1961 r./
-ul. A. Asnyka 16 /1962 r./
-ul. A. Asnyka 18 /1962 r./ 

-ul. A. Asnyka 23 /1963 r./
-ul. A. Asnyka 51, rok 1963 
/prace w 1965 r./
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26. Ul. 1. Maja nr 4-5, 1962 r.
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-ul. F. Chopina 7, 
 budynek Ptaszarni /1964 r./
-ul. F. Chopina 1 /1963 r./
-ul. F. Chopina 2 /1963 r./  
-ul. F. Chopina 4 /1963 r./
-ul. F. Chopina 5 /1961 r./
-ul. -ul. F. Chopina 6 /1961 r./
-ul. F. Chopina 7 /1964 r./
-ul. F. Chopina 7a /1961 r./
-ul. F. Chopina 8 /1961 r./
-ul. F. Chopina 12 /1964 r./ 
-ul. F. Chopina 13 /1964 r./
-ul. F. Chopina 14 
 rok 1967 /1967  rok 1967 /1967 r./ 
-ul. Dzieci Wrześni 13a /1967 r./

-ul. I. Daszyńskiego pomiędzy nr 2 a 3, 
 sklep PSS /1962 r./ 
-ul. Garncarska 1 /1963 r./ 
-ul. Garncarska 13 /1963 r./ 
-ul. Garncarska 30 /1963 r./

-ul. Gdańska 29 /1963 -ul. Gdańska 29 /1963 r./  

-ul. Gdańska 41 /1962 r./
-ul. Gdańska 68 /1963 r./
-ul. Górne Młyny 12 /1962 r./ 
-ul. Komuny Paryskiej 2 /1966 r./ 
-ul. B. Kubika 15 /1964 r./
-ul. B. Kubika 25 /1962 r./
-ul. I. Łukasiewicza 1 /1962 -ul. I. Łukasiewicza 1 /1962 r./
-ul. I. Łukasiewicza 2 i 3 /1962 r./
-ul. I. Łukasiewicza 3 /prace w 1963 r./
-ul. I. Łukasiewicza 4a /prace w 1963 r./
-ul. 1. Maja 4 /1968 r./
-ul. 1. Maja, zaplecza 4, 5 /1962 r./
-ul. 1. Maja, zaplecza 8, 9 /1962 r./
-ul. Pias-ul. Piaskowa budynki gospodarcze /1964 r./ 
-ul. Piaskowa 2 /1963 r./
-Pl. Zamkowy 4 /1967 r./
-ul. Sierpnia 80 nr 2 /1966 r./
-ul. Sierpnia 80 nr 15a /1967 r./
-ul. Sierpnia 80 nr 17 /1963 i 1967 r./
-ul. Sierpnia 80 nr 18 /1967 r./    .

Wymienione powyżej budynki i wiele innych obiektów, zwłaszcza tych, które znalazły się poza 
zabytkowym centrum, niszczały do czasu, aż znalazły się w stanie nadającym się tylko do     
rozbiórki. Zły stan techniczny budowli, wysoki koszt remontów, niechęć do "niemieckich 
domów", presja by wymienić stare na nowe, "by opuścić niemieckie rudery i rozpocząć nowe 
życie pod polskim, własnym dachem  ", te wszystkie czynniki sprawiły, że duża część           
przedwojennej zabudowy miasta została wyburzona. 
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27. Budynki gospodarcze przy ul. Łukasiewicza nr 1, 1962 r.
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Bolesławiec 2008 r. fot. Grzegorz Matoryn

ZAKOŃCZENIE

Wśród najważniejszych przyczyn zniszczeń zabytkowej zabudowy miasta należy wymienić 
obok działań wojennych i olbrzymich pożarów, przede wszystkim działalność armii sowieckiej 
i szabrowników, brak środków finansowych i zasobów ludzkich do szybkiego podjęcia 
niezbędnych prac remontowych. Ważnym czynnikiem była też niechęć do niemieckiego 
dziedzictwa kulturowego, wywołana II wojną światową i stratami, jakie poniosło polskie 
społeczeństwo. Odbudowa miasta uwarunkowana została z jednej strony niewielkim zasobem 
historycznych materiałów ikonograficznych i programem konserwatorskim eliminującym 
architekturęarchitekturę XIX wieku. Z drugiej zaś strony było to zależne od ówczesnych możliwości      
technicznych wykonawcy prac remontowych i budowlanych. Po zakończeniu odbudowy 
Starówki widoczny stał się proces ekspansji architektury modernistycznej, obejmujący tereny 
nie tylko Śródmieścia, co spowodowało wstrzymanie prac remontowych zabudowy           
przedwojennej i doprowadzenia wielu budynków do stanu śmierci technicznej. W wyniku tego 
przeprowadzono liczne wyburzenia w latach 60. i 70. XX w.
Wśród autorów programu odbudowy Starego Miasta znalazło się wiele wybitnych postaci, 
specjalistów z zakresu historii sztuki, muzealnictwa, ochrony zabytków i architektury: 
Wojciech Gluziński, Mieczysław Zlat i Józef Piątek (autorzy "Studium Historycznego"), 
Mirosław Przyłęcki (autor wytycznych konserwatorskich, późniejszy Wojewódzki Konserwator 
Zabytków), lwowski architekt Ferdynand Skomorowski z zespołem (plan realizacyjny 
wrocławskiego Biura Projektów "Miastoprojekt"). Na tle innych miast Dolnego Śląska, których 
architektura została unicestwiona głównie w procesie niepotrzebnych wtórnych zniszczeń, 
BolesłBolesławiec zachował, nieco przekształcony, ale nadal czytelny, historyczny układ urbanistyczny.
"Rozpatrując dzieje i efekty powojennej odbudowy uświadamiamy sobie, że jakąś 
część swej historii odzyskały tylko te miasta, w których celem było odtworzenie 
dawnego krajobrazu.(...). W świadomości społecznej (jednej z istotniejszych 
płaszczyzn percepcji zabytku) zrekonstruowane kamienice są identyczne z tymi, 
które je poprzedzały. Temu mocno utrwalonemu mitowi ulegają nawet ludzie       
kulturalni i wykształceni, wierząc, że starym miastom przywrócono przedwojenny 
kształt. Z upływem czasu, jakby zapomina się, że odtworzona (...) zabudowa nie 
jestjest zabytkowa i najczęściej daleka od pierwowzoru. Jednak to właśnie ta architek-
tura przywróciła miastom ułamki ich historii. Fragmenty miast, które odbudowano 
mają "duszę" (...)"   . Bolesławiec, dzięki wysiłkowi wielu ludzi również odzyskał 
"duszę" - zapis nie tylko wielowiekowej przeszłości miasta, ale też ślad historii       
pierwszych powojennych, polskich mieszkańców. 
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Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu,
Wytyczne konserwatorskie do planu rozbiórkowo-porządkowego miasta Bolesławiec, 
oprac. Mirosław Przyłęcki, Pracownia Konserwacji Zabytków we Wrocławiu, 
Wrocław 1955, mpis (sygn. 1789), s. 3-5

ANEKS 1

Mirosław Przyłęcki określił wytyczne szczegółowe, które objęły poszczególne bloki zabudowy 
wokół Rynku. Ponieważ nie zachowały się plansze załączone do dokumentacji, lokalizacja 
poszczególnych bloków została ustalona przez autorkę (warto zwrócić uwagę, że podział ten nie 
jest tożsamy z podziałem na bloki zastosowanym w planie realizacyjnym "Miastoprojektu"): 
Blok I (pomiędzy obecnymi ulicami Teatralną a I. Daszyńskiego) - należy odgruzować,            
a ocalałe detale kamieniarki zabezpieczyć.
BlokBlok II (pomiędzy obecnymi ulicami I. Daszyńskiego a A. Mickiewicza) - odgruzowanie 
winno objąć parcele przy ul. I. Daszyńskiego nr 21, 22 i przy ul. A. Mickiewicza 2-4. Portal       
z kartuszem na tyłach parceli przy ul. I. Daszyńskiego 22 i portal w ścianie frontowej przy    
ul. A. Mickiewicza 4 należy usunąć i zabezpieczyć. 
BlokBlok III (pomiędzy obecnymi ulicami Sierpnia 80 a Kościelną) - parter zniszczonego 
budynku przy przejściu rynkowym należy zabezpieczyć prowizorycznie do czasu jego        
adaptacji do projektowanego rozwiązania urbanistycznego. Należy założyć prowizoryczny 
dach i zamknąć dostęp do sklepionego pomieszczenia, w razie konieczności podstemplować 
także sklepienia. W czasie odgruzowania chronić przed uszkodzeniem pozostałości murów 
miejskich i portal barokowy na przejściu od Pl. Kościelnego do Rynku. 
BlokBlok IV (pomiędzy obecnymi ulicami Zacisze a M. Kutuzowa) - detale kamieniarki tkwiące     
w ruinach piwnic należy usunąć i zabezpieczyć. Rozbiórka częściowa budynków przy              
ul. Zacisze nr 7, 8 nie powinna objąć elewacji frontowych.
Blok V (pomiędzy obecnymi ulicami M. Kutuzowa, Karpecką, Braci Śniadeckich) - odgru-
zowanie nie może zagrozić uszkodzeniem budynku przy wylocie ul. M. Kutuzowa w kierunku 
Rynku. Znalezione fragmenty kamieniarki należy zabezpieczyć. Budynek przy ul. Braci 
Śniadeckich nie posiada wartości zabytkowej.
Blok VI (pomiędzy obecnymi ulicami B. Prusa a Armii Krajowej) - odgruzowanie winno objąć 
cały blok za wyjątkiem fragmentów zabytkowych oznaczonych na planszy, które należy 
zabezpieczyć poprzez założenie prowizorycznego dachu i zamknięcie dostępu. Należy zwrócić 
uwagę na detale kamieniarki w ruinach piwnic.
BlokBlok VII (pomiędzy obecnymi ulicami Sierpnia 80 a A. Mickiewicza) - ocalałe łęki kamienne 
nad uliczką przy murach obronnych bezwzględnie zachować i zabezpieczyć przed dalszą 
dewastacją. Budynek przy ul. A. Mickiewicza 26, wraz z przyległym murem i dwoma filarami 
bramnymi, zabezpieczyć przez zamknięcie dostępu.
BlokBlok VIII (kwartał pomiędzy obecnymi ulicami Kościelną, Zacisze, F. Chopina) - budynek 
przy ul. F. Chopina nr 10 należy zabezpieczyć przed dalszą dewastacją przez zamknięcie 
dostępu. Dotyczy to również budynku z drewnianym portykiem usytuowanego na tyłach kamienicy 
nr 10 w linii murów. Pozostałości murów obronnych i baszt chronić przed uszkodzeniem. 
Blok IX (kwartał pomiędzy obecnymi ulicami Zacisze, F. Chopina, M. Kutuzowa)- wnętrze 
dawnego więzienia (ul. F. Chopina 14) z licznymi salami sklepionymi należy zabezpieczyć 
przed dalszą dewastacją - zamknąć dostęp. Mury i baszty obronne chronić przed uszkodzeniem.
BlokBlok X (kwartał pomiędzy obecnymi ulicami M. Kutuzowa, 1. Maja, Karpecką) - elewacja 
frontowa budynku przy ul. 1. Maja wymaga natychmiastowego zabezpieczenia przez podparcie 
drewnianą kratownicową skarpą.
Blok XI - (Pl. Zamkowy) blok zburzony, należy odgruzować. Ocalałe fragmenty kamieniarki 
(np. portale pod nr 5, 8-10) należy usunąć z rozbieranych ruin, oznaczyć skąd zostały 
zabrane i zabezpieczyć. 
BlokBlok XII - (kwartał pomiędzy obecnymi ulicami Karpecką, B. Prusa, Magistracką) budynki 
przy ul. B. Prusa 8, 9 należy natychmiast zabezpieczyć, łącznie z drewnianym gankiem          
w podwórzu budynku nr 8. Wyburzone budynki nr 10, 11 odgruzować. Ścianę graniczną 
między nr 9 a 10 zabezpieczyć przed zawaleniem. Budynki gospodarcze na tyłach bloku nie 
przedstawiają większej wartości zabytkowej. Rozbiórkę należy przeprowadzić wg wytycznych 
planu urbanistycznego.
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Blok XIII - (kwartał pomiędzy obecnymi ulicami Szkolną, B. Prusa, Braci Śniadeckich, Armii 
Krajowej) budynek przy ul. B. Prusa 22 zburzony i zagruzowany. Wymaga odgruzowania bez 
dalszych wyburzeń, natychmiastowego zabezpieczenia elewacji frontowej przez podparcie 
skarpą i zamknięcie dostępu. Budynek nr 24, grożący zawaleniem, wymaga natychmiasto- 
wego zabezpieczenia. Konieczne wydają się: uzupełnienie pokrycia dachu, podparcie elewacji 
i podstemplowanie sklepień parteru i stropów. Zabezpieczenie tego budynku wymaga dodat-
kowej ekspertyzy i opracowania projektu zabezpieczenia. Elewacje frontowe budynków nr 26 
ii 27 należy podeprzeć i zabezpieczyć przed zawaleniem. Resztki elewacji narożnego budynku 
nr 32 z barokowymi obramieniami okien nie podlegają rozbiórce. Charakterystyczną elewację 
szczytową z portalem przy ul. Armii Krajowej nr 10 należy zabezpieczyć przez podparcie 
skarpą. Reszta bloku (za wyjątkiem budynków wskazanych   do rozbiórki częściowej) podlega 
odgruzowaniu. W czasie prac porządkowych należy chronić drzewostan wewnątrz bloku.
Blok XIV (kwartał pomiędzy obecnymi ulicami Teatralną, Armii Krajowej) - budynek przy      
ul. Teatralnej z zachowanymi wewnątrz murami i sklepieniami budynku klasztornego posiada 
dużą wartość zabytkową. Ewentualne rozbiórki i przeróbki mogą dotyczyć tylko dachu oraz 
bezstylowej elewacji frontowej. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane na podstawie 
dokładnej inwentaryzacji i projektu przebudowy uzgodnionej z Wojewódzkim Urzędem       
Konserwatorskim. 
BlokBlok XV  (budynki przy ulicy Magistrackiej) - w ścianach tylnych budynków nr 1-4 zachowane 
fragmenty murów obronnych. Decyzja dotycząca przeróbek lub wyburzeń tych budynków 
należy do Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego.

Wykaz ulic i planowanych prac w obrębie poszczególnych bloków w "Projekcie 
planu realizacyjnego zagospodarowania przestrzennego, Bolesławiec - Ośrodek 
historyczny", oprac. Kazimierz Maciejewski
/adres, typ zabudowy, inwestor/rodzaj budynku, krótki opis planowanych prac/
AP Lubań 75/1502

ANEKS 2

BLOKI PRZYRYNKOWE
Blok I, ulice:
Teatralna 4-6 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR (Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych)
Sądowa 2 - budownictwo nowe usługowe /przedszkole/ DBOR
I. Daszyńskiego 1 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa Gospodarka Komunalna
I.I. Daszyńskiego 1a - zabudowa istniejąca mieszkalna /wyburzenia/ Gospodarka Komunalna 
I. Daszyńskiego 2-8 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
Rynek 24-27 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
Rynek 28 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa Gospodarka Komunalna
Armii Krajowej 1-6 /róg Teatralnej/ - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
AdaptoAdaptowano budynki mieszkalne Rynek 28 i przy ul. I. Daszyńskiego 1, w których, z uwagi 
na przewidziany ruch i istniejący wąski chodnik, przewiduje się przebicie podcieni na głębokość 
ok. 3,50 m. Prócz wyżej wymienionych przewiduje się również wzniesienie nowych budynków. 
Projektowane jest przedszkole na 120 dzieci. Ulicę Sądową należy zamknąć dla ruchu 
kołowego, by stworzyć korzystniejsze warunki dla przedszkola i pobliskiego żłobka.
Blok II, ulice:
I. Daszyńskiego 18 - zabudowa istniejąca mieszkalna /do odbudowy bądź przebudowy/ DBOR 
I. Daszyńskiego19 - zabudoI. Daszyńskiego19 - zabudowa istniejąca mieszkalna /do odbudowy bądź przebudowy/ DBOR
I. Daszyńskiego 20 - zabudowa istniejąca mieszkalna /wyburzenia/, projektowana nowa DBOR 
I. Daszyńskiego 21, 22 - budownictwo nowe mieszkalne? DBOR 
I. Daszyńskiego 23 - zabudowa istniejąca mieszkalna DBOR
I. Daszyńskiego 29 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa Gospodarka Komunalna
Sądowa 8 - budownictwo nowe usługowe /żłobek/ DBOR
A. Mickiewicza 1, 2 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR 
A.A. Mickiewicza 3 - zabudowa istniejąca mieszkalna /do odbudowy bądź przebudowy/ DBOR, 
do nadbudowy 190 m3
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A. Mickiewicza 4 - zabudowa istniejąca mieszkalna Gospodarka Komunalna
A. Mickiewicza 5 - zabudowa istniejąca mieszkalna Gospodarka Komunalna
Sierpnia 80 nr 1, Rynek 29-35 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa, wyburzenia, 
odbudowa DBOR 
Sierpnia 80 nr 2 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa Gospodarka Komunalna
Sierpnia 80 nr 3 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa Gospodarka Komunalna
AdaptoAdaptowano budynek mieszkalny przy ulicach: I. Daszyńskiego 29, A. Mickiewicza 4 i 5 oraz 
Sierpnia 80 nr 2 i 3. Nowe budynki planowane są przy ul.: I. Daszyńskiego 20-23, A. Mickiewicza 
1, 2. Do przebudowy przewiduje się budynki przy ul.: A. Mickiewicza 3, I. Daszyńskiego 18, 19, 
Rynek 28, 29, 30-35 wraz z obcięciem traktów. W bloku tym zaprojektowano żłobek dla 60 
dzieci. Inne, niewymienione budynki przewiduje się do wyburzenia.
Blok IV, ulice:
Sierpnia 80 nr 17 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa Gospodarka Komunalna
Sierpnia 80 nr 18 - zabudoSierpnia 80 nr 18 - zabudowa istniejąca mieszkalna Gospodarka Komunalna
Sierpnia 80 nr 19-22 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
Sierpnia 80 nr 30-34 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
Rynek 36-39 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
Rynek 40 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa /rozbiórka/ Gospodarka Komunalna
Rynek 41 - zabudowa istniejąca usługowa
Pl. Kościelny 1 - zabudowa istniejąca usługowa Gospodarka Komunalna
Pl. Pl. Kościelny 2 - zabudowa istniejąca mieszkalna
Pl. Kościelny 3 - zabudowa istniejąca mieszkalna
Pl. Kościelny 3a - zabudowa istniejąca mieszkalna /plebania/
BlokBlok ten rozbity jest na dwie części placem przykościelnym. Adaptowane budynki przy ul. 
Sierpnia 80 nr 17, 18 nie posiadają charakteru zabytkowego. Pozostałe - Rynek 40, 41 (hotel) 
uległy przebudowie. Na odcinku ul. Sierpnia 80 nie przewiduje się wzniesienia budynków.       
W linii zabudowy zaprojektowano mur o wys. 0,60 m. W tylnej linii zabudowy pozostawia się 
fragment parteru dawnej zabudowy, nie naruszając przestrzeni placu przykościelnego. 
Pomiędzy murami planuje się placyk z rzeźbą i zielenią wypoczynkową.
Blok VI, ulice:
RRynek 1-5 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
Rynek 6 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa Gospodarka Komunalna, budowa 
skarpy dla podparcia ściany zewnętrznej 70 m3 samego muru
Kościelna 12-10 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
Zacisze 6 - zabudowa istniejąca mieszkalna 
Zacisze 7 - zabudowa istniejąca mieszkalna
Zacisze 8 - zabudowa istniejąca mieszkalna
ZZacisze 10 i Kościelna 9 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
F. Chopina 1-3 oraz M. Kutuzowa 20, 21 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR /budownictwo 
typowe/
F. Chopina 4 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR
F. Chopina 5 - zabudowa istniejąca mieszkalna
F. Chopina 5d - zabudowa istniejąca mieszkalna DBOR
AdaptoAdaptowano budynki przy ulicach: Rynek 8 (?) , Zacisze 6-8, F. Chopina 5 oraz 5d /oficyna/ 
z uwagi na dobry stan techniczny pozostawiono ją z przeznaczeniem do rozbiórki w późniejszym 
etapie. Z uwagi na lepszy efekt ekonomiczny i urbanistyczno-architektoniczny nową zabudowę 
przy ul. M. Kutuzowa i F. Chopina połączono i cofnięto ok. 6 m. Budynki przy ul. Zacisze 9, 10 oraz 
część budynków oficynowych na zapleczu przeznaczono do rozbiórki z uwagi na zły stan sanitar-
no-techniczny, jak również z powodu konieczności otwarcia wąskiej zabudowy.
Blok VII, ulice:
Karpecka 1a - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa /do odbudowy bądź przebudowy/ 
DBOR
Karpecka 1-2 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR
Karpecka 3 oraz Prusa 4-1 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
Rynek 7-14 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
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M. Kutuzowa 19-16 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR
M. Kutuzowa 20 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa /do odbudowy bądź przebudowy/ DBOR
1. Maja 13-14 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR /ośrodek zdrowia/
Budynki przy ul.: M. Kutuzowa 20 i Karpeckiej 1a przewiduje się do przebudowy. 
Projektowany ośrodek zdrowia, wcześniej planowany jako wolnostojący, wbudowano w parter 
3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego.
Blok XI, ulice:
Rynek 23-15 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
B. Prusa 33 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
BlokBlok od ul. B. Prusa 33 pozostawiono wg koncepcji wstępnego projektu planu szczegółowego. 
Ewentualna likwidacja w/w zabudowy dałaby raczej ujemny efekt odsłaniając całkowicie tylną 
elewację. To sprawiłoby niekorzystne wrażenie wolnostojącego bloku rynkowego, który przed 
wejściem do Rynku powinien tworzyć - w tym przypadku - optyczne zamknięcie, 
umożliwiające otwarcie konkurencyjnego (w stosunku do Rynku) wnętrza blokowego. Zabytkowe 
sklepienie Rynek 17 (oficyna), przewidziane do pozostawienia, zostało rozebrane podczas 
wykonywania fundamentów przez ZBM.

BLOKI POZARYNKOWEBLOKI POZARYNKOWE
Blok III, ulice:
A. Mickiewicza 14-18 - zabudowa istniejąca mieszkalna /wyburzenia/, budownictwo nowe 
mieszkalne DBOR
A. Mickiewicza 19 - zabudowa istniejąca mieszkalna DBOR
Sierpnia 80 nr 4-13 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR
Sierpnia 80 nr 14 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa Gospodarka Komunalna
Sierpnia 80 nr 15 - zabudoSierpnia 80 nr 15 - zabudowa istniejąca mieszkalna Gospodarka Komunalna
Sierpnia 80 nr 15a-b - zabudowa istniejąca mieszkalna /wyburzenia i rozbiórka/ Gospodarka 
Komunalna, wyburzenie zabudowy parterowej za budynkiem głównym
Adaptowano budynek mieszkalny przy ul. Sierpnia 80 nr 14, 15, 15a, a inne istniejące prze-
widuje się do wyburzenia.  Na ich miejscu zostaną wzniesione nowe budynki.
Blok V, ulice:
Kościelna 1a - zabudowa istniejąca mieszkalna, plebania 
Kościelna 3 - zabudowa istniejąca mieszkalna
Kościelna 4 - zabudowa istniejąca mieszkalna /do odbudowy bądź przebudowy/ Gospodarka 
Komunalna
Kościelna 5 - zabudowa istniejąca mieszkalna /wyburzenia, do odbudowy bądź przebudowy/ 
Gospodarka Komunalna
Kościelna 6 - zabudowa istniejąca mieszkalna /wyburzenia, do odbudowy bądź przebudowy/ 
Gospodarka Komunalna
Kościelna 7 - zabudowa istniejąca mieszkalna /wyburzenia, do odbudowy bądź przebudowy/ 
Gospodarka Komunalna
Kościelna 8 - zabudowa istniejąca mieszkalna /wyburzenia, do odbudowy bądź przebudowy/ 
Gospodarka Komunalna
Kościelna 9a - zabudowa istniejąca mieszkalna Gospodarka Komunalna
Zacisze 1 - zabudowa istniejąca mieszkalna /wyburzenia/ DBOR
Zacisze 2 - zabudowa istniejąca mieszkalna /wyburzenia/ DBOR
ZZacisze 3 - zabudowa istniejąca mieszkalna /wyburzenia/, budownictwo nowe mieszkalne DBOR
Zacisze 4 - zabudowa istniejąca mieszkalna /wyburzenia/ DBOR
Zacisze 5- zabudowa istniejąca mieszkalna Gospodarka Komunalna
F. Chopina 6 - zabudowa istniejąca mieszkalna /wyburzenia/ Gospodarka Komunalna
BlokBlok ten, najlepiej zachowany, jest zabudowany w największym procencie. W jego wnętrzu 
istnieją wielkie budynki rozlewni piwa, którą przewiduje się do przeniesienia w inne miejsce. 
Budynki te, dla oczyszczenia wnętrza, przewiduje się do wyburzenia. Do przebudowy wraz            
z obcięciem traktów przewiduje się budynki przy ul. Kościelnej 4-8. Nowe budownictwo         
przewiduje się przy ul. Zacisze 2-4.
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Blok VIa, ulice:
F. Chopina 8-9 - zabudowa istniejąca mieszkalna
F. Chopina 11 - zabudowa istniejąca mieszkalna /do odbudowy bądź przebudowy/
F. Chopina 12-14 - zabudowa istniejąca mieszkalna /wyburzenia, do odbudowy bądź przebudowy/ 
Gospodarka Komunalna 
FF. Chopina 15 - zabudowa istniejąca usługowa /do odbudowy bądź przebudowy/ Gospodarka 
Komunalna, biblioteka
F. Chopina 16 - zabudowa istniejąca mieszkalna
F. Chopina 17/18 - zabudowa istniejąca usługowa, kino
F. Chopina 19-21 - zabudowa istniejąca mieszkalna /częściowe wyburzenia/
F. Chopina 22 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR
WW bloku tym przewiduje się budowę nowego budynku przy ul. F. Chopina 22. Spośród istnieją- 
cych budynków do odbudowy przewiduje się kamienice przy ul. F. Chopina 12, 12 (?)ii, 15.
Blok VIII, ulice:

M. Kutuzowa 9 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa
M. Kutuzowa 10 - zabudowa istniejąca mieszkalna
M. Kutuzowa 11 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa
M. Kutuzowa 12 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa
M. M. Kutuzowa 13 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa
M. Kutuzowa 14 - zabudowa istniejąca usługowa
1. Maja 1 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa
1. Maja 2 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa 
1. Maja 3 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa
1. Maja 4 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa /do odbudowy bądź przebudowy/
Gospodarka Komunalna
1. Maja 5 - zabudo1. Maja 5 - zabudowa istniejąca mieszkalna /do odbudowy bądź przebudowy/ 
Gospodarka Komunalna
1. Maja 6 - zabudowa istniejąca mieszkalna /do odbudowy bądź przebudowy/ DBOR
1. Maja 7 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR
1. Maja 8 - zabudowa istniejąca mieszkalna DBOR
1. Maja 9 - zabudowa istniejąca mieszkalna DBOR
1. Maja 10 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa /wyburzenia, do odbudowy bądź
prprzebudowy/ DBOR
1. Maja 11 - zabudowa istniejąca mieszkalna /rozbiórka/ budownictwo nowe mieszkalne DBOR
1. Maja 12  - zabudowa istniejąca mieszkalna /wyburzenia, do odbudowy bądź przebudowy/ DBOR
Pl. Zamkowy 1 - zabudowa istniejąca mieszkalna DBOR
Pl. Zamkowy 1a - wyburzenia, Gospodarka Komunalna
Pl. Zamkowy 2 - zabudowa istniejąca mieszkalna
Pl. Zamkowy 3 - zabudowa istniejąca mieszkalna
BB. Kubika 25 - zabudowa istniejąca usługowa /rozbiórka/
B. Kubika 27 - zabudowa istniejąca mieszkalna
Adaptowano budynki przy ul.: M. Kutuzowa 9-14, 1. Maja 1-5, 9, 10, Pl. Zamkowy 1, B. 
Kubika 25-27, natomiast przebudowie ulegnie kamienica przy ul. 1. Maja 8. Do odbudowy 
przewiduje się budynki przy ul. 1. Maja 6, 11a. Nowe budynki mają powstać przy ul. 1. Maja 
7, 11. Pozostałe domy przewiduje się do wyburzenia.
Blok IX, ulice:
BB. Prusa 5 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa Gospodarka Komunalna 
B. Prusa 6 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa /rozbiórka częściowa, do odbudowy 
bądź przebudowy/ DBOR
B. Prusa 7 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa /rozbiórka częściowa, do odbudowy 
bądź przebudowy/, Gospodarka Komunalna
B. Prusa 8, 9 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
B. Prusa 10-13 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
BB. Prusa 14 - zabudowa istniejąca mieszkalna /do odbudowy bądź przebudowy mieszkalna       
i usługowa/ DBOR
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B. Prusa 15 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowa /do odbudowy bądź przebudowy 
mieszkalna/ DBOR
B. Prusa 16-18 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
Karpecka 5 - zabudowa istniejąca mieszkalna Gospodarka Komunalna
Karpecka 6-9 oraz Pl. Zamkowy 11-7 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR
Magistracka 1 - zabudowa istniejąca mieszkalna /do odbudowy bądź przebudowy/ 
Gospodarka Komunalna
MagistMagistracka 3 - zabudowa istniejąca mieszkalna /do odbudowy bądź przebudowy/ 
Gospodarka Komunalna
Magistracka 4 - zabudowa istniejąca mieszkalna Gospodarka Komunalna
Pl. Zamkowy 4 - zabudowa istniejąca mieszkalna Gospodarka Komunalna
Adaptowane budynki przy ul.: B. Prusa 8, Pl. Zamkowym 2-4, Magistrackiej 3, 4. 
DoDo odbudowy przewiduje się budynki przy ul. Magistrackiej 1, 2. Przebudowie ulegną budynki 
przy ul.: B. Prusa 6, 7, 14, 15 oraz Karpeckiej 5. Przy ul. Karpeckiej nowa zabudowa będzie 
cofnięta o ok. 4 m. Dokumentację architektoniczną należy opracować na całość tj. ul. Karpecką 
5-9 oraz Pl. Zamkowy 7-11.
Blok X, ulice:
B. Prusa 19-25 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
B. Prusa 26-32 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
BBraci Śniadeckich 1-6 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR
Armii Krajowej 1 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR
Armii Krajowej 2, 3 - zabudowa istniejąca mieszkalna Gospodarka Komunalna
Armii Krajowej 4-13 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR
AdaptoAdaptowano budynki przy ul. Armii Krajowej 2, 3, pozostałe budynki w tym bloku przewiduje 
się jako budownictwo nowe. Jednocześnie planuje się przerwę w zabudowie przy ul. Braci 
Śniadeckich, zamiast planowanego wcześniej prześwitu, co jest uzasadnione pod względem 
ekonomicznym i plastycznym. Ze względu na nieistnienie zabudowy przy ul. B. Prusa 19-26, 
zamiast przebicia podcieni przewiduje się cofnięcie nowej zabudowy z wykonaniem podcieni 
pod nr 19, 20.
Blok XII, ulice:
I. Daszyńskiego 9-11 - budownictwo nowe mieszkalne DBORI. Daszyńskiego 9-11 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR
I. Daszyńskiego 12 - zabudowa istniejąca mieszkalna Gospodarka Komunalna
I. Daszyńskiego 13 - zabudowa istniejąca mieszkalna /rozbiórka/  Gospodarka Komunalna
I. Daszyńskiego 13a - budownictwo nowe mieszkalne DBOR, nadbudowa 1 kondygnacji o ku- 
baturze 1200 m
BlokBlok znajduje się poza Ośrodkiem Historycznym, zgodnie z decyzją Głównego Architekta 
Wojewódzkiego, inż. K. Brengnera przewiduje się podwyższenie o jedną kondygnację (z 3 na 4) 
budynku przy ul. I. Daszyńskiego 13a. Do wyburzenia przewiduje się istniejące oficyny.
Blok XIII, ulice:
I. Daszyńskiego 14-15 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR 
I. Daszyńskiego 16 - zabudowa istniejąca mieszkalna
I. Daszyńskiego 17 - zabudowa istniejąca mieszkalna
I. Daszyńskiego róg OgrodoI. Daszyńskiego róg Ogrodowa 2, 3 - budownictwo nowe mieszkalne DBOR
Ogrodowa 1 - DBOR /rozbiórka/  budownictwo nowe mieszkalne DBOR 
Ogrodowa 1a - zabudowa istniejąca mieszkalna /do odbudowy bądź przebudowy/ DBOR, 
nadbudowa 1-go piętra o kubaturze 580 m3
A. Mickiewicza 6 - zabudowa istniejąca mieszkalna DBOR 
A. Mickiewicza 6a - zabudowa istniejąca usługowa DBOR stolarnia
A. Mickiewicza 6b - zabudowa istniejąca usługowa DBOR stolarnia
SądoSądowa 4 - zabudowa istniejąca mieszkalna /rozbiórka/ Gospodarka Komunalna
Sądowa 6 - zabudowa istniejąca mieszkalna 
Sądowa 6 (?)  - zabudowa istniejąca mieszkalna DBOR
DużąDużą część bloku zajmuje teren stolarni przewidziany do zachowania. Stan pomieszczeń po 
byłej drukarni umożliwia jej ponowne uruchomienie. Istniejący budynek przy ul. Ogrodowej 
nr 1 należy nadbudować o 1 kondygnację i przeprowadzić przebudowę niższych pięter. 
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Istniejący budynek przy ul. Ogrodowej 1a przewiduje się do rozebrania, a na jego miejscu 
planuje się wybudowanie nowego czterokondygnacyjnego. Do wyburzenia planuje się 
budynki przy ul. Sądowa 1 oraz budynki gospodarcze pod nr 6.

Blok XIV, ulice:
A. Mickiewicza 7 - zabudowa istniejąca mieszkalna Gospodarka Komunalna
A. Mickiewicza 8-10 - budownictwo nowe mieszkalne i usługowe DBOR
A. Mickiewicza 11 - zabudowa istniejąca mieszkalna i usługowe /rozbiórka częściowa/ 
Gospodarka Komunalna
A. Mickiewicza 12 - zabudowa istniejąca mieszkalna Gospodarka Komunalna
AdaptoAdaptowane budynki przy ul. A. Mickiewicza 7, 11, 12. Pozostałe jako budownictwo nowe. 
Do wyburzenia przewiduje się oficynę przy ul. A. Mickiewicza 11.

Protokół z dn.06.02.1956 r. spisany w sprawie podziału realizacji na DBOR i Gospodarkę 
Komunalną:
przedstawiciel Gospodarki Komunalnej nie zgadzał się na przejęcie wszystkich budynków 
zakwalifikowanych do adaptacji, a w szczególności przy ulicach: Karpeckiej 5, Sierpnia 80      
nr 17 i 18, Rynek 28 i Rynek 6.

Notatka spisana w PRN w BolesłNotatka spisana w PRN w Bolesławcu w dn. 20.06.1956 r.:
należy przewidzieć do odbudowy w planie DBOR budynki przy ulicach - A. Mickiewicza 3, 
14-18, Zacisze 2-4, Karpeckiej 1, 1. Maja 6, B. Prusa 6, 14, 15, I. Daszyńskiego 23, 18-20;
nie należy włączać do planu DBOR budynków przy ulicach - Kościelnej 3-8, 1. Maja 8-10,      
Pl. Zamkowym 1, 3.

ANEKS 3
Dane z Ewidencji Robót Budowlanych PRN - Architekt Powiatowy /1955-1964/
Wszystkie podane niżej inwestycje posiadały jeszcze dodatkowe informacje 
(jeśli nie podano inaczej);
właściciel: MZBM Bolesławiec, adres: F. Dzierżyńskiego (1955) bądź Rynek (1959) 
inwestor: Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych Wrocław, Podwale 63/64 
biuro projektów: "Miastoprojekt", Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 
wywykonawca: ZBM Jelenia Góra, Odcinek Robót Budowlanych Bolesławiec, Legnicka 31 

RYNEK
Rynek 1-5, nowe budownictwo mieszkaniowe
autor projektu inż. Wiesława Gelbert, projekt techn. zatwierdzony 21.09.1955 r., roboty 
rozpoczęto 17.11.1955 r.   
Rynek 6, przebudowa budynku mieszkalnego nad Bramą Kutuzowa
autorautor projektu inż. G. Smerekowa, projekt techn. zatwierdzony 18.06.1958 r., pozwolenie na 
budowę 30.01.1959 r. 
Rynek 7-14, nowe budownictwo mieszkaniowe
autor projektu inż. Ferdynand Skomorowski i inż. Z. Pawłowicz, projekt techn. zatwierdzony 
17.05.1955 r., roboty rozpoczęto 16.10.1956 r.   
Rynek 15-23, nowe budownictwo mieszkaniowe
autorautor projektu inż. Ferdynand Skomorowski i inż. Czesław Oleksy, projekt techn. zatwierdzony 
03.10.1955 r., roboty rozpoczęto 02.01.1956 r.   
Rynek 24-27, nowe budownictwo mieszkaniowe
autor projektu inż. Ferdynand Skomorowski, projekt techn. zatwierdzony 27.07.1955 r., roboty 
rozpoczęto 02.01.1956 r., roboty zakończono 20.12.1957 r. 
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Rynek 29-35, przebudowa budynku mieszkalnego
autor projektu inż. Ferdynand Skomorowski, projekt techn. zatwierdzony 18.09.1957 r.,       
pozwolenie na budowę 07.11.1958 r. 
Rynek 36-39, nowe budownictwo mieszkaniowe
autor projektu inż. Ferdynand Skomorowski i inż. Karbownik, projekt techn. zatwierdzony 
21.09.1955 r., roboty rozpoczęto 20.04.1955 r., roboty zakończono 20.12.1957 r. 

UL. F. CHOPINAUL. F. CHOPINA
F. Chopina 4, budowa obiektu mieszkalnego 
autor projektu inż. Olgierd Fus, projekt techn. zatwierdzony 03.03.1958 r., roboty zgłoszono 
21.12.1958 r., pozwolenie na budowę 02.04.1959 r. 
F. Chopina 17/18 - przebudowa kina "Orzeł", Okręgowy Zarząd Kin we Wrocławiu,             
W. Bogusławskiego 14, "Miastoprojekt", Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 38, inż. Ryszard 
Trąbski, projekt techn. zatwierdzony 10.08.1957 r., pozwolenie na budowę 06.07.1960 r.

UL. F. DZIERŻYŃSKIEGO /obecnie ul. I. Daszyńskiego/UL. F. DZIERŻYŃSKIEGO /obecnie ul. I. Daszyńskiego/
F. Dzierżyńskiego 18-19, narożna z ul. Sądową, przebudowa budynku mieszkalnego 
autor projektu inż. Ferdynand Skomorowski, Stanisław Oleksy, projekt techn. zatwierdzony 
20.11.1957 r., pozwolenie na budowę 10.03.1959 r. 
F. Dzierżyńskiego 20-23, budowa obiektu mieszkalnego 
autor projektu inż. Janina Chmiel, brak dat 

UL. KARPECKA
Karpecka 1, 1a, 2Karpecka 1, 1a, 2, budowa obiektu mieszkalnego 
projekt techn. zatwierdzony, roboty zgłoszono 09.12.1959 r., pozwolenie na budowę 09.12.1959 r. 
Karpecka 5, przebudowa budynku mieszkalnego 
autor projektu Janczar, projekt techn. zatwierdzony 09.01.1958 r., pozwolenie na budowę 
10.04.1958 r. 
UL. KLASZTORNA /obecnie ul. Armii Krajowej/
Klasztorna 1-6, narożna z ul. Teatralną, budownictwo nowe, budynki mieszkalne
autor projektu inż. autor projektu inż. Ferdynand Skomorowski, roboty zgłoszono - 30.11.1957 r. 
UL. M. KUTUZOWA
M. Kutuzowa 1-7, adaptacja budynków mieszkalnych typowych, nowe budownictwo 
autor projektu inż. Ferdynand Skomorowski, projekt techn. zatwierdzony 09.07.1956 r., roboty 
rozpoczęto 30.11.1956 r. 
M. Kutuzowa 16-19, narożna z ul. 1. Maja, budowa budynku mieszkalnego
autor projektu inż. Stanisław Oleksy (Główny Projektant inż. Ferdynand Skomorowski), 
pozwolenie na budowę 10.04.1958 pozwolenie na budowę 10.04.1958 r. 
UL. A. MICKIEWICZA
A. Mickiewicza 1-2, budowa obiektu mieszkalnego 
autor projektu inż. Helena Firych, roboty zgłoszono 31.12.1958 r., pozwolenie na budowę 
13.03.1959 r. 
A. Mickiewicza 3, odbudowa obiektu mieszkalnego 
autorautor projektu inż. Helena Firych, projekt techn. zatwierdzony 23.11.1957 r., roboty zgłoszono 
30.12.1959 r., pozwolenie na budowę 11.03.1959 r. 
A. Mickiewicza 14-19, budowa budynku mieszkalnego 
autor projektu inż. Stanisław Oleksy, inż. Ferdynand Skomorowski, projekt techn. zatwierdzony 
16.10.1957 r., roboty zgłoszono 31.12.1959 r., pozwolenie na budowę 13.03.1959 r. 
UL. OGRODOWA
Ogrodowa 3, nowe budownictwo mieszkalne
autorautor projektu inż. Krzywicki, projekt techn. zatwierdzony 22.08.1955 r., roboty rozpoczęto 
20.05.1955 r. 
Ogrodowa 5, budowa obiektu mieszkalnego 
autor projektu inż. Ferdynand Skomorowski i inż. Walentyna Smerekowa 
projekt techn. zatwierdzony 26.06.1959 r., roboty zgłoszono 09.07.1959 r., pozwolenie na 
budowę 28.08.1959 r. 
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ALEJA PARTYZANTÓW /obecnie ul. Sądowa/
Aleja Partyzantów, budowa przedszkola 
biuro projektów - Miastoprojekt Stolica Wschód, adaptacja projektu: "Miastoprojekt", inż.        
K. Maciejewski, Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich, projekt techn. zatwierdzony 06.06.1960 r., 
pozwolenie na budowę 04.07.1960 r. 
Aleja Partyzantów, budowa żłobka wg projektu typowego na 80 dzieci 
autor projektu inż. autor projektu inż. Ferdynand Skomorowski, buduje - Pow. PBT Bolesławiec, ul. Teatralna
projekt techn. zatwierdzony 19.12.1960 r., roboty zgłoszono 13.01.1961 r. 
PL. ZAMKOWY
Pl. Zamkowy nr 7-11, narożna z ul. Karpecką, budownictwo nowe, budynki mieszkalne
autor projektu inż. Ferdynand Skomorowski, projekt techn. zatwierdzony 08.02.1957 r. 
UL. 1. MAJA
1. Maja 8 - 12, budowa obiektu mieszkalnego z usługami 
autor projektu inż. Maciejewski, autor projektu inż. Maciejewski, W. Karbownik, roboty zgłoszono 31.12.1958 r. 
1. Maja 6, budowa budynku mieszkalnego 
autor projektu inż. W. Smerekowa, projekt techn. zatwierdzony 23.12.1957 r., roboty 
zgłoszono 30.12.1958 r., pozwolenie na budowę 19.06.1959 r. 
1. Maja 7, budowa budynku mieszkalnego 
autor projektu inż. Wiesława Gelbert, projekt techn. zatwierdzony 13.07.1957 r., roboty 
zgłoszono 30.12.1958 r., pozwolenie na budowę 04.06.1959 r.
1. Maja 11-11a, budowa budynku mieszkalnego 1. Maja 11-11a, budowa budynku mieszkalnego 
autor projektu inż. Helena Firych, projekt techn. zatwierdzony 16.12.1957 r., roboty zgłoszono 
30.12.1958 r., pozwolenie na budowę 04.06.1959 r.

UL. B. PRUSA
B. Prusa 1-4, narożna z ul. Karpecką, budownictwo nowe, budynki mieszkalne
autor projektu inż. Z. Pawłowicz /Główny Projektant inż. Ferdynand Skomorowski/, roboty 
rozpoczęto 01.03.1958 r.,  użytkowanie - 22.11.1958 r.
B. Prusa 6-7B. Prusa 6-7, odbudowa, budynki mieszkalne
autor projektu inż. Ferdynand Skomorowski, projekt techn. zatwierdzony 17.12.1957 r. 
B. Prusa 8-13, odbudowa, budynki mieszkalne i usługi w parterze
autor projektu inż. Wiesława Gelbert, projekt techn. zatwierdzony 04.03.1957 r. 
B. Prusa 14-15, adaptacja budynku istniejącego, mieszkalnego
autor projektu inż. Wiesława Gelbert, projekt techn. zatwierdzony 26.11.1957 r. 
B. Prusa 16-18, budowa budynku mieszkalnego w Oś. Historycznym
autorautor projektu mgr inż. Janina Chmiel, projekt techn. zatwierdzony 02.07.1957 r., pozwolenie 
na budowę 10.04.1958 r. 
B. Prusa 19-25, narożna z ul. Szkolną, budownictwo nowe, budynki mieszkalne
autor projektu inż. Ferdynand Skomorowski, projekt techn. zatwierdzony 21.05.1957 r. 
B. Prusa 26-32, nowe budownictwo mieszkalne
autor projektu inż. Ferdynand Skomorowski, inż. Czesław Oleksy, inż. Sroczyński, projekt 
techn. zatwierdzony 19.02.1957 r., roboty rozpoczęto 04.04.1957 r. 
B. Prusa 33B. Prusa 33, narożna z ul. Śniadeckich, budownictwo nowe, budynki mieszkalne
roboty rozpoczęto 05.04.1957 r.,  użytkowanie - 16.07.1958 r. 
UL. H. SAWICKIEJ /obecnie ul. Sierpnia 80/
H. Sawickiej nr 4-13, narożna z ul. A. Mickiewicza, odbudowa, budynki mieszkalne
autor projektu inż. Ferdynand Skomorowski, projekt techn. zatwierdzony 06.07.1957 r. 
H. Sawickiej 19-22, budowa budynku mieszkalnego z usługami 
autorautor projektu inż. Ferdynand Skomorowski, projekt techn. zatwierdzony 12.02.1958 r., roboty 
zgłoszono 24.01.1959 r. 
H. Sawickiej 30-34, budowa budynku mieszkalnego z usługami 
autor projektu inż. Ferdynand Skomorowski, inż. W. Smerekowa, projekt techn. zatwierdzony 
19.02.1958 r., roboty zgłoszono 24.01.1959 r. 
UL. BRACI ŚNIADECKICH
Braci Śniadeckich 1-6, budowa obiektu mieszkalnego 
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autor projektu inż. Helena Firych, projekt techn. zatwierdzony 14.08.1957 r., roboty zgłoszono 
28.11.1959 r., pozwolenie na budowę 11.03.1959 r. 
UL. STALINGRADZKA /obecnie ul. Kościelna/
Stalingradzka 9, narożna z ul. Zacisze, budowa obiektu mieszkalnego
projekt techn. zatwierdzony 14.01.1957 r., pozwolenie na budowę 07.11.1958 r. 
UL. TEATRALNA
Teatralna 4-5, narożna z ul. Sądową, budownictwo nowe, budynki mieszkalne
autor projektu - inż. autor projektu - inż. Ryszard Malewski, roboty zgłoszono - 30.11.1957 r.  

40

41

42

28. Odbudowa południowej pierzei Rynku, 1955/56 r.
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Biogram Alojzego Skorupy
ZdjęciaZdjęcia prezentowane w publikacji ze zbiorów Muzeum Ceramiki i Miejskiej          
Biblioteki Publicznej w dużej części pochodzą z kolekcji Alojzego Skorupy. 
Autorstwo tych fotografii należy przypisać Rudolfowi /tych, które zostały 
wykonane przed czerwcem 1947 roku/, zdjęcia powstałe w latach 1947-1951 
należy wiązać z autorstwem obu braci, natomiast te wykonane po 1951 roku 
bezsprzecznie zrobione zostały przez Alojzego Skorupę.

Alojzy Skorupa

ANEKS  4

Urodził się 21 marca 1923 roku w rodzinie kupieckiej w Strumieniu na Śląsku Cieszyńskim. 
Ojciec Jerzy był rzeźnikiem, matka Stefania zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa           
i wychowywaniem siedmiu synów. Szkołę Powszechną ukończył w Strumieniu, a dalszą naukę 
podjął w Gimnazjum Kupieckim w Bielsku Białej. W tym czasie był aktywnym członkiem 
Związku Harcerstwa Polskiego. Kiedy wybuch II wojny światowej przeszkodził w ukończeniu 
Gimnazjum Kupieckiego, jako szesnastoletni chłopiec podjął pracę w sklepie branży tekstyl-
nej w charakterze sprzedawcy. Wolne chwile poświęcał pracy i nauce w zakładzie znajomego 
fotogfotografa. W dniu 4 marca 1940 roku zmarł jego ojciec. Pracując w sklepie wydatnie pomagał 
matce w utrzymaniu rodziny. 
W dniu 6 stycznia 1942 roku został wywieziony przez Niemców na przymusowe roboty do 
miejscowości Zwickau i zatrudniony w zakładach I. G. Farbenindustrie jako ślusarz, a 
następnie jako kierowca. W 1944 roku, gdy został przydzielony do kompanii samochodowej 
przy przewożeniu maszyn, skorzystał z okazji i zbiegł do Francji. Tam od lutego 1945 roku 
służył w Armii Francuskiej, jako kierowca, aż do zdemobilizowania. W dniu 10 lipca 1945 roku 
został przydzielony do Armii Polskiej w Paryżu i wysłany do 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, 
do Pułku Ułanów Karpackich. We wrześniu 1946 roku rozpoczął naukę w Polskim Gimnazjum 
KupieckimKupieckim w mieście Cassarano we Włoszech. Gdy pod koniec 1946 roku cały 2 Korpus 
ewakuowano z Włoch, znalazł się w szkole w Anglii w okolicach Cambridge. W tym też roku 
zwrócił się z prośbą o zezwolenie na powrót do Polski. Zgodę uzyskał dopiero w maju 1947 
roku. Do kraju wrócił 2 czerwca 1947 roku. Udał się wtedy w rodzinne strony, do Strumienia, 
gdzie dowiedział się od rodziny, że jego brat Rudolf prowadzi zakład fotograficzny w 
Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Na prośbę brata przyjechał do Bolesławca i rozpoczął u niego 
naukę oraz pracę w zawodzie fotografa. Oprócz nauki zawodu ukończył Liceum 
OgólnokształcąceOgólnokształcące dla Dorosłych w Legnicy. Świadectwo maturalne otrzymał w 1952 roku. 
Wcześniej, w dniu 22 lutego 1951 roku zdał egzamin czeladniczy w zawodzie fotografa w 
Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu. W tym też okresie jego brat Rudolf ukończył studia 
weterynaryjne i przeniósł się do Zielonej Góry. Alojzy został właścicielem zakładu fotograficz-
nego. Od 1951 roku był członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Bolesławcu. W latach 1954-56 
obligatoryjnie należał do Spółdzielni Pracy "Fotografika" i nadal pracował w tym samym 
zakładzie, pełniąc funkcję kierownika punktu usługowego. Po likwidacji Spółdzielni Pracy od 
1956 roku prowadził zakład fotograficzny, świadczący usługi dla ludności. W dniu 24 marca 
1961 roku złożył egzamin i otrzymał dyplom mistrzowski w zawodzie fotografa. 
Począwszy od 1956 roku był aktywnym działaczem w Zarządzie Cechu Rzemiosł Różnych, 
pełniąc różnorodne funkcje od sekretarza o starszego Cechu. Jego działalność zawodowa była 
zawsze wyróżniania i nagradzana. W 1959 roku został odznaczony Honorową Odznaką 
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Źródła: 
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu /AP Lubań/

Bibliografia:

Rzemiosła. W trzy lata później otrzymał Dolnośląską Odznakę Rzemiosła. Izba Rzemieślnicza 
we Wrocławiu postanowiła w 1972 roku uhonorować Alojzego Skorupę Srebrną Odznaką 
Mistrza zasłużonego w szkoleniu i wychowywaniu uczniów. W 1985 roku otrzymał medal, w 
uznaniu osobistych zasług i twórczej działalności w dziele odbudowy i rozwoju rzemiosła 
dolnośląskiego. Ukoronowaniem jego pracy było przyznanie w dniu 8 czerwca 1982 roku 
medalu im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego. 
PPoza pracą zawodową bardzo wiele czasu poświęcał na działalność polityczną i społeczną, był 
radnym wielu kadencji w Radzie Narodowej, działał m.in. w Stronnictwie Demokratycznym, 
FJN, PRON oraz organizacjach takich jak PTTK i BKS.
WW 1985 roku Alojzy Skorupa został wpisany do Księgi Pamiątkowej 40. miasta Bolesławca,    
w tym samym roku otrzymał godność Honorowego Członka Towarzystwa Miłośników 
Bolesławca. W uznaniu zasług dla miasta i regionu został wyróżniony odznaką "Zasłużony dla 
Miasta Bolesławca", srebrną odznaką "Zasłużony dla Dolnego Śląska" oraz "Za Zasługi dla 
Województwa Jeleniogórskiego". Ponadto otrzymał "Odznakę Tysiąclecia" nadaną za 
działalność społeczną w obchodach 1000. Państwa Polskiego oraz medale 30. i 40. Polski 
Ludowej. W 1957 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 1970 roku Złotym Krzyżem 
Zasługi, a w roku 1985 Krzyżem Zasługi, a w roku 1985 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Alojzy Skorupa był człowiekiem bardzo aktywnym w pracy zawodowej i społecznej. Przez 
wiele lat tworzył fotograficzną kronikę miasta, dzięki czemu miasto ma bogatą dokumentację 
zdjęciową. Za pracowitość, bezinteresowność i szczerość był ceniony oraz lubiany przez 
wszystkich, którzy się z Nim zetknęli. Zmarł 25 czerwca 1986 roku. 

opracowała Barbara Rejwerska

Miejska Rada Narodowa, Zarząd Miejski w Bolesławcu zespół nr 34, sygn.:
nr 131 - Sprawy mieszkaniowe, 1945 r.
nr 36 - Różne, sprawy nieruchomości, 1946 r.
nr 118 - Sprawy inwestycji, kapitalne remonty oraz różna korespondencja, 1946 r.
nr  31 - Majątek samorządowy gminy, 1947 r.
nrnr 111 - Kosztorys na naprawę mostu, protokoły konieczności budowy, zarządzenia i instruk-
cje. Sprawy remontów, 1947 r.
nr 113 - Sprawy dot. dróg i placów publicznych, 1947-1948 r.
nr 117 - Sprawy zabudowy miasta, 1948 r.
nr 37 - Sprawy kupna-sprzedaży, dzierżawy nieruchomości miejskich, 1949 r. 

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Bolesławiec, zespół nr 75, sygn.:
nr 1399 - Księga ewidencji robót budowlanych PRN - Architekt Powiatowy w Bolesławcu, 
1955-1964.
nr 1397 - Wytyczne regionalne, 1949 r.
nr 1398 - Plan ogólny miasta Bolesławiec, 1958 r.
nr 1401 - Zabytki, 1958 r.
nr 1402 - Zabytki, 1965 r.
nr 1403 - Zabytki, 1966 r.
nr 1462 i nr 1463 - nr 1462 i nr 1463 - Remonty i rozbiórki, 1966 r.
nr 1502 - "Miastoprojekt" Biuro Projektów Budownictwa Miejskiego we Wrocławiu, Projekt 
planu realizacyjnego zagospodarowania przestrzennego, Bolesławiec - Ośrodek historyczny
nr 1503 - Projekt planu realizacyjnego osiedla "Konrad", 1957 r.
nr 1504 - Projekt wstępny - urbanistyka. Bolesławiec – ul.: Polna, Ogrodowa, A. Asnyka - 
blok urbanistyczny I. Plan realizacyjny i inwentaryzacja 
nr 1505 – Projekt: kolorystyka. Bolesławiec - blok urbanistyczny V, 1967 r.
nrnr 1508 - Założenie projektu budownictwa osiedlowego, Bolesławiec, osiedle "Piastowskie" 
przy ul. Legnickiej



52

Dokumentacja techniczna na roboty rozbiórkowe - PPRN Bolesławiec, zespół nr 75, 
sygn.:
nr 1553 - ul. Armii Czerwonej nr 1a
nr 1554 - ul. Armii Czerwonej nr 5a
nr 1556 - ul. A. Asnyka nr 5
nr 1557 - ul. A. Asnyka nr 6a
nr 1558 - ul. A. Asnyka nr 16
nr 1559 - ul. A. Asnr 1559 - ul. A. Asnyka nr 18
nr 1560 - ul. A. Asnyka nr 23
nr 1561 - ul. A. Asnyka nr 51
nr 1565 - ul. F. Chopina 7, budynek Ptaszarni
nr 1568 - ul. F. Chopina nr 1
nr 1569 - ul. F. Chopina nr 2
nr 1570 - ul. F. Chopina nr 4
nr 1572 - ul. nr 1572 - ul. F. Chopina nr 5 
nr 1573 - ul. F. Chopina nr 6 
nr 1574 - ul. F. Chopina nr 7 
nr 1575 - ul. F. Chopina nr 7(?)
nr 1576 - ul. F. Chopina nr 8
nr 1580 - ul. F. Chopina nr 12 
nr 1581 - ul. F. Chopina nr 13
nr 1582 - ul. nr 1582 - ul. F. Chopina nr 14
nr 1593 - ul. Dzieci Wrześni nr 13a
nr 1594 - ul. F. Dzierżyńskiego pomiędzy nr 2 a 3, sklep PSS
nr 1600 - ul. Garncarska nr 1
nr 1601 - ul. Garncarska nr 13
nr 1602 - ul. Garncarska nr 30
nr 1604 - ul. Gdańska nr 29
nr 1605 - ul. Gdańska nr 41nr 1605 - ul. Gdańska nr 41
nr 1612 - ul. Gdańska nr 68
nr 1614 - ul. Górne Młyny 12
nr 1620 - ul. Komuny Paryskiej nr 2 
nr 1626 - ul. B. Kubika nr 15
nr 1629 - ul. B. Kubika nr 25
nr 1633 - ul. I. Łukasiewicza nr 1
nr 1634 - ul. I. Łukasiewicza nr 2 i 3nr 1634 - ul. I. Łukasiewicza nr 2 i 3
nr 1635 - ul. I. Łukasiewicza nr 3
nr 1636 - ul. I. Łukasiewicza nr 4a
nr 1639- ul. 1. Maja nr 4
nr 1640- ul. 1. Maja zaplecza nr 4-5
nr 1641- ul. 1-go Maja zaplecza nr 8-9 
nr 1666- ul. Piaskowa, budynki gospodarcze
nr 1667- ul. Piasnr 1667- ul. Piaskowa nr 2
nr 1672 - ul. Armii Czerwonej nr 7
nr 1675 - Pl. Zamkowy nr 4
nr 1693- ul. H. Sawickiej nr 2
nr 1697- ul. H. Sawickiej nr 15a
nr 1698 i 1699- ul. H. Sawickiej nr 17
nr 1700- ul. H. Sawickiej nr 18

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków we WrocławiuRegionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu

Studium historyczne 1953
Studium historyczne do odbudowy Ośrodka Historycznego w Bolesławcu, oprac.: Gluziński 
Wojciech, Zlat Mieczysław, Piątek J., Wrocław 1953, mpis
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Wytyczne konserwatorskie 1955
Wytyczne konserwatorskie do planu rozbiórkowo-porządkowego miasta Bolesławiec, oprac. 
Mirosław Przyłęcki, Pracownia Konserwacji Zabytków we Wrocławiu, Wrocław 1955, mpis 
(sygn. 1789) oraz komplet 17 zdjęć (sygn. PDNH 10)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze
karkarty obiektów: Rynek od nr 1 do nr 40, ul. 1. Maja od nr 1 do nr 5, ul. B. Prusa 15, ul. M. 
Kutuzowa 13, ul. F. Chopina nr 13 i nr 14, ul. Kościelna nr: 3, 5, 6, 9.

Wybrane opracowania:
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wymyśl coś !

29. Kamienice nr 11-12 przy ul. 1. Maja, 1955 r.



30. Ul. M. Kutuzowa, ok. 1945-47 r. 
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31. Żołnierze 40 Pułku Piechoty - defilada w Rynku, ok. 1946-48 r. 

32. Żołnierze 40 Pułku Piechoty w Rynku, ok. 1946-48 r. 



57

33. Pochód z okazji 1 Maja, ok. 1946-48 r.

34. Kondukt pogrzebowy prowadzony przez ks. Jana Motykę, ok. 1946-48 r.
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35. Referendum Ludowe, 30.06.1946 r.



75

36. Żołnierze 9 Armii 1 Frontu Ukraińskiego podczas uroczystości umieszczenia płyty 
upamiętniającej M. Kutuzowa na cmentarzu przy ul. Zgorzeleckiej, 1945 r. 
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37. Żołnierze 9 Armii podczas uroczystości 
na cmentarzu przy ul. Zgorzeleckiej, 1945 r.

38. Żołnierze 9 Armii przy pomniku M. Kutuzowa, 1945 r.

39. Żołnierze 9 Armii przed złożeniem wieńców, 1945 r. 
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42. Żołnierze 9 Armii podczas uroczystości 
na cmentarzu przy ul. Zgorzeleckiej, 1945 r. 

43. Żołnierze 9 Armii podczas uroczystości 
na cmentarzu przy ul. Zgorzeleckiej, 1945 r. 

40. Żołnierze 9 Armii podczas uroczystości 
na cmentarzu przy ul. Zgorzeleckiej, 1945 r. 

41. Żołnierze 9 Armii podczas uroczystości 
na cmentarzu przy ul. Zgorzeleckiej, 1945 r. 
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44. Żołnierze 9 Armii podczas uroczystości umieszczenia płyty upamiętniającej M. Kutuzowa na cmentarzu przy 
ul. Zgorzeleckiej, 1945 r. 

45. Żołnierze 9 Armii przed Muzeum M. Kutuzowa przy ul. Kutuzowa, 1945 r. 
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46. Wizyta marszałka Polski Michała Roli - Żymierskiego, 1946 r. 
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47. Wizyta marszałka Polski Michała Roli - Żymierskiego, 
1946 r. 

48. Wizyta marszałka Polski Michała Roli - Żymierskiego,
1946 r. 

49. Wizyta marszałka Polski Michała Roli - Żymierskiego, 1946 r. 
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50. Wizyta marszałka Polski Michała Roli - Żymierskiego, 1946 r. 

51. Wizyta marszałka Polski Michała Roli - Żymierskiego, 1946 r. 
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52.  Wizyta marszałka Polski Michała Roli - Żymierskiego, 1946 r.
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zdjęcie z archiwum Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
fot. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx53. Północna pierzeja Rynku (kamienice nr 26-27), ok. 1948 r. 
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54. Północna pierzeja Rynku (kamienice nr 24-26), ok. 1948 r. 

55. Wschodnia pierzeja Rynku 
(pozostałości po kamienicach nr 36-39), ok. 1948 r. 

56. Zniszczona kamienica nr 23, zachodnia 
pierzeja Rynku, ok. 1948 r. 
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57. Kamienice nr 42-44 przy ul. Zgorzeleckiej, ok. 1948 r.
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58. Południowa pierzeja Rynku, ok. 1948 r. 

59. Południowa pierzeja Rynku, ok. 1948 r. 
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60. Zniszczone kamienice przy ul. Sierpnia 80, ok. 1948 r. 
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61. Zniszczone kamienice przy ul. Sierpnia 80, ok. 1948 r. 

62. Zniszczone kamienice przy ul. Sierpnia 80, ok. 1948 r. 
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63. Kamienica nr 19 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. 
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64. Kamienica nr 21 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. 65. Kamienica nr 22 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. 

66. Kamienica nr 24 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. 67. Kamienica nr 25 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. 
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68. Kamienica nr 26 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. 69. Kamienica nr 30 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. 

70. Kamienica nr 31 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. 71. Kamienica nr 13 przy ul. Sierpnia 80, ok. 1948 r.



72. Prace porządkowe na ul. Sierpnia 80, ok. 1948-52 r.
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73. Prace porządkowe przy zachodniej pierzei Rynku, ok. 1946-48 r. 

74. Prace porządkowe na terenie ul. B. Prusa, ok. 1948 r. 
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75. Prace porządkowe na terenie ul. B. Prusa, ok. 1948 r.

76. Prace porządkowe, w głębi północna pierzeja Rynku, ok. 1946-48 r. 



77. Pozostałości elewacji kamienic przy Pl. Kościelnym, 1955 r.
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78. Kaplica przy murach obronnych obok kościoła poewangelickiego 
(obecnie kościoła pw. MB Nieustającej Pomocy), 1955 r.

79. Ul. 1. Maja nr 1-11,1955 r.



81

80. Ul. B. Prusa nr 32, 1955 r.

81. Ul. B. Prusa nr 8, 1955 r. 
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82. Ul. B. Prusa nr 5-9, 1955 r. 

83. Ul. F. Chopina nr 8-13, 1955 r..
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84. Ul. F. Chopina nr 18-21, 1955 r.

85. Ul. M. Kutuzowa i 1. Maja, 1955 r. 
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86. Ul. Zacisze nr 1-5, 1955 r. 

87. Ul. Mickiewicza nr 21-26, 1955 r. 
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88. Odbudowana wschodnia pierzeja Rynku, 1957 r.
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92. Odbudowa północnej pierzei w Rynku, 1960 r.

90. Teren odbudowy pierzei zachodniej w Rynku, w tle 
widoczne budynki basenu, budynków przy ul. Armii 
Krajowej oraz dawnej Szkoły Podstawowej nr 1, 1957 r.

91. Odbudowa pierzei wschodniej w Rynku, 1956 r.

89. Teren po wyburzonej zachodniej pierzei w Rynku, ok. 1955 r.

93. Katastrofa budowlana - Brama Piastowska, 
dawniej Brama Kutuzowa, 1957 r.
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95. Odbudowa południowej pierzei Rynku, 1957 r

94. Ul. B. Prusa nr 5-8, 1958 r.
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96. Odbudowa zachodniej pierzei Rynku, widok elewacji tylnej, 1957 r. 
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97. Odbudowa południowej pierzei Rynku, ok. 1956 r.
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98. Odbudowa północnej pierzei Rynku, ok. 1956 r. 
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99. Odbudowa północnej pierzei Rynku, ok. 1956 r. 



100. Budowa hotelu "Piast", ok. 1960-63 r.
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101. Budowa tzw. wieżowca przy ul. A. Asnyka, ok. 1965 r.
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104. Budowa hotelu "Piast", ok. 1960-63 r.

102. Budowa hotelu "Piast", ok. 1960-63 r. 103. Budowa hotelu "Piast", ok. 1960-63 r.



105. Kamienice nr 4-5 przy ul. 1. Maja, widok od podwórka, 1962 r.
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106. Widok na ul. M. Kutuzowa, 1964 r. 

107. Dom nr 5 przy ul. Asnyka, stan przed wyburzeniem, 1964 r.
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108. Dom nr 2 przy ul. Chopina, 
stan przed wyburzeniem, 1963 r. 

109. Dom nr 5 przy ul. Asnyka, 
stan przed wyburzeniem, 1964 r.

110. Remont bolesławieckiego ratusza, 1965 r.
112. Dom nr 2 przy ul. Chopina, 
stan przed wyburzeniem, 1963 r. 

111. Kamienica nr 13 przy ul. Chopina, 
stan przed wyburzeniem, 1964 r. 
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113. Panorama miasta, 1967 r. 
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114. Kamienica nr 15 przy ul. Kubika, 
stan przed wyburzeniem, 1963 r. 

115. Kamienica nr 15 przy ul. Kubika, 
stan przed wyburzeniem, 1963 r. 

118. Kamienice nr 17-18 przy ul. Sierpnia 80,
stan przed wyburzeniem, 1967 r. 

116. Kamienica nr 51 przy ul. Asnyka, 
stan przed wyburzeniem, 1965 r. 

117. Kamienice nr 13-16 przy ul. Chopina, 1964 r. 
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119. Wschodnia pierzeja Rynku, 1968 r. 

120. Zabudowania przy ul. Asnyka, 1970 r. 
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WYKAZ NAZW ULIC:

DzierżyńskiegoKolejowa
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wykaz skrótów:

AP - zbiory Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu
AR - zbiory prywatne Adriana Rajczakowskiego
BHZ - zdjęcia publikowane w "Bunzlauer Heimatzeitung", Goldammer Verlag Würzburg
LP - zdjęcia autorstwa Lwa Prozorowskiego (przekazane od Organizacji Poszukiwaczy Zagi-   
nionych podczas Wojny z siedzibą w Kaliningradzie za pośrednictwem Wojciecha Beszczyńskiego)
MBPMBP - zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu
MC - zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
ROBiDZ - zbiory Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu
ZL - zbiory prywatne Zofii Lercher

1. Mieszkańcy miasta podczas odgruzowania, ok. 1948 r. (MC)
2. Żołnierze 40 Pułku Piechoty - powrót z akcji żniwnej, ok. 1946-48 r. (ZL)
3. Zniszczone kamienice nr 8-10 w Rynku, pierzeja południowa, ok. 1948 r. (MC)
4. Delegacja 59 Armii 1 Frontu Uk4. Delegacja 59 Armii 1 Frontu Ukraińskiego w Bolesławcu, 1945 r. (LP)
5. W muzeum poświęconym pamięci Michaiła Kutuzowa, 1945 r. (LP)
6. Zniszczenia budynku szkolnego przy ul. M. Brody (obecnie Szkoła Podstawowa nr 4),
ok. 1948 r. (MC, MBP)
7. Rynek, ok. 1955-56 r. (MC)
8. Mieszkańcy miasta podczas odgruzowania, Rynek - wylot ul. Kutuzowa, ok. 1948 r. (MC)
9. Mieszkańcy miasta podczas odgruzowania, ul. B. Prusa, ok. 1948 r. (MC, MBP)
10.10. Plan Bolesławca, rysunek F. B. Wernhera, 1749 r. (repr. wg E. Wernicke, Chronik der Stadt 
Bunzlau, Bunzlau 1884)
11. Ratusz, rysunek nieznanego autora z 1603 r. (repr. wg A. Schiller, 400 Jahre Bunzlauer 
Rathaus, [b.m.] 1925) 
12. Pierzeja zachodnia Rynku, lata 60. XIX w. (MC)
13. Pierzeja zachodnia Rynku, lata 70. XIX w. (MC)
14. Pierzeja zachodnia Rynku, lata 30. XX w. (MC)
15. Pier15. Pierzeja zachodnia Rynku, lata 60. XX w. (MC)
16. Uliczka Straży (pomiędzy ul. Sierpnia 80 a ul. Mickiewicza), 1955 r. (ROBiDZ)
17. Plansza do Studium Historyczno-Urbanistycznego "Bolesławiec - Ośrodek Historyczny", 
1954 r. (MC)
18. Pierzeja południowa Rynku, 1955 r. (ROBiDZ)
19. Zachodnia i północna pierzeje Rynku, ok. 1959 r. (MC)
20. Zachodnia i północna pierzeje Rynku, lata 60. XX w. (MC)
21. Odbudo21. Odbudowa kamienicy "Pod Złotym Aniołem", ok. 1958-59 r. (MC)

SPIS ILUSTRACJI:
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22. Budowla osiedla "Konrad", II połowa lat 50. XX w. (AR)
23. Hotel "Piast", ok. 1963 r. (ZL)
24. Odbudowa zachodniej i północnej pierzei Rynku, ok. 1956 r. (MC)
25. Ul. M. Kutuzowa, 1955 r. (MC)
26. Kamienice nr 4-5 przy ul. 1. Maja, stan przed wyburzeniem, 1962 r. 
(AP zespół nr 75, sygn. 1640)
27. Budynki gospodarc27. Budynki gospodarcze przy ul. Łukasiewicza nr 1, stan przed wyburzeniem, 1962 r. 
(AP zespół nr 75, sygn. 1633)
28. Odbudowa południowej pierzei Rynku, 1955/56 r. (MC, MBP)
29. Kamienice nr 11-12 przy ul. 1. Maja, 1955 r. (ROBiDZ)

BOLESŁAWIEC 1945-48

30. Ul. M. Kutuzowa, ok. 1945-47 r. (MC)
31. Żołnierze 40 Pułku Piechoty - defilada w Rynku, ok. 1946-48 r. (MC, ZL)
32. Żołnier32. Żołnierze 40 Pułku Piechoty w Rynku, ok. 1946-48 r. (MC)
33. Pochód z okazji 1 Maja, ok. 1946-48 r. (MC)
34. Kondukt pogrzebowy prowadzony przez ks. Jana Motykę, ok. 1946-48 r. (ZL)
35. Referendum Ludowe, 30.06.1946 r. (MC)
36. Żołnierze 9 Armii 1 Frontu Ukraińskiego podczas uroczystości umieszczenia płyty 
upamiętniającej M. Kutuzowa na cmentarzu przy ul. Zgorzeleckiej, 1945 r. (LP)
37.37. Żołnierze 9 Armii podczas uroczystości umieszczenia płyty upamiętniającej M. Kutuzowa 
na cmentarzu przy ul. Zgorzeleckiej, 1945 r. (LP)
38. Żołnierze 9 Armii przy pomniku M. Kutuzowa, 1945 r. (LP)
39. Żołnierze 9 Armii przed złożeniem wieńców, 1945 r. (LP)
40. Żołnierze 9 Armii podczas uroczystości umieszczenia płyty upamiętniającej M. Kutuzowa 
na cmentarzu przy ul. Zgorzeleckiej, 1945 r. (LP)
41.41. Żołnierze 9 Armii podczas uroczystości umieszczenia płyty upamiętniającej M. Kutuzowa 
na cmentarzu przy ul. Zgorzeleckiej, 1945 r. (LP)
42. Żołnierze 9 Armii podczas uroczystości umieszczenia płyty upamiętniającej M. Kutuzowa 
na cmentarzu przy ul. Zgorzeleckiej, 1945 r. (LP)
43. Żołnierze 9 Armii podczas uroczystości umieszczenia płyty upamiętniającej M. Kutuzowa 
na cmentarzu przy ul. Zgorzeleckiej, 1945 r. (LP)
44.44. Żołnierze 9 Armii podczas uroczystości umieszczenia płyty upamiętniającej M. Kutuzowa 
na cmentarzu przy ul. Zgorzeleckiej, 1945 r. (LP)
45. Żołnierze 9 Armii przed Muzeum M. Kutuzowa przy ul. Kutuzowa, 1945 r. (LP)
46. Wizyta marszałka Polski Michała Roli - Żymierskiego, 1946 r. (MC, ZL)
47. Wizyta marszałka Polski Michała Roli - Żymierskiego, 1946 r. (MC, ZL)
48. Wizyta marszałka Polski Michała Roli - Żymierskiego, 1946 r. (MC, ZL)
49. Wizyta marszałka Polski Michała Roli - Żymierskiego, 1946 r. (MC, ZL)
50. Wizyta marszałka 50. Wizyta marszałka Polski Michała Roli - Żymierskiego, 1946 r. (MC, ZL)
51. Wizyta marszałka Polski Michała Roli - Żymierskiego, 1946 r. (MC, ZL)
52. Wizyta marszałka Polski Michała Roli - Żymierskiego, 1946 r. (MC, ZL)

ZNISZCZENIA WOJENNE I POWOJENNE

53. Północna pierzeja Rynku (kamienice nr 26-27), ok. 1948 r. (MC, MBP)
54. Północna pierzeja Rynku (kamienice nr 24-26), ok. 1948 r. (MC, MBP)
55. Wschodnia pierzeja Rynku (pozostałości po kamienicach nr 36-39), ok. 1948 r. (MC)
56. Znis56. Zniszczona kamienica nr 23, zachodnia pierzeja Rynku, ok. 1948 r. (MC, MBP)
57. Kamienice nr 42-44 przy ul. Zgorzeleckiej, ok. 1948 r. (MC)
58. Południowa pierzeja Rynku, ok. 1948 r. (MC)
59. Południowa pierzeja Rynku, ok. 1948 r. (MC, MBP)
60. Zniszczone kamienice przy ul. Sierpnia 80, ok. 1948 r. (MC)
61. Zniszczone kamienice przy ul. Sierpnia 80, ok. 1948 r. (MC)
62. Zniszczone kamienice przy ul. Sierpnia 80, ok. 1948 r. (MC)
63. 63. Kamienica nr 19 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. (MC)
64. Kamienica nr 21 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. (MC)
65. Kamienica nr 22 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. (MC)
66. Kamienica nr 24 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. (MC)
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67. Kamienica nr 25 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. (MC)
68. Kamienica nr 26 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. (MC)
69. Kamienica nr 30 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. (MC)
70. Kamienica nr 31 przy ul. B.Prusa, ok. 1948 r. (MC)
71. Kamienica nr 13 przy ul. Sierpnia 80, ok. 1948 r. (MBP)

PIERWSZE PRACE PORZĄDKOWE 

72. P72. Prace porządkowe na ul. Sierpnia 80, ok. 1948-52 r. (MC)
73. Prace porządkowe przy zachodniej pierzei Rynku, ok. 1946-48 r. (MC, MBP)
74. Prace porządkowe na terenie ul. B. Prusa, ok. 1948 r. (MC, MBP)
75. Prace porządkowe na terenie ul. B. Prusa, ok. 1948 r. (MC)
76. Prace porządkowe, w głębi północna pierzeja Rynku, ok. 1946-48 r. (MC, MBP) 

STAN MIASTA W 1955 r.

77. Pozostałości elewacji kamienic przy Pl. Kościelnym, 1955 r. (ROBiDZ)
78. 78. Kaplica przy murach obronnych obok kościoła poewangelickiego 
(obecnie kościoła pw. MB Nieustającej Pomocy), 1955 r. (ROBiDZ)
79. Ul. 1. Maja nr 1-11,1955 r. (ROBiDZ)
80. Ul. B. Prusa nr 32, 1955 r. (ROBiDZ)
81. Ul. B. Prusa nr 8, 1955 r. (ROBiDZ) 
82. Ul. B. Prusa nr 5-9, 1955 r. (ROBiDZ) 
83. Ul. F. Chopina nr 8-13, 1955 r. (ROBiDZ)
84. Ul. 84. Ul. F. Chopina nr 18-21, 1955 r. (ROBiDZ) 
85. Ul. M. Kutuzowa i 1. Maja, 1955 r. (ROBiDZ)
86. Ul. Zacisze nr 1-5, 1955 r. (ROBiDZ)
87. Ul. Mickiewicza nr 21-26, 1955 r. (ROBiDZ)

ODBUDOWA OŚRODKA HISTORYCZNEGO 1955-60

88. Odbudowana wschodnia pierzeja Rynku, 1957 r. (AR)
89.89. Teren po wyburzonej zachodniej pierzei w Rynku, ok. 1955 r. (repr. wg Adam Czelny, 
Między Odrą a Nysą, Wrocław, Warszawa, Kraków 1965)  
90. Teren odbudowy pierzei zachodniej w Rynku, w tle widoczne budynki basenu, budynków 
przy ul. Armii Krajowej oraz dawnej Szkoły Podstawowej nr 1, 1957 r. (BHZ 1957, nr 3, s.5)
91. Odbudowa pierzei wschodniej w Rynku 1956 r. (BHZ 1956, nr 19, s.5)
92. Odbudowa północnej pierzei w Rynku (BHZ 1960, nr 23-24, s.11)
93. Katastrofa budowlana - Brama Piastowska, dawniej Brama Kutuzowa, 1957 r. 
(BHZ 1957 (BHZ 1957 r., nr 22, s.5) 
94. Ul. B. Prusa nr 5-8, 1958 r. (BHZ 1958, nr 22, s.5)
95. Odbudowa południowej pierzei Rynku, 1957 r. (BHZ 1957, nr 23-24, s.13)
96. Odbudowa zachodniej pierzei Rynku, widok elewacji tylnej, 1957 r. (AR)
97. Odbudowa południowej pierzei Rynku, ok. 1956 r. (MC)
98. Odbudowa północnej pierzei Rynku, ok. 1956 r. (MC)
99. Odbudowa północnej pierzei Rynku, ok. 1956 r. (MC)

BUDYNKI "NOWEGO CENTRUM" - LATA 60. XX W.BUDYNKI "NOWEGO CENTRUM" - LATA 60. XX W.

100. Budowa hotelu "Piast", ok. 1960-63 r. (ZL)
101. Budowa tzw. wieżowca przy ul. A. Asnyka, ok. 1965 r. (AR)
102. Budowa hotelu "Piast", ok. 1960-63 r. (ZL)
103. Budowa hotelu "Piast", ok. 1960-63 r. (ZL)
104. Budowa hotelu "Piast", ok. 1960-63 r. (ZL)

ZABYTKI I OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI W LATACH 60. XX W.

105. 105. Kamienice nr 4-5 przy ul. 1. Maja, widok od podwórka, 1962 r. 
(AP zespół nr 75, sygn. 1640)
106. Widok na ul. M. Kutuzowa, 1964 r., fot. S. Arczyński, Biuro Wydawnicze "Ruch" (MC)
107. Dom nr 5 przy ul. Asnyka, stan przed wyburzeniem, 1964 r. 
(AP zespół nr 75, sygn. 1556)
108. Dom nr 2 przy ul. Chopina, stan przed wyburzeniem, 1963 r. 
(AP zespół nr 75, sygn.1569)
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109. Dom nr 5 przy ul. Asnyka, stan przed wyburzeniem, 1964 r. (AP zespół nr 75, sygn. 1556)
110. Remont bolesławieckiego ratusza, 1965 r. (AR)
111. Kamienica nr 13 przy ul. Chopina, stan przed wyburzeniem, 1964 r. 
(AP zespół nr 75, sygn. 1581)
112. Dom nr 2 przy ul. Chopina, stan przed wyburzeniem, 1963 r. (AP zespół nr 75, sygn.1569)
113. Panorama miasta, 1967 r. fot. J. Siudecki, Biuro Wydawnicze "Ruch" (MC)
114. 114. Kamienica nr 15 przy ul. Kubika, stan przed wyburzeniem, 1963 r. 
(AP zespół nr 75, sygn. 1626)
115 Kamienica nr 15 przy ul. Kubika, stan przed wyburzeniem, 1963 r. 
(AP zespół nr 75, sygn. 1626)
116. Kamienica nr 51 przy ul. Asnyka, stan przed wyburzeniem, 1965 r. 
(AP zespół nr 75, sygn. 1561)
117. Kamienice nr 13-16 przy ul. Chopina, 1964 r. (AP zespół nr 75, sygn. 1581)
118. 118. Kamienice nr 17-18 przy ul. Sierpnia 80, stan przed wyburzeniem, 1967 r. 
(AP zespół nr 75, sygn. 1699)
119. Wschodnia pierzeja Rynku, 1968 r., fot. Jan Stępkowski, praca nagrodzona w konkursie 
Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego "Bolesławieckie dziedzictwo i współczesność    
u progu nowego wieku - 2007" 
120.120. Zabudowania przy ul. Asnyka, 1970 r. fot. Jan Stępkowski, praca nagrodzona w konkursie 
Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego "Bolesławieckie dziedzictwo i współczesność  
u progu nowego wieku - 2007"
121. Zabudowania przy ul. Asnyka, 1961 r. (BHZ 1961, nr 1, s.8)

121. Zabudowania przy ul. Asnyka, 1961 r.
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