
Promenada w Bolesławcu.
Rozwój architektoniczny i urbanistyczny

1813-1945



Bolesławiec – Wrocław 2010

Wydawnictwo sfinansowane ze środków:

Gminy Miejskiej Bolesławiec
www.um.boleslawiec.pl

Agata Kozioł

Promenada w Bolesławcu.
Rozwój architektoniczny i urbanistyczny

1813-1945

Recenzenci naukowi:

Prof. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

Autorka pragnie podziękować:

Prof. dr hab. Agnieszce Zabłockiej-Kos

Prof. dr hab. Leszkowi Ziątkowskiemu

Prof. dr hab. Grzegorzowi Straucholdowi

Pracownikom Muzeum Ceramiki w Bolesławcu: Annie Bober-Tubaj, Adamowi Faltynowi, Barbarze Glinkowskiej, 
Michałowi Karpińskiemu, Andrzejowi Olejniczakowi, Annie Puk, Tadeuszowi Orawcowi 

Johannie Kutscherze

oraz Rodzicom

© Copyright by Agata Kozioł (tekst)
© Copyright by Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 2010 (wydanie I)

Redakcja: Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska, Agata Kozioł, Andrzej Olejniczak, Anna Puk
Zdjęcie na okładce: Dawne gimnazjum w Bolesławcu, fot. Janusz Moniatowicz
Projekt okładki: Marta Paradowska 
Opracowanie graficzne i skład: Przemysław Muszyński
Druk: Drukarnia aqrat, www.aqrat.pl 

ISBN: 978-83-909097-6-9

Wydawca:

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
www.muzeum.boleslawiec.net



Pani Agaty Kozioł
Temat pracy – Promenada w Bolesławcu. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny 1813-1945
Promotor – prof. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos
Uczelnia – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Pani Joanny Romańskiej
Temat pracy – Wpływ ustaleń planu miejscowego na wartość nieruchomości na przykładzie gminy miejskiej Bolesławiec
Promotor – dr. inż. Maria Hełdak
Uczelnia – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Pana Tomasza Jaśkiewicza
Temat pracy – Bolesławiecki węzeł kolejowy 1945-2005
Promotor – prof. dr hab. Elżbieta Kościk
Uczelnia – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

2. Kapituła Konkursu powołana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec w składzie: 

przedstawiciele kadry naukowo – dydaktycznej uczelni:
prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Waldemar Tyc, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Robert Masztalski, Politechnika Wrocławska

przedstawiciele Urzędu Miasta Bolesławiec:
Jerzy Zieliński – Sekretarz Miasta
Jacek Dudyński – Główny Specjalista w Wydziale Społecznym

po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiła przyznać:

I nagrodę w wysokości 3 000 zł Pani Agacie Kozioł
II nagrodę w wysokości 2 000 zł Panu Jarosławowi Babiaszowi
III nagrodę w wysokości 1 000 zł Panu Tomaszowi Jaśkiewiczowi
oraz dodatkową nagrodę dla Pani Agaty Kozioł w postaci publikacji jej pracy.

Komunikat z posiedzenia Kapituły Konkursu, które odbyło się 3 listopada 2010 roku

1. W ramach IV edycji konkursu wpłynęło osiem prac:

Pana Jarosława Babiasza 
Temat pracy – „Na błękitnym łuku” – rewitalizacja Przedmieścia Młyńskiego w Bolesławcu
Promotor – dr inż. arch. Izabela Mironowicz
Uczelnia – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Pana Piotra Wójcika 
 Temat pracy – Perspektywy rozwoju turystyki rowerowej w powiecie bolesławieckim
 Promotor – dr Elżbieta Nawrocka
 Uczelnia – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze

Pani Joanny Musiał
 Temat pracy – Rola strategii promocji w kształtowaniu wizerunku oraz rozwoju miasta, na przykładzie  miasta Bolesławiec
 Promotor – prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 Uczelnia – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Pani Olgi Osuch
 Temat pracy – Dystrykt bolesławiecki do 1526 roku
 Promotor – prof. dr hab. Rościsław Żerelik
 Uczelnia – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Pani Agaty Kubuś
 Temat pracy – Współpraca miast partnerskich na przykładzie Bolesławca Śląskiego w latach 1974-2008
 Promotor – prof. dr hab. Maciej Mróz
 Uczelnia – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

Niniejsza publikacja została nagrodzona w Konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą 
pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec, obronione w roku 
akademickim 2008/2009 i 2009/2010 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce.



Spis treści

Wstęp   9

Źródła i stan badań   10

Dzieje i rozwój miasta od czasów lokacji do 1945 r. – węzłowe problemy   19

Bolesławiec w XIX w. Czynniki i kierunki rozwoju nowoczesnego miasta   22
Działanie wojenne pomiędzy Prusami a Francją w latach 1806-1807
oraz 1813-1815 i ich skutki. Czynniki rozwoju miasta   22
Kierunki rozwoju miasta. Nowe dzielnice   26
Planty czy promenada?   27

Sytuacja przestrzenna na obszarze pofortyfikacyjnym w I połowie XIX w.
Pierwsze budynki użyteczności publicznej   30

Arsenał w północnej część miasta   30
Rozbudowa kościoła ewangelickiego w południowej części miasta   32

Apogeum rozwoju promenady w latach 1850-1880   38
Działalność Towarzystwa Upiększeń   38
Dworzec i jego znaczenie dla dalszego rozwoju północnej części miasta.
Rola Bahnhofstrasse (ul. Dworcowa)   39
Przebudowa arsenału na teatr   43
Zabudowa mieszkalna w rejonie Oberpromenade   44
Gimnazjum ewangelickie – wybitne dzieło architekta Oppermanna z Görlitz.
Założenie parkowe wokół gmachu autorstwa słynnego planisty Eduarda Petzolda   45
Prace w południowej części promenady   55
Północna część promenady. Wytyczenie Poststrasse (ul. A. Mickiewicza)
i przejęcie przez nią funkcji Bahnhofstrasse (ul. I. Daszyńskiego)   56



Wstęp

Tematem pracy jest bolesławiecka promenada jako teren 
zielony wokół dawnych umocnień miejskich oraz archi-
tektura powstałych wokół niej w l. 1813-1945 gmachów 
użyteczności publicznej oraz reprezentacyjnych budyn-
ków mieszkalnych. Obszar ten był jednym z najbardziej 
prestiżowych fragmentów miasta od połowy XIX w. 
aż do II wojny światowej. Poniższa praca ma na celu 
opis architektury i analizę zależności urbanistycznych 
pomiędzy poszczególnymi budynkami i ich powiązań 
z krajobrazem. Choć, na co wskazuje rozdział „Źródła 
i stan badań”, powstało wiele publikacji na ten temat, to 
żadna z nich nie jest opracowaniem całościowym i wy-
czerpującym. Tematyką zieleni promenady, gatunkami 
występujących na niej drzew i krzewów oraz sposobem 
kształtowania poszczególnych jej odcinków zajmowali 
się głównie G. Polanica i D. Wędzina. A. Bober-Tubaj 
natomiast opisywała szeroko w licznych publika-
cjach architekturę budynków użyteczności publicznej 
oraz pomniki, wzniesione w obrębie plant. Istniejące 
opracowania mają charakter przewodników i opisują 
zagadnienie promenady w układzie topograficznym. 
Niniejsza praca jest zatem pierwszym opisem prome-
nady w ujęciu chronologicznym, co umożliwiło również 
obserwację relacji pomiędzy wszystkimi jej elementami. 
W opracowaniu przedstawiono pełen obraz promenady 
z uwzględnieniem wzajemnych zależności architektury, 
pomników i rzeźb oraz roślinności.

Praca została podzielona na sześć rozdziałów, 
a każdy z nich zawiera podrozdziały. Zostały one po-
przedzone wstępem oraz opisem źródeł i stanu badań. 
Zakończenie ma charakter podsumowujący. Ilustracje 
umieszczono w konkretnych miejsach tekstu i opatrzo-
no krótkimi podpisami. W pierwszym rozdziale przed-
stawione zostały, w sposób syntetyczny, dzieje miasta 

oraz jego rozwój od czasów lokacji do końca II wojny 
światowej. Jest to rozdział o charakterze historycznym, 
w którym zostały uwypuklone główne czynniki, które 
wpłynęły na kształt miasta i charakter jego zabudowy. 
W drugim rozdziale wiele uwagi poświęcono czynnikom 
i kierunkom rozwoju miasta w XIX w. W 1813 r. wojska 
francuskie zburzyły bramy miejskie oraz fragmenty 
umocnień, dzięki czemu miasto zyskało nowe tereny 
i mogło się rozwijać. Promenadę wokół dawnych umoc-
nień zaczęto jednak tworzyć dopiero w l. 40 XIX w., 
kilkadziesiąt lat po zburzeniu murów. Rozdział ten ma 
odpowiedzieć na pytanie czy defortyfikacja była jedy-
nym czynnikiem, który spowodował, iż podjęto decyzję 
o stworzeniu wokół dawnych umocnień rekreacyjnego 
terenu spacerowego. Ponadto opisano w nim kierunki 
rozwoju Bolesławca w XIX w. Promenada nie była bo-
wiem jedynym obszarem, na którym wznoszono nowe 
budynki. Powstały również nowe dzielnice mieszkanio-
we i przemysłowe. Planty zaś przeznaczono głównie 
pod budowę gmachów użyteczności publicznej.

Pierwsze z nich wzniesiono jeszcze przed powsta-
niem Verschönerungverein (Towarzystwa Upiększeń), 
którego zadaniem było zagospodarowanie terenów 
wokół dawnych umocnień. Te właśnie obiekty zostały 
opisane w rozdziale trzecim, w którym ponadto omó-
wiono sytuację przestrzenną na obszarze pofortyfika-
cyjnym w I połowie XIX w. Najobszerniejszy rozdział 
czwarty opisuje przemiany urbanistyczne i architek-
toniczne, jakie zaszły na promenadzie w l. 1840-1880. 
Był to okres najbardziej dynamicznego rozwoju pro-
menady. Powstały wtedy liczne gmachy użyteczności 
publicznej – teatr, gimnazjum, szkoła dla dziewcząt 
wraz z salą gimnastyczną, établissement „Odeon” oraz 
synagoga. Rozwinęło się budownictwo mieszkaniowe 

Szkoła dla dziewcząt   57
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i ostatecznie ukształtowana została roślinność oraz 
układ poszczególnych odcinków plant. W rozdziale pią-
tym omówiono zmiany, jakie zaszły na promenadzie 
oraz obiekty, które powstały w jej obrębie w l. 1881-1910. 
W okresie tym został ostatecznie ukształtowany pro-
gram funkcjonalny promenady. 

Kolejne lata były również znaczące dla ogólnej 
koncepcji tego założenia. W l. 1912-1945 władze mia-
sta skupiły się na zagospodarowaniu południowo-
wschodniego odcinka promenady, co zostało omówio-
ne w rozdziale szóstym. W okresie dwudziestolecia 
międzywojennego nastąpił również rozwój samego 
założenia, który doprowadził do tego, że promenada 
stała się najpopularniejszym miejscem wypoczynku 
bolesławian. Okres III Rzeszy nie przyniósł większych 
zmian w jej obrębie. Jedynym obiektem, który został 
całkowicie zniszczony była synagoga, która spłonęła 
w czasie Nocy Kryształowej w 1938 r. 

W zakończeniu znalazły się informacje dotyczące 
zleceniodawców i architektów, tworzących w obrębie 
promenady. Osobny rozdział, poświęcony temu zagad-
nieniu wprowadzono, aby uniknąć chaosu i zachować 
jasny podział oraz klarowną kompozycję pracy. Ponadto 
jest to rozdział bardzo istotny, w którym podjęto próbę 
wyjaśnienia, kto tworzył w obrębie promenady – lokalni 
mistrzowie budowlani czy sławni architekci. W zakoń-
czeniu starano się również porównać bolesławiecką 
promenadę z innymi założeniami tego typu na Śląsku. 
Czy była ona wyjątkowa? Czy Bolesławiec był tylko jed-
nym z wielu miast, które posiadało tereny spacerowo-
reprezentacyjne wokół dawnych umocnień? Które z ist-
niejących założeń mogło być wzorem dla tego miasta?

Obiekty powstałe przy promenadzie pokazują 
zmiany w architekturze państwa pruskiego w XIX w. 
Różnorodność stylów i form poszczególnych gmachów 
wskazuje, iż pierwotnie nie było jednolitej koncepcji 
urbanistycznej, której się podporządkowywano przy 
zagospodarowywaniu promenady. Czy jednak na 

pewno? Widoczna jest ogromna determinacja władz 
miasta w wykupie parceli położonych wokół umocnień. 
Czy chciano tu stworzyć jedynie teren spacerowy, czy 
od razu planowano także wznoszenie budynków uży-
teczności publicznej? 

Poprzez analizę przestrzeni urbanistycznej wo-
kół poszczególnych obiektów, podjęto również próbę 
znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu 
istniejąca zieleń determinowała ich położenie i formę. 
Czy koncepcja samej promenady – układ ścieżek i dobór 
roślinności pozwalały na dobrą ekspozycję gmachów? 
Natura była tu sprzymierzeńcem czy wrogiem? 

Poniższa praca obejmuje swymi ramami czasowy-
mi okres, gdy Bolesławiec podlegał władzy Niemiec. 
Dlatego też posługuję się niemieckimi nazwami ulic 
i placów, w nawiasie podając nazwy współczesne. 
Stosuję również polskie nazwy instytucji, szkół i obiek-
tów użyteczności publicznej. Na język polski tłumaczę 
również nazwy zawodów i funkcji, pełnionych przez 
dane osoby. Tylko w przypadku, gdy tytuł lub nazwa 
instytucji nie ma polskiego odpowiednika, stosuję ory-
ginalną pisownię. 

Źródła i stan badań

Większość akt, dotyczących historii Bolesławca, spło-
nęła lub zaginęła w czasie II wojny światowej i tuż po 
niej. Ocalałe jednostki znajdują się w lubańskim od-
dziale Archiwum Państwowego1. Niestety nie ma wśród 
nich akt budowlanych obiektów, usytuowanych na bo-
lesławieckiej promenadzie. Również w aktach rejencji 
legnickiej nie ma materiałów, które mogłyby stanowić 
źródło informacji na ten temat2.

W Archiwum Państwowym we Wrocławiu przecho-
wywane są akta Śląskiego Konsystorza Ewangelickiego, 
dotyczące budowy wieży kościoła ewangelickiego 
w Bolesławcu oraz dalszych jego przebudów3, a także 
akta, informujące o staraniach parafii ewangelickiej 

o objęcie kościoła opieką konserwatorską4. Ważne jed-
nostki, odnoszące się do fundacji pomnika Kutuzowa 
znajdują się w Geheimes Staatsarchiv Preussischer 
Kulturbesitz w Berlinie5. 

Wobec braku materiałów archiwalnych szczególnie 
cenne są kroniki miejskie i powiatowe6 oraz pisma pe-
riodyczne. Wśród nich na uwagę zasługują szczególnie 
Chronik der Stadt Bunzlau E. Wernickego7, w której szcze-
gółowo opisane zostały etapy tworzenia promenady. 
Wiele cennych informacji – daty powstania i poświęcenia 
poszczególnych obiektów oraz koszty budowy zawierają 
Chronik der Stadt Bunzlau J.Ch. Bergemanna8, oraz dzieło 
E.Fr. Buquoi9, a także Heimatbuch des Kreises Bunzlau, 
napisany przez G. Haude i A. Gocke10. W 1973 r. wydana 
została książka H. Christianiego pt. Das Leben in der deu-
tschen schlesischen Kleinstadt Bunzlau von 1871-194511. Ma 
ona formę kroniki, w której opisano kolejno wszystkie 
istotne dla miasta wydarzenia, np. budowę łaźni miej-
skiej. H. Christiani omawia też funkcjonowanie szkół, 

teatru i innych publicznych instytucji. Dane statystyczne 
zawarte zostały w tabelach. Autor dzieli lata 1871-1945 
na cztery okresy, z czego ważne informacje zostały za-
warte w części poświęconej okresowi 1871-1919.

Szerszą wiedzę o poszczególnych obiektach, usy-
tuowanych przy promenadzie można uzyskać również 
dzięki różnego typu dawnym przewodnikom, które 
często zawierają także ilustracje12. 

Bardzo istotnym źródłem informacji są artykuły 
A. Schillera, przedwojennego dyrektora bolesławie-
ckiego muzeum, w których opisywał on, powołując się 
na wtedy jeszcze istniejące archiwalia, dzieje miasta, 
jego budynki, ważniejsze miejsca, wydarzenia oraz 
postaci minionych epok. Artykuły ukazywały się jako 
dodatki, głównie w gazecie „Bunzlauer Stadtblatt”13, 
ale również np. w „Neuer Görlitzer Anzeiger”14. 
Wszystkie zostały zebrane i posegregowane tematycz-
nie przez K. Baslera w 3-tomowym opracowaniu, któ-
re dostępne jest w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu15. 
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Privilegierte Stadtapotheke zu Bunzlau, cz. I, „Bunzlauer Stadtblatt” 75 (1925), 4. Beilage ; A. Schiller, Die Privilegierte Stadtapotheke zu 
Bunzlau, cz. II, „Bunzlauer Stadtblatt” 81 (1925), 5. Beilage; A. Schiller, Die Privilegierte Stadtapotheke zu Bunzlau, cz. III, „Bunzlauer 
Stadtblatt” 85 (1925), 3. Beilage; A. Schiller, Anfänge der bunzlauer Promenade, „Bunzlauer Stadtblatt” 163 (1925); A. Schiller, Wie 
sah Martin Opitz aus, „Bunzlauer Stadtblatt” 142 (1926); A. Schiller, Vom Hause Theaterstrasse 1, „Bunzlauer Stadtblatt” 101 (1927), 
3. Beilage; A. Schiller, Bunzlau als Garnison, „Bunzlauer Stadtblatt” 224 (1928), 3. Beilage; A. Schiller, Aus Bunzlaus Baugeschichte, 
„Bunzlauer Stadtblatt” 138 (1929); A. Schiller, 70 Jahre Gymnasium Bunzlau, „Bunzlauer Stadtblatt” 244 (1931), 2. Beilage; A. Schiller, 
Urkunden aus dem Turmknopf der Bunzlauer katolischen Kirche, „Bunzlauer Stadtblatt” 129 (1932) 3. Beilage; A. Schiller, Mitteilungen aus 
der Entwicklung der Stadt Bunzlau, „Bunzlauer Stadtblatt” 299 (1934); A. Schiller, Die Ausgänge der Stadt Bunzlau, Bunzlauer Stadtblatt 
232 (1935), 1. Beilage; A. Schiller, Eichendorff-Erinnerung, „Bunzlauer Stadtblatt” 127 (1937), 1. Beilage; A. Schiller, Welcher Religion 
war Martin Opitz, „Bunzlauer Stadtblatt” 220 (1937); A Schiller, Aus Opitz Knabenzeit, „Bunzlauer Stadtblatt” 1.09.1938

14. A. Schiller, Um Tschirnhaus, „Neuer Görlitzer Anzeiger”, 1932, s. 115; A. Schiller, Erinnerung an der 300 Todestag von Martin Opitz, „Neuer 
Görlitzer Anzeiger” 1939, s. 131-132.

15. Das Lebenwerke von Artur Schiller 1858-1945, t. 1-3, opr. K. Basler, Erfurt 2008.
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Artykuły A. Schillera, a także innych autorów, były 
publikowane w periodycznie wydawanym „Bunzlauer 
Heimatkalender”16.

Wiele informacji, dotyczących ważnych dla bole-
sławieckiej społeczności wydarzeń, takich jak budowa 
szkoły czy wzniesienie wieży kościoła, można znaleźć 
w drukach okolicznościowych. Do najistotniejszych 
dla pracy należą: VII Jahresbericht über das Gymnasium 
zu Bunzlau F.W. Beiserta17 oraz Kurze Geschichte der 
evangelischen Kirchgemeinde von Bunzlau seit ihrer 
ersten Gründung im Jahre 1524 bis auf heutigen Tag18, 
a także 1756-1931 Kirchen jubiläum der evange lischen 
Kirchgemeinde in Bunzlau am 28 November 193119.

Choć nie zachowały się księgi adresowe z XIX w., to 
późniejsze20, zwłaszcza Adressbuch z roku 190321 są cen-
nym źródłem informacji o mieszkańcach miasta. Były 
one pomocne przy ustalaniu właścicieli poszczególnych 
kamienic czy działek. Ponadto dołączane do ksiąg adre-
sowych reklamy sklepów, hoteli oraz restauracji z wi-
zerunkami ich siedzib, umożliwiły zidentyfikowanie 
niektórych obiektów. 

Jednym z podstawowych problemów, jaki wynik-
nął w trakcie pisania pracy, był brak planów miasta 
z okresu pomiędzy l. 1773-1882. Mapa Bole sławca 
z 1773 r.22 mogła służyć dla celów tej pracy w bardzo 
ograniczony sposób, ze względu na bardzo wczesne 
powstanie. Kolejne, precyzyjne już, plany powstały 

jednak dopiero w l. 80. XIX w. Tak ogromna luka cza-
sowa nie pozwala często na precyzyjne wydatowanie 
obiektów oraz uniemożliwia dokładne prześledzenie 
zmian urbanistycznych. 

Istnieje wprawdzie wojskowa mapa miasta z roku 
1813, naniesione na niej zastały jednak tylko zary-
sy obszarów mieszkalnych. Brak natomiast nazw 
ulic i oznaczeń poszczególnych obiektów oraz gra-
nic działek. Wynika to z faktu, iż była to mapa po-
glądowa, mająca pomóc określić potencjał militarny 
Bolesławca, który miał zostać przekształcony w ważny 
punkt oporu. 

W. Dörich wspomina o planie miasta z roku 1836 
w skali 1:2000, jednak nie jest on dostępny w zna-
nych autorce zbiorach archiwalnych, brak go także 
w Oddziale Zbiorów Kartograficznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego23. Prawdopodobnie jego egzemplarze 
zaginęły lub spłonęły razem z aktami miasta. 

W l. 80. XIX w. powstały dwa plany Bolesławca. 
W 1882 miejski radca budowlany W. Dörich stwo-
rzył Plan der Stadt Bunzlau mit der Wasserleitung, den 
Kanälen und Rieseflächen, który był reprodukowany 
w kronice jego autorstwa24. Rok później powstał Plan 
von Bunzlau25. W 1903 r. został opublikowany bardzo 
dokładny plan miasta, wydany przez L. Fernbacha26, 
na którym podpisane zostały poszczególne obiekty 
użyteczności publicznej. 

Jednym z najistotniejszych źródeł kartograficz-
nych jest plan katastralny z 1909 r., który znajduje się 
w Archiwum Państwowym we Wrocławiu27. Jest to cen-
ne źródło ze względu na oznaczenie numerów działek 
oraz ogromną szczegółowość. 

W 1914 r. powstała interesująca mapa w skali 1:7500, 
na której dodatkowo naniesiono miniatury ciekawych 
architektonicznie obiektów, pełniących istotne funkcje 
publiczne28. Wśród nich znalazły się m. in.: gmach sądu, 
szkoła dla dziewcząt, kościół ewangelicki. Ponadto do 
planu dołączono spis ulic. Kopie wszystkich wyżej 
wymienionych źródeł kartograficznych oraz innych, 
które w pracy nie zostały wykorzystane, są dostępne 
w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. 

W tymże Muzeum znajduje się ponadto najwięk-
sza kolekcja kart pocztowych z widokami miasta 
(około 1000 egzemplarzy). Umożliwiają one porów-
nanie danych obiektów w różnych okresach oraz 

opis nieistniejących już budynków. Znaczna część 
pocztówek, opatrzona rozbudowanym komentarzem, 
została zreprodukowana w dwutomowej publikacji 
A. Bober-Tubaj29. Muzeum posiada również ogromny 
zbiór fotografii, z którego korzystano podczas two-
rzenia kolejnych rozdziałów pracy. Na szcze gólną 
uwagę zasługują zdjęcia przekazane muzeum przez 
Z. Mireckiego, wśród których przeważają widoki 
XIX-wiecznego Bolesławca, a najstarsze z nich dato-
wane są na lata przed 1867 r. 

Wielu kolekcjonerów, zwłaszcza lokalnych, zbiera 
karty pocztowe związane z miastem. Nie zawsze jednak 
ich zbiory są dostępne publicznie. Ponadto na stronie 
www.wroclaw.hydral.com.pl umieszczonych jest wiele 
ciekawych widokówek, ukazujących poszczególne bu-
dynki oraz fragmenty bolesławieckiej promenady.

Historia Śląska doczekała się licznych opracowań, 
które wykorzystano podczas tworzenia rozdziałów 

16. [b.i.] Demke, Die Glocken der evangelischen Kirche, [w:] Bunzlauer Heimatkalender für das Jahr 1929, Bunzlau 1929, s. 66-68; A. Glander, 
Aus der Geschichte der Baufirma Gansel in Bunzlau, [w:] Heimatkalender für die Kreise um den Gröditzberg, Bunzlau, Goldberg, Bunzlau 1930, 
s. 69-72; A. Schiller, Dominikanerkloster in Bunzlau, [w:] Bunzlauer Heimatkalender, Bunzlau 1932, s. 28-31; A. Glander, Die Wehrbauten im 
alten Bunzlau, [w:] Heimatkalender für die Kreise um den Gröditzberg, Bunzlau, Goldberg, Bunzlau 1934, s. 53-61; B. Zöllner, Wie Bunzlaus 
Zoo entstand, [w:] Heimatkalender für die Kreise um den Gröditzberg, Bunzlau, Goldberg, Löwenberg, 1935, s. 68-71; [b.i.] Candrian, Das 
Kutusofdenkmal in Bunzlau, [w:] Heimatkalender Kreis Bunzlau, 1942, s. 83-85.

17. F.W. Beisert, VII Jahresbericht über das Gymnasium zu Bunzlau, Bunzlau 1865; 1756-1931 Kirchenjubiläum der evangelischen Kirchgemeinde 
in Bunzlau am 28 November 1931, Bunzlau 1931.

18. H. Meisner, Kurze Geschichte der evangelischen Kirchgemeinde zu Bunzlau seit ihrer ersten Gründung im Jahre 1524 bis auf heutigen Tag, 
Bunzlau 1856.

19. 1756-1931 Kirchenjubiläum der evangelischen Kirchgemeinde in Bunzlau am 28 November 1931, Bunzlau 1931.
20. Adressbuch der Stadt Bunzlau 1907/1908, Bunzlau 1908; Bunzlauer Adressbuch 1924/1925, Bunzlau 1925.
21. J. Gruchalla, Adressbuch der Stadt Bunzlau, Bunzlau 1903.
22. Plan der Stadt Bunzlau, 1773, [w:] Bolesławiec. Zarys…, wkładka pomiędzy s. 96 a 97.
23. W. Dörich, op. cit., s. 1.
24. Ibidem, wkładka na końcu.
25. Plan von Bunzlau, 1883, (kopia – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).
26. Plan von Bunzlau, [w:] J. Gruchalla, op. cit. (wkładka).

Il. 1 Plan miasta z roku 1882

27. Übersichtkarte der Kreisstadt Bunzlau 1909, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, PKR IV/375.
28. Pharus-Plan, Bunzlau 1914.
29. A. Bober, Bolesławiec na dawnych pocztówkach, Jelenia Góra-Bolesławiec 2003; A. Bober-Tubaj, Bolesławiec na dawnych pocztówkach, 

cz. II, Jelenia Góra-Bolesławiec 2006.
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historycznych. Najważniejsze z nich to wydane przez 
Uniwersytet Wrocławski Dolny Śląsk Monografia hi-
storyczna30 oraz Historia Śląska31. Rozdział niniej-
szej pracy, poświęcony wojnom pomiędzy Prusami 
a Francją powstał głównie w oparciu o najnowsze 
wydawnictwa, które opisują okres wojen napoleoń-
skich i przytaczają niejednokrotnie materiały źródło-
we32. Szczególnie cenna wydaje się być publikacja M. 
Olczaka, który w swej książce wiele miejsca poświęca 
sytuacji Bolesławca w roku 1813, a więc kluczowym 
dla przedstawionych w pracy rozważań33.

Dużo gorzej zostało opracowane zagadnienie 
prome nad na Śląsku. Temat ten, podjął jedynie A. Kwa-
śniewski w swym krótkim artykule34. Proble mem 
zieleni miejskiej na przykładzie Wrocławia, miasta 
na którym w pewnej mierze wzorowano się, tworząc 
promenadę w Bolesławcu, zajmowały się głównie 
I. Bińko wska35 oraz Z. Bandur ska36. Architekturę, 
rozwój przestrzenny oraz zachodzące w obrębie tego 
mia sta procesy urbanistyczne opisała obszer nie 
A. Zabłocka-Kos37.

Poszczególne obiekty architektoniczne, usytuo-
wane w obrębie promenady, zostały omówione, w szer-
szym kontekście, głównie w oparciu o niemiecko języ-
czną literaturę. Szczególnie ważne były opra co wania 
G. Grundmanna, dotyczące kościołów ewangelickich38. 
Architekturą teatrów zajął się szerzej B. Vogelsang 
w swym dziele Theaterbau in Schlesien39. Autor podał 

30. Dolny Śląsk. Monografia historyczna, red. W. Wrzesiński, Wrocław 2006. 
31. Historia Śląska, red. M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik, Wrocław 2002; R.M. Łuczyński, Chronologia dziejów Dolnego Śląska, 

Wrocław 2006.
32. P. Malicki, Wielka Armia Napoleona na Śląsku 1806-1808, Wrocław-Racibórz 2008; A. Olejniczak, Obciążenia wojenne w zachodniej części 

Dolnego Śląska podczas kampanii napoleońskich 1806/07 i 1813 roku, Bolesławiec 2009.
33. M. Olczak, Kampania 1813, Warszawa 2004.
34. A. Kwaśniewski, Adaptacja terenów pofortecznych w procesie kształtowania systemów zieleni miast śląskich, [w:] Zamki. Miasta warowne. 

Ogrody. Relacje historycznych założeń fortyfikacyjnych oraz terenów zielonych w miastach zabytkowych, Kraków 2002, s. 197-208.
35. I. Bińkowska, Promenada Wrocławska. Geneza powstania i pierwsze lata istnienia, „Roczniki Sztuki Śląskiej” 15 (1991), s. 193-118; 

I. Bińkowska, Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku, Wrocław 2006.
36. Z. Bandurska, Dawny ogród na międzymurzu we Wrocławiu,”Roczniki Sztuki Śląskiej” XVII (1999), s. 157-165.
37. A. Zabłocka- Kos, Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city 1807- 1858, Wrocław 2006.
38. G. Grundmann, Der Evangelische Kirchenbau in Schlesien, Frankfurt 1970.
39. B. Vogelsang, Theaterbau in Schlesien, Dortmund 1984.

Il. 2 Fragment planu miasta z roku 1909

Il. 3 Plan miasta z roku 1914 r.

w nim wiele informacji, dotyczących architektów, 
kosztów budowy, a także zamieścił plany i prze- 
kroje budowli. 

M. Jagiełło-Kołaczyk w swej książce o wrocław-
skich établissementach wiele miejsca poświęciła 
genezie ich powstania oraz formom architektonicz-
nym, jakie przybierały, co zostało wykorzystane przy 

omawianiu „Odeonu”40. Przy opisie architektury są-
siedniego budynku – synagogi bardzo pomocne było 
opracowanie H. Hammer-Schenka, które jest najpeł-
niejszym kompendium poświęconym architekturze sy-
nagogalnej w Europie środkowo-wschodniej41. Nurtowi 
mauretańskiemu świątyń żydowskich poświęciła swą 
książkę E. Bergmann42.
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Bibliografia dotycząca rozwoju i historii Bolesławca 
jest dziś szeroka. Po II wojnie światowej powstały liczne 
opracowania zarówno w języku niemieckim, jak i pol-
skim. W roku 1964 w Siegburgu, mieście do którego 
po II wojnie przesiedlono część mieszkańców dawne-
go Bunzlau, powstał Der Bunzlauer Kreis am Bober und 
Queis. Ein Heimatbuch43. W jego poszczególnych rozdzia-
łach znalazły się opisy bolesławieckich szkół44, teatru45, 
kasy oszczędności46 oraz wiele innych47. 

Pierwszym polskim opracowaniem, poświęconym 
architekturze Bolesławca była książka J. Bach miń-
skiego pt. Bolesławiec z serii Śląsk w zabytkach sztuki48. 
Autor podjął próbę opisania wszystkich zaby tków 
mia sta, stąd nie mogło zabraknąć tu wzmianek doty-
czących lat powstania i ogólnych dziejów teatru miej-
skiego. Wiele uwagi J. Bachmiński poświęca dziejom 
i przebudowie klasztoru dominikanów po jego seku-
laryzacji w 1810 r. 

Dopiero jednak pod koniec lat 90. i na początku 
nowego wieku miasto zyskało kilka ciekawych pozycji 
wydawniczych. Większość z nich, pośrednio lub bez-
pośrednio, porusza zagadnienie bolesławieckich plant, 
czy to w kontekście ogólnego rozwoju miasta, czy też 
przy opisie poszczególnych obiektów lub architektów. 
W 1998 r. powstały dwie, zasługujące na uwagę pozycje. 

M. Olczak i J. Moniatowicz, autorzy popularnego prze-
wodnika historycznego49, którego drugie wydanie uka-
zało się w roku 2000, opisując miasto, podzielili je na 
kilka szlaków. Przy ich opracowaniu autorzy kierowali 
się przede wszystkim kryterium bliskiego położenia 
obiektów oraz ich wspólnymi dziejami historycznymi. 
Obszar wokół murów miejskich został omówiony dość 
szeroko i wyczerpująco w pierwszym rozdziale książki. 
Choć książka nie ma charakteru naukowego, autorzy 
opierali się na źródłach historycznych. 

W tym samym roku G. Polanica i D. Wędzina stwo-
rzyli broszurę pt. Bolesławieckie planty. Przewodnik 
dydaktyczny. Ścieżka piesza50. Zawarli w nim cenne 
informacje na temat terenu zielonego otaczającego 
mury obronne. Poświęcają oni sporo uwagi również 
parkowi przy ul. Sądowej, który został zaprojektowany 
przez E. Petzolda. 

W roku 2001 powstało najpełniejsze powojenne 
opracowanie dziejów miasta: Bolesławiec – zarys mo-
nografii miasta pod redakcją T. Bugaja i K. Ma twijow-
skiego51. W pracy wykorzystano przede wszystkim 
rozdziały: VI52, VII53, VIII54, IX55, X56 i XI57, które za-
wierają informacje o dziejach społeczno-politycznych, 
infrastrukturze społecznej i technicznej, życiu go-
spodarczym oraz oświacie i kulturze w l. 1806-1945. 

Rozdział X poświęcony został zabytkom miasta, XI zaś 
rzeźbie, architekturze i rozwojowi przestrzennemu w XIX 
i pierwszej połowie XX w. W książce opisane są szeroko 
zależności między poszczególnymi dziedzinami życia 
i faktami historycznymi. Podane są dokładne dane sta-
tystyczne oraz załączone są przedruki planów miasta.

W 2001 r. ukazała się broszura pt. 750 lat Bole sła-
wca, dzieje miasta i jego historyczne związki ze Śląskiem, 
Łużycami i Czechami. Znalazł się w niej artykuł K. Popiń-
skiego pt. Bolesławiec, miasto na skrzyżowaniu szlaków 
komunikacyjnych i jego oryginalność58. Autor znaczną 
jego część poświęca rozwojowi infrastruktury miasta 
w XIX w., zwracając szczególną uwagę na znaczenie linii 
kolejowej dla miasta. 

W 2005 r. powstało II wydanie obszernego wydaw-
nictwa pt. Leksy kon zaby tków archi tektury Dolnego 
Śląska J. Pilcha59. Znalazła się tu wzmianka dotycząca 
dziejów miasta od momentu lokacji oraz krótkie opisy 
wybra nych za bytków, m. in.: teatru oraz dawnego gim-
nazjum, którego plan został zamieszczony w książce. 
A. Bober w roku 2003 napisała pierwszą część książki 
pt. Bolesławiec na dawnych pocztówkach60. Jej druga część 
ukazała się w roku 200661. Poza bardzo cennym mate-
riałem ikonograficznym zostały zebrane tu wszystkie 
podstawowe informacje na temat obiektów na nich 
przedstawionych.

W tym samym roku ukazała się broszura napisa-
na przez A. Bober-Tubaj, K. Matoryn i G. Matoryna 
pt. Śladami słynnych Europejczyków. Szlaki piesze 

w Bole sławcu62. W rozdziale V zostały zebrane infor-
macje na temat wszystkich projektów parków, ja-
kie wykonał E. Petzold dla miasta. Powstał również 
ro zdział po święcony działalności w mieście zna- 
nych architektów.

 Bolesławiecka promenada w XIX w. i poszczegól-
ne, położone w jej obrębie obiekty były częstym te-
matem artykułów, ukazujących się na łamach czaso-
pism, zwłaszcza o zasięgu regionalnym. Najczęściej 
artykuły dotyczyły dziejów poszczególnych budow-
li miasta. Budynek dawnego gimnazjum – dzisiej-
szy sąd był opisywany w Kurendzie nr 4/199763 oraz 
w Wieściach Ziemi Bolesławieckiej nr 13/2000. W Czasie 
Bole sławie ckim A. Bober publikowała materiały doty-
czące XIX-wiecznej sztuki i architektury Bolesławca64. 
W nr 1/199865 ukazał się artykuł dotyczący działalno-
ści rodziny bolesławieckich architektów – Ganselów, 
gdzie można znaleźć dane biograficzne oraz wykaz prac 
prowadzonych na terenie miasta. W numerze 2/199866 
tego samego czasopisma opisane zostały dzieje kolei 
bolesławieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem wia-
duktu na rzece Bóbr. Na łamach czasopisma Turysta 
Dolnośląski nr 7-8/200667, 12/200668 oraz 1/200769 ob-
szernie zostały omówione przez D. Wędzinę zagadnie-
nia bolesławieckiej promenady. 

Ponadto należy wspomnieć o wydawanej w Schein-
feld gazecie Bundesheimatgruppe Bunzlau in Siegburg, 
noszącej tytuł Bunzlauer Heimat zeitung. Regularnie 
pojawiają się w niej przedruki z dawnej prasy oraz 

40. M. Jagiełło-Kołaczyk, Wrocławskie établissements. Historia i architektura, Wrocław 2000.
41. H. Hammer-Schenk, Synagogen in Deutschland, Geschichte einer Baugattung im 19 und 20. Jahrhundert, t. 1, Hamburg 1981.
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Bolesławiec leży na Dolnym Śląsku, w dolinie rzeki Bóbr. 
Lokację miasta na prawie niemieckim przeprowadził je-
den z książąt śląskich83 przed rokiem 125184. Już w tym 
okresie ukształtował się zasadniczy schemat urbani-
styczny miasta, w dużej mierze zachowany do dziś. 

Niemal kwadratowy Rynek z ratuszem stano wił 
ścisłe centrum miasta. Od niego odcho dziły ulice, 
two rzące regularną siatkę i dzielące miasto na parcele. 
Zapewne już w okresie lokacji miasto zostało otoczone 
fosą i ziemnym wałem. Informacje o wzniesieniu ka-
miennych murów obronnych pochodzą z roku 131685. 

Jeszcze w XIII w., prawdopodobnie za rządów 
Bolka I Surowego, w obrębie miasta został wzniesio-
ny zamek86. Na jego miejscu w XVIII w. wybudowano 
kościół ewangelicki. Bezpośredni wpływ na ukształ-
towanie zabudowy miasta w okresie średniowiecza 
i w czasach nowożytnych miało również położenie ka-
tolickiego kościoła parafialnego. Orientowana świą-
tynia usytuowana była we wschodniej części Starego 
Miasta w sposób, zaburzający nieco regularny podział 
na parcele. Powstała ona już w XV w., jednak w ciągu 

kolejnych wojen była wielokrotnie niszczona, a jej bryła 
ulegała licznym przekształceniom87.

Również w XIII w. do Bolesławca zostali sprowa-
dzeni dominikanie. Do ich dyspozycji oddano teren 
w północno-zachodniej części miasta, w bezpośred-
nim sąsiedztwie murów obronnych. Wznieśli oni tu 
kościół i zabudowania klasztorne. W roku 1429 miasto 
zostało zniszczone przez husytów. W czasie najazdu 
doszczętnie spłonął również kompleks, należący do 
dominikanów88, lecz już w 1432 r. został on odbudo-
wany89. W związku z rozłamem w kościele i reforma-
cją dominikanie zostali wypędzeni z miasta na ponad 
100 lat i powrócili dopiero w XVII w. Prawdopodobnie 
na przełomie XVII i XVIII w. wznieśli nowe zabudo-
wania klasztorne90, na pierwotnie należącym do nich 
placu, co nie pozostało bez znaczenia dla zagospoda-
rowania tego obszaru w XIX w. 

W II połowie XV w., gdy ucichły echa wojny husyckiej, 
a gospodarka miasta odzyskała względną równowagę, 
wzmocniono i podwyższono fortyfikacje, zdecydowano 
się również na odbudowę kościoła parafialnego oraz 

Dzieje i rozwój miasta od czasów lokacji do 1945 r. 
– węzłowe problemy82

82. W rozdziale zwracam uwagę na wydarzenia, mające znaczący wpływ dla rozwoju miasta zwłaszcza w XIX wieku, w oparciu o: E. Wernicke, 
op. cit.; J. Ch. Bergemann, op. cit.; H. Christiani, op. cit.; E. Dewitz, Geschichte des Kreises Bunzlau, Bunzlau 1885; F. A. Zimmermann, Beiträge 
zur Beschreibung von Schlesien, Brieg 1785, t. 6; A. Schiller, A. Zobel, Bunzlau, [w:] Deutsche Städtebuch, t. I, opr. E. Keyser, Stuttgart-Berlin 
1939, s. 726-728; Bolesławiec. Zarys…; J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005, s. 21-25.

83. Był to najprawdopodobniej Bolesław Rogatka.
84. Data przypuszczalna – brak zachowanych dokumentów, za: R. Żerelik, Dzieje Bolesławca w średniowieczu, [w:] Bolesławiec. Zarys…, s. 32.
85. Ibidem, s. 46.
86. Ibidem, s. 47.
87. W. Kapałczyński, op. cit., s. 178.
88. R. Żerelik, op. cit., s. 49.
89. M. Olczak, J. Moniatowicz, op. cit., s. 32.
90. Ibidem, s. 32.

artykuły autorskie dotyczące dawnego Bolesławca, 
często opatrzone ciekawymi fotografiami70. 

Warto również wspomnieć o stosunkowo nowym 
cyklu wydawniczym „Boleslaviana”, w ramach którego 
drukowane są m. in. prace magisterskie, poświęcone 
zagadnieniom związanym z miastem i jego historią. 
W ramach cyklu ukazały się bardzo ciekawe pozycje 
poświęcone życiu teatralnemu w Bolesławcu71 oraz ży-
ciu muzycznemu w mieście w XIX w.72. 

Obiekty istniejące do dziś w obrębie promenady, 
systematycznie wpisywane są do Krajowego Rejestru 
Za by tków. Do rejestru trafiły już: kościół ewan-
gelicki wraz z wieżą73, teatr74, „Odeon”75, willa przy 
ul. Grun  waldzkiej76, zakłady kąpielowe77 oraz gmach 
gimna zjum78 wraz z założeniem parkowym79. Poza 
zabytkami architektury dokumentację konserwator-
ską posiadają również planty80 oraz mury obronne 
w postaci trwałej ruiny81. 

70. Np.: Vor der Stadt- und Kreissparkasse Bunzlau, „Bunzlauer Heimatzeitung” 6 (1965).
71. K. Maczel, Życie teatralne w Bolesławcu, Bolesławiec 2007.
72. K. Pacek, Życie muzyczne Bolesławca w XIX wieku, Bolesławiec 2006.
73. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, Kościół ewangelicki, ob. rzym. kat. par. p.w. 

MB Nieustającej Pomocy, Wieża, nr rej.: 234/A/1-2/03 z 17.12.2003.
74. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, Teatr, nr rej.: A/1042 z 31.01.2008 (kopia – Muzeum 

Ceramiki w Bolesławcu).
75. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, Dawna miejska sala koncertowa „Odeon”, nr rej.: 

A/1079 z 11.09.2008 (kopia – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).
76. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, Willa, ul. Grunwaldzka 5, nr rej.: A/1038 z 20.12.2007 

(kopia – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).
77. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, Miejski Zakład Kąpielowy, nr rej: A/1303 

z dn. 31.08.09 (kopia – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).
78. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, Gimnazjum, ob. Sąd Rejonowy, nr rej.: 1306/J 

z 7.07.1997.
79. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, Park przy gimnazjum, nr rej.: 1206/J z 24.04.1995.
80. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, Planty miejskie, nr rej.: 1205/J z 24.04.1995 (kopia – 

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).
81. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, Mury obronne, nr rej.: 598 z 25.08.1959 

(kopia – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).
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wzniesienie nowego ratusza i sukiennic91. W mieście za-
łożono także sieć wodno-kanalizacyjną. Około połowy 
XVI w. Bolesławiec został otoczony drugim, zewnętrz-
nym pierścieniem murów obronnych z licznymi bastio-
nami i basztami92. Podwójne fortyfikacje przeprute były 
trzema bramami: Górną, Celną i Mikołajską. Od nich 
wzięły swoje nazwy rozwijające się od XV, a istniejące 
prawdopodobnie już w XIV w. przedmieścia, na których 
sytuowano przede wszystkim zakłady rzemieślnicze93. 
Do 1813 r. fortyfikacje te wyznaczały administracyjne 
granice Bolesławca94.

Dla rozwoju Bolesławca na przestrzeni stuleci 
znamienne było położenie na skrzyżowaniu dwóch 
ważnych szlaków handlowych. Przez miasto przebie-
gał zarówno szlak prowadzący ze wschodu na zachód 

– z Krakowa przez Wrocław do Zgorzelca i Lipska jak 
i drugi – z południa na północ, z Lwówka Śląskiego do 
Szprotawy i dalej przez Żagań do Brandenburgii lub do 
Wielkopolski95. Dzięki takiemu położeniu Bolesławiec 
już w średniowieczu stał się miastem handlowym. 
Od XV w. odgrywał dużą rolę jako ośrodek tkactwa. 
XVI w. przyniósł rozwój rzemiosła ceramicznego, choć 
garncarnie w mieście istniały prawdopodobnie już od 
wczesnego średniowiecza. Ta gałąź przemysłu działała 
w Bolesławcu bardzo prężnie, co związane było z ist-
nieniem w okolicach miasta złóż gliny. 

Dla społeczności małego miasteczka, duże znacze-
nie miała działalność, urodzonego w Bolesławcu w roku 
1597 Martina Opitza96. Choć poeta ten został zapo-
mniany przez miejscową społeczność na kilka stuleci, 
w późniejszych wiekach otoczony został należytym 

szacunkiem. W XIX w. doczekał się pomnika i ulicy 
swego imienia, a dom, w którym się urodził, oznaczo-
no tablicą pamiątkową. W 1642 r., w czasie tzw. wojny 
trzydziestoletniej, miasto zostało zniszczone przez 
Szwedów. 100 lat później Bolesławiec, jako część Śląska, 
przeszedł na długi czas pod panowanie pruskie. 

W 1740 r. wojska Fryderyka II wkroczyły na Śląsk, 
co dla Bolesławca oznaczało początek przemian poli-
tycznych, społecznych i gospodarczych. Miasto zna-
lazło się w obrębie państwa, które potrzebowało pie-
niędzy na utrzymanie, wyżywienie oraz kwaterunek 
ogromnej liczby wojska. Bolesławianie zostali obcią-
żeni wysokimi świadczeniami na rzecz władzy pru-
skiej, a przemarsze wojsk oznaczały dodatkowe straty 
i zniszczenia. Tak było również podczas II wojny ślą-
skiej, kiedy w roku 1745 oddziały habsburskie dokonały 
grabieży miasta na sumę 40 000 talarów97. Całkowity 
rozpad jego dawnej świetności nastąpił w roku 1763, po 
zakończeniu III wojny śląskiej (wojny siedmioletniej), 
w wyniku której Bolesławiec ostatecznie znalazł się 
pod władzą Prus. Skutki tak długich wojen były dla 
społeczeństwa bardzo dotkliwe. Nastąpiło gwałtowne 
zubożenie mieszkańców, uciążliwa była drożyzna, co 
spowodowało powstanie nowego zjawiska – pojawiła 
się duża ilość żebraków98. Z zapaści miasto zaczęło 
się podnosić dopiero w l. 80. XVIII w., a około 1786 r. 
osiągnięto względną stabilizację99. Stopniowo wzra-
stała liczba ludności, a co się z tym wiąże – nastąpiła 
rozbudowa miasta. Wprowadzono zakaz stawiania 
domów z drewna i zakaz krycia budowli materiałami 
łatwopalnymi, co miało zmniejszyć straty w przypadku 

91. R. Żerelik, op. cit., s. 57.
92. E. Beck, op. cit., s. 11.
93. B. Berduła, Zarys dziejów Bolesławca do 1742 r., [w:] Bolesławiec. Szkice z dziejów miasta. Materiały sesji popularnonaukowej, Bolesławiec 

1986; Bolesławiec. Zarys…, s. 50.
94. Patrz: L. Schilling, Geschichte des Bunzlauer Stadtforstes, Bunzlau 1894; Z. Szczepański, P. Śliwko, Bolesławieckie fortyfikacje miejskie. 

Zarys dziejów, Bolesławiec 1988.
95. K. Popiński, Bolesławiec…, s. 97.
96. A. Schiller, Martin…; Na temat poety patrz też m. in.: A. Bober, M. Olczak, Martin Opitz 1597-1639, Bolesławiec 1996; A. Schiller, Wie…; 

A Schiller, Aus Opitz…; A. Schiller, Erinnerung…; Für Erinnerung an der dreihundertsten Todestag des Dichter Martin Opitz von Boberfeld, 
Bunzlau 1939.

97. T. Bogacz, Oblicze polityczno-gospodarcze w latach 1740-1806, [w:] Bolesławiec. Zarys…, s. 78-110, s. 80.
98. Ibidem, s. 83.
99. Ibidem, s. 83.

ewentualnego pożaru lub działań wojennych. Przepis 
ten zadecydował w dużej mierze o zmianie charakteru 
zabudowy Bolesławca. 

Choć wojny śląskie przyniosły wiele strat, to jed-
nak nowe, pruskie władze państwowe przyczyniły się 
w pewnym stopniu do szybkiej odbudowy gospodarki 
po okresie kryzysu. W 1776 r. miasto otrzymało daro-
wiznę spłat, dzięki czemu mogło rozpocząć odbudowę 
ratusza100. U progu XIX w. Bolesławiec miał już stabilną 
i dość silną pozycję gospodarczą na Śląsku101.

Największe zmiany w rozwoju miasta nastąpiły 
w wieku XIX, gdy po wojnie między Francją a Prusami 
zaczęto odbudowywać i rozwijać infrastrukturę. 
W II ćw. XIX w. w mieście powstało wiele nowych za-
kładów przemysłowych oraz linia kolejowa. W kolej-
nych latach zaś rozwinęło się budownictwo mieszka-
niowe i publiczne102.

Ze względu na swoje położenie na szlaku wschód- 
za chód Bolesławca nie ominęły działania związane 
z Wio sną Ludów. Mieszkańcy miasta uczestniczyli rów-
nież w wojnie z Francją w l. 1870-71. Skutki tych działań 
dla silnego gospodarczo ośrodka nie były jednak dotkli-
we. Mimo, że w czasie I wojny światowej Bolesławiec 
podupadł, a liczba ludności zmniejszyła się, to jednak 
miasto zachowało stabilną gospodarkę. W l. 20. i 30. 
XIX w. powstało wiele nowych osiedli mieszkaniowych. 
W czasie II wojny w Bolesławcu istniały dwa obozy kon-
centracyjne, będące filiami obozów w Gross Rosen103. 
Choć miasto nie zostało zniszczone w czasie dwóch 
wojen światowych, to wojska rosyjskie, które wkroczyły 
tu w roku 1945, spaliły znaczną część zabudowań ob-
szaru staromiejskiego104. Kamienice pierzei rynkowych 
odbudowano w l. 1955-1960 na podstawie zachowanych 
planów i źródeł ikonograficznych105. 

100. Ibidem, s. 83.
101. Ibidem, s. 83.
102. Więcej na ten temat patrz: rozdział „Bolesławiec w XIX w. Czynniki i kierunki rozwoju nowoczesnego miasta”.
103. Patrz: A. Konieczny, AL Bunzlau I i AL Bunzlau II – filie KL Gross-Rosen w Bolesławcu, Wałbrzych 2004.
104. Por. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec 1945-1966. Zniszczenia i odbudowa, Bolesławiec 2009.
105. Projekt odbudowy wykonał Feliks Skomorowski (Miastoprojekt Wrocław), więcej na temat odbudowy patrz: Ibidem; M. Przełęcki, 

Bolesławiec. Katalog zabytków architektury i wytyczne konserwatorskie do plany porządkowania, 1955 (mps, Regionalny Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu).
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Działania wojenne pomiędzy Prusami 
a Francją w latach 1806-1807 oraz 1813-1815 
i ich skutki106. Czynniki rozwoju miasta

Jesienią 1806 r. w wyniku wojny, wypowiedzianej 
przez króla Prus Fryderyka Wilhelma III, na Śląsk 
wkroczyły wojska francuskie. Bolesławiec znalazł się 
na szlaku maszerujących wojsk. Wiązało się to nie tylko 
z obowiązkiem zakwaterowania żołnierzy, lecz także 
z licznymi grabieżami i rekwizycjami. Szacuje się, że 
w l. 1806-1808 w mieście stacjonowało łącznie około 
230 tys. żołnierzy, a straty, jakie w tym czasie ponieśli 
mieszkańcy Bolesławca, wyniosły 349 545 talarów107. 

Po okresie niepowodzeń wojennych władze Prus 
zdecydowały się na wprowadzenie szeregu reform. 
Przeprowadzone przez Karla von und zum Steina oraz 
Karla Augusta von Hardenberga w l. 1808-1812 dzia-
łania, miały na celu całkowite zniesienie systemu feu-
dalnego, unowocześnienie organizacji miast i umoż-
liwienie rozwoju ekonomicznego, tak by zwiększyć 
również ich możliwości płatnicze. Pozyskane od miast 
środki miały zasilić armię pruską i pomóc w spłacie 
ogromnych kontrybucji. 

106. Rozdział powstał w oparciu o: Dolny Śląsk; op. cit.; M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerlik, op. cit.; R.M. Łuczyński, op. cit.; 
P. Malicki, op. cit.,; M. Olczak, op. cit.; A. Olejniczak, op. cit.

107. K. Popiński, Infrastruktura…, s. 112.
108. A. Schiller, Kutusow…
109. Wg kalendarza juliańskiego był to 16, a wg gregoriańskiego 28 IV, M. Olczak, op. cit., s. 64. E. Beck podaje zaś datę 17 IV (E. Beck, 

op. cit., s. 22).
110. M. Olczak, op. cit., s. 62.
111. Ibidem, s. 65-66.

Bolesławiec w XIX w. Czynniki i kierunki rozwoju
nowoczesnego miasta

Wojna Prus z Francją została wznowiona wiosną 
1813 r. Bolesławiec poniósł jeszcze większe straty. Już 
w czasie marszu Wielkiej Armii Napoleona na wschód 
w 1812 r. miasto musiało zakwaterować przeszło 80 
tys. żołnierzy. Pod koniec 1812 r. i na początku 1813 r. 
przez Bolesławiec przetoczyła się fala wycofujących się 
wojsk francuskich. Niedługo potem, w marcu 1813 r., 
w mieście pojawiły się wojska rosyjskie marszałka 
Michaiła Kutuzowa. Chory na tyfus przywódca nie 
opuścił już Bolesławca108. Zmarł 16 IV109 1813 r. w domu 
handlarza solą – Fryderyka von Mark110. Jego ciało 
zostało zabalsamowane i wystawione na widok pub-
liczny, a następnie przewiezione do Sankt Petersburga 
i pochowane w Soborze Kazańskim111. Przez wiele 
lat postać ta otoczona była w mieście szczególnym 
kultem. W domu, gdzie spędził swe ostatnie dni, po 
II wojnie światowej urządzono muzeum. W pobli-
skim Tillendorf (Bolesławice) powstał pomnik ku czci 
Kutuzowa, wykonany przez miejscowego rzeźbiarza 

J.M. Böhma Młodszego, pod którym być może pocho-
wane zostały wnętrzności wodza112. Został on ustawio-
ny na wzgórzu na postumencie z tablicami inskrypcyj-
nymi i przybrał formę złamanej kolumny113. W 1819 r. 
na bolesławieckim Rynku został ustawiony drugi, 
żeliwny pomnik ku czci feldmarszałka, ufundowany 
przez Fryderyka Wilhelma III, a wykonany w Berlinie 
według projektu Johanna Gottfrieda Schadowa i Karla 
Friedricha Schinkla114. W 1893 r. obelisk został przenie-
siony na teren promenady, co w dużym stopniu wpły-
nęło na jej wygląd. Pamięć o marszałku Kutuzowie 
w XIX w. była wciąż żywa.

Tuż po wydarzeniach, związanych ze śmiercią mar-
szałka do miasta przybyły wycofujące się z Saksonii 
oddziały rosyjskie115, które zatrzymały się w mieście 
na jednodniowy postój i ruszyły dalej, docierając aż 
pod Wrocław. Bolesławiec również w późniejszym okre-
sie miał bardzo duże znaczenie dla losów wojny, choć 
znalazł się na dalszym zapleczu frontu116. Jak wynika 
z korespondencji między Napoleonem a marszałkiem 
Augustem Marmontem117 oraz planu z 1813 r. miał to 
być ważny punkt oporu. Znajdowała się tu siedziba 
garnizonu, którego liczbę ustalono na 2000 żołnie-
rzy i oddano pod komendę generała B.H. Gratien’a. 
Zorganizowano tu także szpital polowy, a w kościołach 
gromadzono żywność dla stacjonujących w okolicach 
wojsk. W celu stworzenia dogodniejszych warunków 
do obrony, rozbudowano umocnienia polowe, obniżając 
jednocześnie istniejące średniowieczne mury obronne, 
a także zburzono część zabudowań mieszkalnych przy 
wewnętrznym pierścieniu fortyfikacji. Część istnie-
jących fos wypełniono wodą z miejskiego wodociągu, 
zbudowano palisady i zaminowano prowadzące do 

miasta bramy. W okolicy kwaterował korpus marszałka 
A. Marmonta118, a mieszkańcy Bolesławca byli zmu-
szeni do dostarczania jego żołnierzom niezbędnych 
produktów, zwłaszcza żywności. Ostatnie przemarsze 
wojsk francuskich miały miejsce pod koniec sierpnia 
1813 r. 26 VIII wojska prusko-rosyjskie pod dowódz-
twem feldmarszałka G.L. Blüchera pokonały w bitwie 
nad Kaczawą oddziały francuskiej Armii Bobru. Na 
wieść o klęsce przebywający w Bolesławcu Francuzi 
wycofali się z miasta wysadzając znaczną część mu-
rów obronnych oraz niszcząc wiele domów i gmachów 
użyteczności publicznej. Miasto zajęła armia rosyjska. 
Dla mieszkańców było to nie mniejsze obciążenie fi-
nansowe niż stacjonowanie wojsk francuskich. Musieli 
oni bowiem w należyty sposób zakwaterować zwycię-
ską armię. W mieście utrzymywano wojskowe lazarety, 
a zmarłych żołnierzy chowano za miejskie pieniądze. 
Zwycięstwo nad wojskami Napoleona w bitwie naro-
dów pod Lipskiem w dniach 16-19 X 1813 r. przyjęto 
w mieście z ulgą. Przy tak dużych kosztach poniesio-
nych przez miasto trudno było jednak mówić o radości 
i entuzjazmie119.

Wojny napoleońskie, toczące się na tym terenie 
w l. 1806-1813, przyniosły całemu regionowi, a zwłasz-
cza miastu, leżącemu na głównym szlaku komunika-
cyjnym ówczesnego Śląska, ogromne straty. Było to 
związane nie tylko z przemarszami oddziałów wroga, 
ale również z koniecznością zakwaterowania i utrzy-
mania stacjonujących w mieście żołnierzy – najpierw 
francuskich, a pod koniec wojny również rosyjskich 
i pruskich. Szacuje się, że ponad 10 % budynków zostało 
zniszczonych120, a miasto nie miało wystarczających 
środków na ich odbudowę. 

112. Wg legendy również serce wodza zostało pochowane na tutejszym cmentarzu. Taką informację można znaleźć w wielu opracowaniach 
dotyczących miasta, m. in. E. Beck, op. cit., s. 23.

113. M. in.: A. Schiller, Kutusow…; M. Olczak, op. cit., s. 69.
114. Więcej na ten temat w kolejnych rozdziałach.
115. M. Olczak, op. cit., s. 66.
116. K. Popiński, Infrastruktura…, s. 113.
117. Przedruki i tłumaczenia w: M. Olczak, op. cit.
118. http://napoleon.gery.pl/bitwy/bunzlau.php.
119. K. Popiński, Infrastruktura…, s. 114.
120. Ibidem, s. 114.
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W roku 1813 wojska francuskie wysadziły część for-
tyfikacji miejskich wraz z bramami czym, jak się oka-
że w późniejszych latach, wyrządziły miastu większą 
przysługę niż szkodę. Mury te nigdy nie zostały już od-
budowane, co stworzyło nowe perspektywy dla rozwoju 
przestrzennego Bolesławca, zamkniętego przez ponad 
400 lat w średniowiecznym gorsecie umocnień. 

Choć miasto w wojnie poniosło ogromne straty 
i zmniejszyła się liczba ludności, to paradoksalnie od 
tego momentu rozpoczął się okres znacznego rozwoju. 
Po okresie wojen nastąpiła odbudowa, a właściwie nie-
mal całkowita przebudowa miasta. Bolesławiec otrzy-
mał wprawdzie na te działania pieniądze od władz 
pruskich, rosyjskich (w sumie około 3720 talarów) 
i angielskich (800 funtów szterlingów, do podziału 
z okolicznymi wsiami)121, była to jednak kwota raczej 
symboliczna i wystarczyła na pokrycie jedynie nie-
wielkiej części szkód. Większość kosztów związanych 
z odbudową, inwestycjami komunalnymi i pracami 
naprawczymi ponieśli mieszkańcy. Aby zdobyć środ-
ki finansowe władze Bolesławca sprzedawały grunty 
i obiekty miejskie prywatnym inwestorom, co spowo-
dowało zmianę stosunków własnościowych i miało 
znaczny wpływ na rozwój przestrzenny122. 

Choć straty ludności w czasie wojny nie były zna-
czące, to liczba mieszkańców bardzo wyraźnie malała 
aż do 1818 r. Stały wzrost demograficzny można obser-
wować dopiero od roku 1825. Takie wahania wskazują, 
iż kryzys powojenny był dla mieszkańców bardzo do-
tkliwy. Trzeba było ponad dziesięciu lat, by względnie 
ustabilizowała się sytuacja społeczna. 

Na tempo rozwoju gospodarki miasta po wojen-
nym kryzysie wpływ miało bardzo wiele czynników. 

Pierwszym z nich były wprowadzone w l. 1808-1812 
reformy Karla von und zum Steina oraz Karla Augusta 
von Hardenberga123, mające na celu zmianę stosunków 
administracyjnych i gospodarczych. Przemiany kapita-
listyczne zapoczątkował edykt królewski z 9 X 1807 r.124, 
który znosił osobiste poddaństwo chłopów oraz umożli-
wiał wolny obrót ziemią. Przełomowym momentem dla 
wielu śląskich miast, w tym Bolesławca, był rok 1808. 
Nastąpiło wtedy przekazanie władzy samorządom lokal-
nym poprzez wprowadzenie wybieralnej rady. Ordynacja 
znosiła dawny podział miast na wolne i zależne125. Nowy 
podział na duże, średnie i małe ośrodki zależny był je-
dynie od liczby mieszkańców. Wprowadzono również 
pojęcie gminy miejskiej, w skład której wchodziło mia-
sto wraz z przedmieściami. Granicy danego ośrodka 
(prawnej i terytorialnej) nie wyznaczały już zatem mury 
obronne126. Edykt królewski z 1810 r. zarządził sekula-
ryzację wszystkich klasztorów w Prusach, następstwem 
czego była zamiana budynków klasztoru dominikanów 
na szkołę protestancką. Zlikwidowano również nale-
żącą do zakonu bibliotekę, a jej zbiory przekazano do 
Wrocławia127. 

W początkach XIX w. Bolesławiec czerpał dochody 
głównie z podatków od nieruchomości i działalności 
gospodarczej oraz z lasów i torfowisk128. Zmiana sto-
sunków własnościowych oraz swoboda dysponowa-
nia terenami miejskimi pozwoliły na sprzedaż oraz 
wydzierżawienie części gruntów i nieruchomości. 
Pozyskane w ten sposób pieniądze również trafiały 
do kasy miejskiej129. Gospodarka Bolesławca opierała 
się głównie na handlu oraz działalności rzemieślniczej 

– zwłaszcza produkcji przemysłowych i użytkowych 
wyrobów ceramicznych. Zakłady tego typu przynosiły 

121. Ibidem, s. 114.
122. Ibidem, s. 114.
123. Dolny Śląsk, op. cit., s. 381-382; A. Zabłocka- Kos, Zrozumieć…, s. 18-19.
124. Dolny Śląsk, op. cit., s. 382.
125. Ustalono trzy nowe kategorie: miasta duże, średnie i małe, podział wynikał jedynie z liczby mieszkańców.
126. Do roku 1813 zapis miał raczej charakter formalny, Ibidem, s. 384.
127. J. Kawalec, Bolesławiec w czasach wojny napoleońskiej, „Głos Bolesławca” 9 (1996), s. 6; K. Popiński, Infrastruktura…, s. 112, więcej na 

temat sekularyzacji patrz rozdział: „Arsenał w północnej części miasta”.
128. K. Popiński, Infrastruktura…, s. 129.
129. Ibidem, s. 129.

miastu największe zyski. Bardzo ważne dla rozwoju 
gospodarczego miasta było jego usytuowanie na szlaku 
komunikacyjnym, biegnącym z terenu Prus (Drezno) 
na wschód. Takie położenie zapewniało lepszy zbyt 
produktów, ale pozwoliło również już w I ćw. XIX w. 
na rozwój sektora usługowego130. Produkowano więc 
nie tylko na potrzeby rynku wewnętrznego, ale także 
na eksport, co było źródłem dodatkowych dochodów. 
Aktywność gospodarcza mieszkańców w tym okre-
sie była bardzo duża. W liczącym 2756 mieszkańców 
Bolesławcu funkcjonowało około 380 podmiotów go-
spodarczych. Oprócz wyżej wymienionych zakładów 
rzemieślniczych były to również gospody, gościńce oraz 
zajazdy w liczbie około 40131. 

Dzięki „Ustawie o miastach” z 1808 r. przedmieścia 
podporządkowano władzy komunalnej i objęto wszelkimi 
prawami miejskimi, co teoretycznie pozwalało na ich roz-
wój. Faktycznie jednak większe znaczenie dla Bolesławca 
w tym aspekcie miało zburzenie części murów obronnych 
przez wojska napoleońskie w roku 1813. Miasto zyska-
ło nowe tereny, które mogło zagospodarować zgodnie 
z własnymi potrzebami. Najpierw jednak musiało pora-
dzić sobie ze zniszczeniami w obrębie Starego Miasta. 

W 1820 r. Bolesławiec był już na tyle stabilny gospo-
darczo, iż został miastem powiatowym132. Dzięki temu 
zwiększyły się wpływy do kasy miejskiej, co umożliwiło 
dalsze prace, związane z jego rozbudową i przebudową. 
Od 1823 r. kontynuowana była rozbiórka murów i bram 
miejskich. Zostało zamontowane oświetlenie olejowe133, 
powstał także nowy most na Bobrze134. 

Niewątpliwie jednak prawdziwy boom gospodarczy 
nastąpił dopiero około połowy XIX w., co związane 
było z budową na Śląsku sieci połączeń kolejowych. 
Przez Bolesławiec została poprowadzona linia łączą-
ca Wrocław i Drezno135. Początkowo rozważano kilka 
możliwości tego połączenia136. Ostatecznie 27 XI 1843 r. 
Towarzystwo Budowy Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej137 
przyjęło koncepcję, według której linia z Wrocławia 
miała przebiegać przez Legnicę, Chojnów i Bolesławiec, 
aż do Węglińca, skąd jedno odgałęzienie miało zostać 
przedłużone na zachód, gdzie łączyło się z linią Drezno 

- Görlitz, drugie zaś, skierowane na północ przez Żary, 
Lubsko i Gubin aż do Frankfurtu nad Odrą, a dalej, 
z istniejącą od 1842 r. linią, do Berlina. 

Odcinek Wrocław-Bolesławiec ukończono w paź-
dzierniku 1845 r., Bolesławiec-Drezno we wrześniu roku 
następnego. Oficjalnie pociągi towarowe i osobowe za-
częły jeździć tą trasą jednak dopiero w 1851 r. Jednym 
z najistotniejszych elementów nowej linii kolejowej był 
wiadukt na rzece Bóbr, powstały w l. 1844-46138.

Teren pod budowę mostu rada miasta przekazała 
nieodpłatnie. Wcześniej jednak zmuszona została do 
wykupienia prywatnych działek, przez które miała prze-
biegać linia. Ponadto miasto przeznaczyło na budowę 
25 000 talarów139. Prace nad budową wiaduktu zleco-
no bolesławieckiemu architektowi – E. Ganselowi140. 
Konstrukcja wiaduktu oparta została na 35 łukach, 
z których 7 najszerszych rozpościera się nad rzeką. 
8 filarów, wewnątrz których znajdują się klatki schodo-
we, wyróżnia się masywną konstrukcją, przypominającą 

130. Por. K. Popiński, Bolesławiec…
131. Dane z 1818 roku, za: K. Popiński, Infrastruktura…, s. 141.
132. Ibidem, s. 129. E. Beck podaje rok 1818. E. Beck, op. cit., s. 20.
133. K. Popiński, Infrastruktura..., s. 132.
134. Ibidem, s. 133.
135. Więcej na temat kolei na Śląsku: M. Jerczyński, St. Koziarski, 150 lat kolei na Śląsku, Opole-Wrocław 1992; M. Jerczyński, 

Rozwój techniki kolejowej na linii Berlin-Wrocław, [w:] Wrocławskie dworce kolejowe, kat. wyst. Muzeum Architektury we Wrocławiu, 
5 września – 31 października 2006, red. M. Zwierz, Wrocław 2006; J. Gołaszewski, Zarys dziejów węzła kolejowego we Wrocławiu na tle 
rozwoju sieci kolejowej na Śląsku, [w:] Wrocławskie…

136. Patrz: M. Jerczyński, St. Koziarski, op. cit., s. 27-29.
137. Niem. Niederschlesisch–Märkische Eisenbahngesellschaft, NME, Ibidem, s. 29.
138. K. Popiński, Bolesławiec..., s. 98, H. Christiani, Der Bunzlauer Boberviadukt, [w:] Bunzlauer Kreis am Bober und Queis, 1985, s. 516-520, s. 516.
139. A. Bober, Bolesławiecki wiadukt…, s. 10.
140. Więcej na temat mistrza budowlanego patrz: A. Glander, Aus…, s. 69-72; A. Bober, Z historii…, s. 12-13.
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wieże. Całość została wzniesiona z piaskowca, najpopu-
larniejszego w Bolesławcu materiału budowlanego. Choć 
budowa pochłonęła sumę 400 000 talarów, to szacuje się, 
że bliskość kopalni tego budulca pozwoliła na obniże-
nie kosztów budowy o połowę141. W 1854 r. Bolesławiec 
otrzymał również połączenie kolejowe z Jelenią Górą142, 
a na początku XX w. uruchomiona została kolej wąsko-
torowa, prowadząca do okolicznych wsi.

Kierunki rozwoju miasta. Nowe dzielnice

Rozbudowana sieć połączeń kolejowych umożliwiła roz-
wój przemysłu, a jej przebieg zdeterminował w znacz-
nym stopniu kierunki rozwoju miasta. Dworzec został 
usytuowany w północnej części miasta, na terenie do 
tej pory przeznaczonym pod uprawę roli. Taka lokali-
zacja umożliwiała dogodne dojście do Rynku, odległego 
zaledwie o kilkaset metrów. Powstanie dworca miało 
bardzo duże znaczenie dla rozwoju obszaru położo-
nego pomiędzy murami miejskimi a linią kolejową143. 
Stare Miasto połączyła z dworcem ulica Bahnhofstrasse 
(ul. I. Daszyńskiego), przy której stopniowo powstawać 
zaczęły kilkupiętrowe kamienice. W l. 60. wytyczono 
nową drogę – Poststrasse (ul. A. Mickiewicza), która 
w linii prostej połączyła dworzec z Rynkiem. Przy sa-
mym dworcu zaprojektowano zaś park, wokół którego 
zlokalizowano liczne hotele oraz lokale gastronomicz-
ne. Tworzył on rodzaj „zielonej bramy”, reprezentacyj-
nego placu, który wprowadzał do miasta. Na północ od 
dworca z czasem zaczęto lokalizować fabryki.

W l. 60 XIX w. w mieście rozwinęły się nowe ga-
łęzie przemysłu; powstawały zakłady kamieniarskie, 
tekstylne i metalurgiczne, co związane było z wdroże-
niem innowacyjnych technologii, zwłaszcza w ostatniej 

dziedzinie. Zakłady ceramiczne, stanowiące najistot-
niejszą gałąź przemysłu w mieście, działały na dawnych 
przedmieściach i choć było ich kilkanaście, to aż do 
końca XIX w. funkcjonowały raczej jako zakłady rze-
mieślnicze niż nowoczesne fabryki. Od około połowy 
wieku XIX zaczęły wyraźnie tworzyć się dwie dzielnice 
przemysłowe. W pierwszej, obejmującej południowo-
zachodnią część miasta oraz okolice rzeki Bóbr sytuo-
wano zakłady, dla których funkcjonowania niezbędna 
była bliskość rzeki. W roku 1871 powstały tu zakłady 
tekstylne „Concordia”, należące do S. Wollera144. 

Druga strefa przemysłowa objęła tereny na pół-
noc i wschód od linii kolejowej. W roku 1872 w okolicy 
dworca kolejowego utworzono zakłady kamieniarskie 

„Zeidler & Wimmel”, zajmujące się obróbką wydobywa-
nego w okolicach piaskowca145. Materiał ten wykorzy-
stywany był od dawna jako budulec. Wiele gmachów 
użyteczności publicznej w Bolesławcu powstało przy 
jego użyciu. 

W tym samym roku, nieco na wschód, powstała 
„Amalienhütte” A. Hirscha. Fabryka zajmowała się 
głównie produkcją szyb dla obiektów przemysłowych146. 
W 1887 r. w znacznej odległości od centrum, ale w bez-
pośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, powstała filia 
drezdeńskich zakładów odlewniczych F. Wiesnera, 
produkujących głównie podzespoły maszyn produk-
cyjnych. W roku 1889 na północ od dworca usytuowano 
zakłady „Bunzlauer Tonröhren- und Chamottenfabrik 
Hoffmann & Co”, zajmujące się wytwarzaniem przemy-
słowych wyrobów ceramicznych147. W ich sąsiedztwie 
w początkach XX w. powstawać zaczęły kolejne fabryki 
produkujące ceramikę artystyczną. 

Przeprowadzenie przez Bolesławiec linii kolejowej 
umożliwiło rozwój przemysłu – zakłady mogły bez 

141. O wiadukcie w Bolesławcu pisali m. in.: J. Bachmiński, op. cit., s. 136; A. Bober, Bolesławiecki wiadukt…; A. Bober-Tubaj, Historia wia-
duktu kolejowego w Bolesławcu, „Rocznik Bolesławiecki” 2009, Bolesławiec 2010; H. Christiani, Der Bunzlauer…, s. 516-520.

142. Erbaung einer Eisenbahn von Bunzlau nach Hirschberg, Bunzlau 1854.
143. W kolejnych rozdziałach zagadnienie to zostanie omówione szerzej.
144. A. Bober, Bolesławiec na…, s. 132; K. Popiński, Bolesławiec…, op. cit., s. 101.
145. K. Popiński, Bolesławiec…, op. cit., s. 101.
146. Ibidem, s. 101.
147. Ibidem, s. 100; Usytuowanie fabryk opisano na podstawie planu miasta z roku 1883 i planu z roku 1914.

przeszkód, tanim kosztem eksportować swoje wyroby 
na teren dzisiejszych Niemiec do Drezna czy Berlina 
oraz dalej na zachód. Z drugiej strony połączenie kole-
jowe umożliwiło transport surowców do zakładów – pia-
skowca, glinki czy surówki hutniczej. Wszystkie większe 
fabryki sytuowano w pobliżu dworca lub torów kolejo-
wych. W ten naturalny sposób powstała przemysłowa 
dzielnica zajmująca północno-wschodnią część miasta. 

Dynamiczny rozwój infrastruktury oraz przemy-
słu w l. 70. i 80. XIX w. szedł w parze ze znacznym 
wzrostem liczby mieszkańców miasta. Od początku lat 
30. XIX w. można obserwować stały przyrost ludności. 
W roku 1860 liczba ta wynosiła około 7300, w roku 1870 
około 8800, w 1880 zaś – 10 790148. Szybki przyrost 
spowodował konieczność budowania nowych osiedli 
mieszkalnych, a także szkół, instytucji kultury oraz 
tworzenia terenów rekreacyjnych. 

Na zabudowę mieszkaniową przeznaczono działki 
w południowej części miasta, w pobliżu Rynku. W l. 70. 
XIX w. powstała tam reprezentacyjna dzielnica willo-
wa „West-End”149 usytuowana pomiędzy: Löwenberger-
strasse (ul. Komuny Paryskiej), Opitzstrasse 
(ul. J. Wybickiego), Feld strasse (ul. K. Miarki), Bismark-
strasse (ul. M. Drzymały), Logen strasse (ul. M. Brody) 
i Wilhelm strasse (ul. M. Opitza). Przecinające się pod ką-
tem prostym ulice tworzyły przejrzysty układ szachow-
nicowy. Wydzielone działki miały wielkość kilkunastu 
arów, a na każdej z nich oprócz domu przewidziano rów-
nież sporych rozmiarów ogród150. O prestiżu dzielnicy 
świadczy fakt, iż projekty budowlane domów sporzą-
dzali m. in. R. Schiller, A. Gansel oraz Zschetzschingk151. 
H. Christiani pisał o 30 placach budowy, czynnych 

w 1873 r. na tym obszarze152. Ostatecznie powstały 
tu wille o różnorodnych formach – klasycystycznych, 
neorenesansowych z detalem włoskim i francuskim 
oraz w stylu szwajcarskim. Wszystkie pełniły nie tylko 
funkcję mieszkalną, ale również reprezentacyjną; miały 
świadczyć o pozycji i statusie majątkowym właścicieli. 
Jak wskazują księgi adresowe, dzielnicę zamieszkiwali 
właściciele fabryk, urzędnicy miejscy, mistrzowie bu-
dowlani, artyści-rzeźbiarze, lekarze i nauczyciele153. 
W dzielnicy „West-End” powstały również obiekty 
użyteczności publicznej: sąd, urząd powiatowy oraz 
loża masońska154.

Najistotniejsze zmiany urbanistyczne miały jednak 
miejsce na terenie dawnych murów miejskich. Był to 
trzeci, najważniejszy obszar rozwoju miasta w III i IV ćw. 
XIX w. Zagospodarowanie tego terenu wydawało się być 
dla władz miasta jednym z priorytetów. Przemiany ur-
banistyczne na promenadzie trwały kilkadziesiąt lat. 

Planty czy promenada?

Przeprowadzona analiza kontekstu, w jakim występuje 
pojęcie promenada w literaturze polskiej i niemieckiej 
wykazała wyraźne różnice, co wymaga szerszego wy-
jaśnienia. Polskie słowniki, encyklopedie oraz opra-
cowania ogólne dotyczące architektury oraz sztuki 
ogrodowej XIX-wieczną promenadę definiują szeroko, 
jako drogę lub aleję spacerową przeznaczoną dla pie-
szych, wytyczoną w atrakcyjnej okolicy, najczęściej ob-
sadzoną po jednej lub dwóch stronach szpalerem drzew. 
Promenady w XIX w. tworzono najczęściej w parkach 
publicznych, uzdrowiskach i nad brzegami rzek155. 

148. Dane demograficzne za: K. Popiński, Infrastruktura…, s. 128.
149. H. Christiani, Das Leben..., s. 9; A. Schiller, Bunzlau war einst auch Blummenstadt, „Bunzlauer Stadtblatt” 22/23 maja 1937; W. Kapałczyński, 

op. cit., s. 204.
150. Na podstawie planu miasta z roku 1883.
151. A. Schiller, Aus…, s. 5, Zschetzschingk był autorem projektu synagogi, która zostanie omówiona w kolejnych rozdziałach.
152. H. Christiani, Das Leben…, s. 9.
153. Dane pochodzą z lat późniejszych. Adressbuch der Stadt Bunzlau, Bunzlau 1902, s. 28, 29.
154. Nie opisuję tych budowli, gdyż nie są one przedmiotem mojej pracy.
155. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1969 s. 294; K. Krajewski, Mała encyklopedia architektury i wnętrz, 

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 355; M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, s. 202; 
L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 2, Warszawa 2008, s. 496.
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Publiczne założenie spacerowe, powstałe na miejscu 
dawnych, splantowanych murów obronnych określane 
jest mianem plant156. Charakterystyczny jest ich układ 

– otaczają one zielonym pierścieniem historyczne centrum 
miasta157 oraz ich przeznaczenie – mają służyć miesz-
kańcom jako publiczne parki158. W ten typ założenia 
ogrodowego wpisuje się m. in.: realizacje w Krakowie, 
Paczkowie, Kolonii i Wrocławiu. Polska literatura nie 
definiuje jednak funkcji plant, co powoduje, że badacze 
określają tym mianem również wiedeński Ring, powsta-
ły w 1857 r.159. Ponadto słowo ring jest nieprzetłuma-
czalne na język polski. 

Język niemiecki, również ze względu na swą struk-
turę i możliwości słowotwórcze jest bardziej precyzyj-
ny. Typologia założeń parkowych wydaje się w lite-
raturze niemieckiej również dokładniejsza i bardziej 
usystematyzowana. 

W piśmiennictwie niemieckim określenie 
„die Prome nade” odno szone było do wszelkich zadrze-
wionych tras spacerowych, w tym również, zwłaszcza 
w XIX w. do założeń parkowych, otaczających centra 
staromiejskie160, które powstały w miejscu dawnych 
fortyfikacji i często wykorzystywały elementy istnie-
jących jeszcze umocnień161. Pojęcie to ma francuską 
etymologię. Za prawzór tego typu założeń należy uznać 
paryskie bulwary, powstałe w miejscu zlikwidowanych 
fortyfikacji w II poł. XVII w162. W II poł. XVIII i na 
pocz. XIX w. w wielu miastach niemieckich i pruskich 
(m. in. Berlinie, Mannheim, Dreźnie i Lipsku) w miejscu 
likwidowanych umocnień projektowano spacerowe te-
reny zielone163. Pojęcie to zatem w XIX w. było tożsame 

z polskim określeniem planty. W takim też kontekście 
występuje na dawnych mapach i planach164.

Dla sprecyzowania typu promenady lub jej poszcze-
gólnych elementów używa się przed- i przyrostków. Przy 
opisywaniu promenad, powstałych na miejscu dawnych 
fortyfikacji, obiegających dookolnie Stare Miasto (czy 
miasto wewnętrzne) używa się często określenia Ring-
Promenade165, choć stosowanie przedrostka Ring nie było 
obligatoryjne. Pojęcie Ring-Promenade ewoluowało i zmie-
niło nieco swe znaczenie po powstaniu Ringu w Wiedniu 
w 1857 r. Od tego momentu zaczęto odnosić je do założeń 
parkowych, powstałych w obrębie dawnych umocnień, 
przy lub na których wznoszono reprezentacyjne budowle 
użyteczności publicznej oraz monumentalne pomniki ku 
czci bohaterów wojennych, wodzów etc. 

Również dla innych niemieckich pojęć trudno 
znaleźć bezpośrednie odpowiedniki w języku polskim. 
Promenaden-Strasse to szeroka piesza aleja lub droga 
dla powozów wyznaczona w strefie dawnych umoc-
nień166, obiegająca Stare Miasto dookoła lub wyzna-
czona tylko w części promenady. Dookolna droga nosi 
miano Ringstrasse167. Można ją podzielić na dwa typy. 
W pierwszym przypadku do Ringstrasse od strony ze-
wnętrznej przylegają „nowe” zabudowania, a „miasto 
wewnętrzne” przylega bezpośrednio do pozostałości 
umocnień. W drugim zaś do dawnych fortyfikacji z obu 
stron przylegają Ringstrassen.

Wydaje się, że dla określenia bolesławieckiego zało-
żenia najodpowiedniejsze byłoby stosowanie określenia 
Ring-Promenade. Ze względu jednak na nieprzetłuma-
czalność tego terminu na język polski zdecydowano się 

156. Słownik…, s. 284; K. Krajewski, op. cit., s. 343; M. Siewniak, A. Mitkowska, op. cit., s. 191; L. Majdecki, op. cit., s. 496.
157. M. Siewniak, A. Mitkowska, op. cit., s. 191.
158. Ibidem, s. 365.
159. Ibidem, s. 191.
160. A. Kwaśniewski, op. cit., s. 197.
161. J. Stübben, Städtebau, Darmstadt 1890, s. 249.
162. A. Zabłocka-Kos, Zrozumieć…, s. 47.
163. Ibidem, s. 47-48.
164. Por. Übersichtkarte…
165. J. Stübben, op. cit., s. 250, 506.
166. Ibidem, s. 249.
167. Ibidem, s. 250.

używać pojęcia promenada, jako dosłowne tłumaczenia 
niemieckiego słowa die Promenade. Wynika to z faktu, iż 
tak określano ten obszar na mapach i planach. Ponadto 
praca dotyczy niemal wyłącznie do okresu, kiedy Śląsk, 
a więc również Bolesławiec znajdował się pod panowa-
niem niemieckim. Pojęcie to stosuję niekiedy wymiennie 
z określeniem planty, co jest zabiegiem stylistycznym. 

Pojęcie promenada w podobnym kontekście sto-
sują w swych publikacjach A. Zabłocka-Kos oraz 
I. Bińkowska168.

Kolejne, wykupione przez miasto, a zagospodarowa-
ne przez Towarzystwo Upiększeń odcinki bolesławieckiej 

promenady otrzymały własne nazwy, którymi będę 
się posługiwać w dalszej części pracy. Północny od-
cinek promenady, położony pomiędzy Ober strasse 
(ul. Sierpnia 80) a Theater strasse (ul. Teatralna), okre-
ślono mianem Oberpromenade, zlokalizowany pomiędzy 
Theater strasse (ul. Teatralna) a Zoll strasse (ul. B. Prusa) 
otrzymał nazwę Gymnasial pro me nade. Położony na 
południu i południowym-zachodzie, pomiędzy Zoll-
strasse (ul. B. Prusa) a Nikolai strasse (ul. M. Kutuzowa) 
nosił miano Schloss promenade. Najbardziej obszerna 
była zaś Teich promenade, ciągnąca się od Nikolai strasse 
(ul. M. Kutuzowa) aż do Oberstrasse (ul. Sierpnia 80).

168. A. Zabłocka-Kos, Zrozumieć…, I. Bińkowska, Natura…
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W III ćw. XIX w. można wyróżnić trzy główne kierunki 
rozwoju architektonicznego miasta, o czym była mowa 
we wcześniejszym rozdziale. W północnej jego części 
zaczęły powstawać zakłady przemysłowe, co zwią-
zane było z przebiegiem linii kolejowej. Na południu 
ukształtowała się mieszkalna dzielnica willowa, za-
mieszkiwana przez bogatych mieszczan. Na terenach 
pofortyfikacyjnych wokół Starego Miasta utworzono 
promenadę, na której sytuowano najważniejsze gmachy 
użyteczności publicznej. W ciągu XIX w. nabrała ona 
reprezentacyjnego charakteru, służąc jednocześnie 
mieszkańcom jako teren rekreacji i wypoczynku.

W l. 20. XIX w. wśród władz miejskich pojawiła się 
idea stworzenia w Bolesławcu promenady miejskiej. 
Pozostałości murów systematycznie niszczono i roz-
kradano, dlatego też zdecydowano się zabezpieczyć po-
zostałe fragmenty umocnień169. Wzorem innych miast 
z czasem zdecydowano się stworzyć na terenie pofor-
tyfikacyjnym promenadę. Teren wokół dawnych mu-
rów obronnych nie został jeszcze zagospodarowany, co 
pozostawiało duże pole manewru dla zaangażowanych 
w jej tworzenie architektów. Powstawanie promenady 
było procesem długotrwałym, przebiegającym w spo-
sób odmienny w stosunku do omówionych wcześniej 
dzielnic. Zagospodarowywanie tego terenu rozpoczęto 
w l. 40., jednak ostateczny kształt promenada przybrała 

dopiero w I i II dekadzie XX w., a część obiektów po-
wstała dopiero w l. 30. XX w.

Arsenał w północnej część miasta

W I ćw. XIX w. Bolesławiec liczył 4141 mieszkańców. 
W obrębie miasta, głównie w Rynku, usytuowanych 
było 237 budynków. W okolicach dawnych bram 
miejskich, na przedmieściach Mikołajskim, Górnym 
i Celnym (Dolnym) stały zaś 182 domy170. „Miasto mia-
ło 13 ulic, nie licząc przejścia wokół murów obronnych”171. 
Drogi wjazdowe do miasta wraz z bramami położone 
były na południu, wschodzie i zachodzie i poprzedzono 
je mostami. Część północną, pomiędzy bramami: Dolną 
i Górną w dużej mierze nadal ograniczał podwójny pas 
murów miejskich172. Dopiero w roku 1837173 zostało 
przebite w tej części miasta przejście przez mury i ot-
warto czwarte wyjście z miasta174.

W części północno-zachodniej Starego Miasta usy-
tuowane były zabudowania klasztoru dominikanów. 
Ogłoszenie 30 X 1810 r. edyktu sekularyzacyjnego 
oznaczało upaństwowienie dóbr należących do kościo-
ła katolickiego175. Budynki poklasztorne miały zostać 
następnie sprzedane, a uzyskane w ten sposób pienią-
dze miały umożliwić terminowe płacenie obciążeń na 
rzecz sojuszników. Najczęściej jednak przejęte budynki 

Sytuacja przestrzenna na obszarze pofortyfikacyjnym
w I połowie XIX w. Pierwsze budynki użyteczności publicznej

169. W 1830 r. wprowadzono ustawę, zakazującą niszczenia umocnień, M. Olczak, J. Moniatowicz, op. cit., s. 20.
170. A. Bober, Rzeźba…, s. 193.
171. Ibidem, s. 193.
172. K. Springer, Das vierte Stadttor, „Bunzlauer Stadtblatt” 156 (1938).
173. M. Olczak, J. Moniatowicz, op. cit., s. 35.
174. Więcej patrz: K. Springer, Das vierte…
175. A. Zabłocka-Kos, Zrozumieć…, s. 55.

przeznaczano na siedziby urzędów i inne funkcje pub-
liczne. Potrzeba taka wynikała z wprowadzonej reformy 
administracyjnej176. Sekularyzacja miała szczególnie 
duże znaczenie dla rozwoju większych miast, takich jak 
Wrocław czy Legnica, w których ulokowane były licz-
ne klasztory katolickie. W wielu większych ośrodkach, 
również w stolicy Śląska, przejęcie kościelnego majątku 
i zmiana funkcji obiektów poklasztornych umożliwiły 
oraz ułatwiły rozwój nowoczesnego miasta177. 

Klasztor dominikanów w Bolesławcu był jedynym 
zsekularyzowanym obiektem w obrębie Starego Miasta. 
Jego zabudowania przylegały bezpośrednio do murów 
obronnych, poza którymi znajdował się przyklasztorny 
ogród, do którego prowadziła niewielka brama w mu-
rach miejskich. W 1811 r. kościół i jedno ze skrzy-
deł klasztoru wyburzono. W zachowanym skrzydle 
i w powstałym na miejscu świątyni budynku, urucho-
miono szkołę publiczną178, której otwarcie nastąpiło 

176. Ibidem, s. 55.
177. Więcej patrz: A. Zabłocka-Kos, Zrozumieć…, s. 55, 56.
178. Niem. Volksschule.
179. A. Schiller, Dominikanerkloster…, s. 31.
180. K. Popiński, Infrastruktura…, s. 131.
181. B. Vogelsang, op. cit., s. 97.
182. Niem. Landesregierung.
183. B. Vogelsang, op. cit., s. 97.

Il. 4 Sytuacja urbanistyczna w północno-zachodniej części miasta. 
Zabudowania dawnego klasztoru dominikanów w rejonie murów 
miejskich

w 1816 r.179. Na sąsiedniej działce, oddzielonej murem, 
w l. 1822-23 został również wzniesiony arsenał, mający 
stanowić zaplecze militarne miasta. Teren przylegają-
cy do fortyfikacji od północy zajmowały w większości 
pola uprawne. 

W Bolesławcu garnizon funkcjonował jeszcze za 
czasów panowania austriackiego, a po przejęciu Śląska 
przez Hohenzollernów miał tu swoją stałą siedzibę 
garnizon pruski. Na początku XIX w. stacjonował 
tu 14 Batalion Fizylierów, który uczestniczył w wal-
kach przeciwko wojskom napoleońskim, a od 1815 r. 
3 batalion 6 regimentu Landwehry180.

W 1816 r. wzniesiono dla tej jednostki pierwszy 
w Bolesławcu arsenał, który powstał na fundamen-
tach magazynu furażu181. Zgodnie z decyzją władz182 
w l. 1822-1823 na terenie międzymurza wzniesiono 
nowy arsenał, który stanowił zaplecze militarne 3 ba-
talionu 6 regimentu Landwehry183. 

Il. 5 Mapa poglądowa, przedstawiająca sytuację urbanistyczną w pół-
nocno-zachodniej części miasta
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184. J.G. Bergemann, za: Theaterstrasse, op. cit.
185. B. Vogelsang, op. cit., s. 97, autor wskazuje na mistrza Eitnera, co należy uznać za oczywistą pomyłkę.
186. Ibidem, s. 97.
187. Ibidem, s. 97.
188. Na temat przebudowy arsenału na teatr patrz rozdział: „Przebudowa arsenału na teatr”. 
189. Niem. Der Bleich Garten.
190. Na podstawie planu z roku 1773.
191. H. Lutsch, Die Kunstdenkmäler der Regierungsbezeirks Liegnitz, Breslau 1891, s. 551, na temat zamku patrz więcej: A. Schiller, Das Schloss 

in Bunzlau, „Bunzlauer Stadtblatt” 243 (1927), 3. Beilage.
192. M. Olczak, J. Moniatowicz, op. cit., s. 25.
193. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec na…, s. 43; M. Olczak, J. Moniatowicz, op. cit., s. 25.

Działkę, na której miał powstać obiekt pruskie 
władze wojskowe odkupiły od mistrza stolarskiego 
Leutnera184. Stworzenie planów oraz nadzorowanie 
prac powierzono mistrzowi murarskiemu Leitnerowi185. 
W 1843 r. miasto zakupiło należący do wojska grunt 
wraz z zabudowaniami186. Obiekt przeznaczono na cele 
publiczne. W 1845 r. mieścił się tu kościół katolicki, 
w 1848 r. w budynku powstała szkoła, w 1850 r. miasto 
zdecydowało o stworzeniu tu miejskiej sali zebrań187. 
W 1855 r. złożono pierwszy wniosek o zaadaptowanie 
dawnego arsenału na teatr188. 

Rozbudowa kościoła ewangelickiego 
w południowej części miasta

Sytuacja przestrzenna w południowej części miasta 
w I połowie XIX w. była bardziej skomplikowana niż 
w północnej ze względu na ukształtowanie terenu. 
Znajdowały się tu dwa zbiorniki wodne, będące elemen-
tem średniowiecznych umocnień – Schloss Teich, przy-
legający do kościoła ewangelickiego oraz większy Sau 
Teich, znajdujący się w południowo-wschodniej części 
miasta. Obszar na południu, na obniżeniu terenu zaj-
mowały pola, na których bielono płótno189. Przylegały 
one do działki, będącej własnością kościoła ewangeli-
ckiego190, wzniesionego w l. 1752-1756 na miejscu daw-
nego zamku191. Zabudowania protestanckiej świątyni, 
które w związku z ukształtowaniem terenu były wysu-
nięte na południe, zaburzały regularny, ringowy kształt 
Starego Miasta i otaczającego go obszaru pofortyfika-
cyjnego. Kościół został usytuowany na wzniesieniu, 
dzięki czemu jego bryła była świetnie wyeksponowana 
od strony południowej. Późnobarokowa jednonawowa 

w 1808 r. ustawy o miastach194. 19 XI 1833 r. przewodni-
czący rady miejskiej195 Kaulisch wystąpił z wnioskiem, 
w którym proponował wzniesienie dzwonnicy. Pomysł 
znalazł poparcie wśród radnych. Miejscowi mistrzowie 
budowlani – Engelhardt Gansel oraz Leitner zostali 
wezwani do przedstawienia wstępnych projektów196. 
Konsystorz ewangelicki prawdopodobnie zlecił rów-
nież stworzenie planów przebudowy kościoła Carlowi 
Heinrichowi Eduardowi Knoblauchowi. Jednak poza 
książką A. Charbonnier197, żadne inne, także lokal-
ne źródła oraz te, odnoszące się do kościołów i gmin 
ewangelickich nie odnotowały faktu stworzenia przez 
C.H.E. Knoblaucha projektów dzwonnicy dla kościoła 
w Bolesławcu. Projekty, które znajdują się w berlińskim 
Technische Universität są datowane w internetowym 
katalogu na lata po 1841 r. Informację tę powtarza 
również w swej książce A. Charbonnier198. Mimo tego 
należy uznać, iż pochodzą one z początku l. 30 XIX w., 
z okresu przed powstaniem wieży, na co wskazuje rów-
nież fakt, iż plany dotyczą budowy, a nie przebudowy 
istniejącej dzwonnicy199. 

C.H.E. Knoblauch zaproponował dla dzwonnicy 
neogotycki kostium stylowy. Według jego projektów 
wieża miała być w dolnej części, mieszczącej wejście do 
kościoła rozplanowana na rzucie kwadratu, w górnej 
zaś, mieszczącej dzwony – ośmioboku. Całość miała 
zostać nakryta wysokim hełmem w formie ostrosłupa 
o bardzo smukłych proporcjach, nawiązującym do iglic 
kościołów gotyckich. Dolna część miała pozostać ma-
sywna i jednorodna, w górnej zaś zaprojektował wyso-
kie ostrołuczne okna oraz bardziej swobodną dekorację. 
C.H.E. Knoblauch zaproponował różne warianty pro-
porcji poszczególnych części dzwonnicy, a także różne 

194. Więcej na temat reform Karla von und zum Steina patrz rozdział: 
„Działania wojenne pomiędzy Prusami a Francją w latach 1806-1807 
oraz 1813-1815 i ich skutki. Czynniki rozwoju miasta”.

195. Niem. Stadtverordnetenvorsteher, za: 1756-1931 Kirche-
jubiläum…, s. 9.

196. E. Wernicke, op. cit., s. 606.
197. A. Charbonnier, C.H.E. Knoblauch 1801-1865. Architekt des 

Bürgertums, München-Berlin 2007.
198. Ibidem, s. 338.
199. A. Charbonnier, op. cit., s. 338.

Il. 6 Dawny kościół ewangelicki przed dobudowaniem wieży. Widok od 
strony północnej

świątynia została usytuowana na linii północ-połu-
dnie192. Typowe, jednoprzestrzenne wnętrze kościoła 
z dwoma poziomami drewnianych empor odznaczało 
się skromnym wystrojem193. Choć była to najważniejsza 
świątynia w mieście, zyskała ona na znaczeniu dopiero 
w l. 30. XIX w., kiedy gmina protestancka zdecydowała 
się na dobudowanie do kościoła wieży. 

Przebudowa kościoła ewangelickiego miała miejsce 
w l. 30 XIX w., na kilka lat przed pojawieniem się idei 
stworzenia w Bolesławcu promenady. Założenie jednak 
włączono w jej obręb w l. 50, przebijając przejście w mu-
rach obronnych otaczających teren kościoła. Nowo po-
wstała wieża miała ogromne znaczenie dla rozwoju 
architektonicznego miasta, i wpłynęła na stylistykę 
obiektów powstałych przy promenadzie oraz w innych 
częściach miasta w II i III ćw. XIX w. 

Dość niejasne są okoliczności konkursu na pro-
jekt budowy wieży. Pomysł na wzniesienie dzwonnicy 
przy kościele ewangelickim związany był z obchoda-
mi 25 rocznicy wprowadzenia „ordynacji miejskiej” 

– opracowanej przez Karla von und zum Steina

Il. 7 Dawny kościół ewangelicki. Widok od strony południowej

Il. 8 Dawny kościół ewangelicki. Widok od strony południowo-
wschodniej
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200. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Śląski Konsystorz Ewangelicki, III/321, b.n.s.
201. Ibidem.
202. Ibidem.
203. Ibidem, niem. Vorliebe für dieses oder jenes Bausÿstem fertigt ich ohne aufgefordert zu sein einen Entwurf in Gothischen Stÿl, tłum. Johanna 

Kutschera.
204. Ibidem.

możliwości połączenia obu modułów. W części planów 
proponował wprowadzenie w czterech narożach wy-
sokich sterczyn, nawiązujących formą do najwyższej 
kondygnacji z hełmem. Drugim wariantem było zaś 
podkreślenie momentu przenikania się dwóch brył – 
prostopadłościanu i ośmiościanu poprzez wprowadze-
nie niskiej kondygnacji łączącej i pierścienia z rodzajem 
blank wspartych na konsolach, nawiązujących do śred-
niowiecznej architektury obronnej. W dekoracji elewa-
cji wieży C.H.E. Knoblauch chciał zastosować sterczy-
ny oraz fryzy arkadkowe. Proponował również różne 
wersje portalu – w niektórych projektach ograniczał się 
tylko do archiwolty wokół wejścia, w innych zaś wpro-
wadzał różnego rodzaju dekorację arkadową, blendy, 
nadświetla czy rozety. Ze względu na brak materiałów 
archiwalnych oraz informacji na ten temat w literaturze 
trudno dziś wnioskować, dlaczego żaden z projektów 
C.H.E. Knoblaucha nie został przyjęty. Można jednak 
sądzić, iż przesądziły względy finansowe. 

Ostatecznie przedstawiciele magistratu zadecydowa-
li, że wieża zostanie wzniesiona przez firmę E. Gansela200, 
choć to Leitner, którego również poproszono o wykona-
nie projektów wieży był w tamtym czasie bardziej do-
świadczonym i znanym mistrzem budowlanym.

Znanych jest kilka projektów autorstwa E. Gansela, 
żaden z nich nie jest jednak tym, według którego wznie-
siono wieżę. W zachowanej korespondencji pomiędzy 
burmistrzem miasta a Działem Spraw Wewnętrznych 
w Legnicy201 oraz w odpisie z posiedzenia Rady Miasta, 
dotyczącym budowy wieży, mowa jest o trzech projek-
tach. Pierwotnie E. Gansel zaproponował dla dzwonnicy 
formy neoromańskie wskazując, iż wieża o takim kostiu-
mie będzie najlepiej korespondowała z bryłą kościoła202. 
W swoim drugim projekcie zaproponował już jednak 
neogotycki kostium stylistyczny dla tego obiektu, kieru-
jąc się preferencją dla pewnych stylów architektonicznych203. 

Ponadto E. Gansel uważał, że okna o ostrołucznym wy-
kroju bardziej pasują do wysokiej wieży i są bardziej 
wytrzymałe. Wiadomo również, że komisja budowlana 
chciała także przebudowy fasady oraz wprowadzenia 
sklepień gotyckich w wieży, co wpłynęło na zmianę 
przez mistrza budowlanego pierwotnego projektu204. Po 
ostatecznych uzgodnieniach, co do wysokości, grubości 
murów, stylu oraz zatwierdzeniu ostatecznego projektu 
wzniesiono wieżę o neogotyckich formach. 

Wieżę uważa się za pierwszy obiekt powstały na 
terenie miasta w tym stylu. W I i na pocz. II ćw. XIX w. 
neogotyk w wydaniu pruskim nie był stylem popularnie 
stosowanym w protestanckiej architekturze sakralnej. 
Jeżeli w ogóle pojawiały się realizacje odwołujące się do 
gotyku, to czerpano inspiracje z jego romantycznej, an-
gielskiej odmiany, która była bardziej odpowiednia dla 
architektury pałacowej czy niewielkich rozmiarów pa-
wilonów parkowych. Neogotyk w wydaniu niemieckim 
miał stanowić swoistą przeciwwagę dla klasycyzmu. 
Liczne realizacje w tym kostiumie pojawiły się dopiero 
w l. 40 oraz, w przypadku protestanckich budowli sa-
kralnych w l. 50 XIX w.205. Szczególnie istotne były ber-
lińskie, a także śląskie realizacje K.F. Schinkla. Dzięki 
niemu oraz uczniom berlińskiej Bauakademie neogotyk 
został uznany za typowy styl „niemiecki”206, mający 
wyrazić ideę silnego państwa pruskiego. K.F. Schinkel 
pojmował ten styl jako zwycięstwo ducha nad materią, 
a także swoiście pojętej idei wolności207.

W świetle wyżej przytoczonych argumentów, nie 
było do końca uzasadnione wznoszenie budowli w tym 
stylu w początkach l. 30 w niewielkim prowincjonal-
nym miasteczku. Trudno znaleźć obiekty, na których 
wzorować się mógł E. Gansel. Z akt wynika jednak, że 
mistrz budowlany prawdopodobnie znał współczesne 
sobie kościoły wzniesione w tym stylu208. W samym 
Berlinie, w którym E. Gansel kształcił się od 1825 r., nie-
wiele jednak było sakralnych obiektów neogotyckich. 
Architekt preferował smukłe i zrównoważone formy, 
które dostrzec można w realizacjach K.F. Schinkla, ta-
kich jak kościół Friedrichswerderschekirche. Kościół 
wybudowany został w l. 1824-1830, stał już zatem 
w momencie wznoszenia bolesławieckiej dzwonnicy. 
Była to jednak ceglana świątynia dwuwieżowa o od-
miennej koncepcji architektonicznej i również nie 

205. A. Zabłocka-Kos, Katholischer und protestanischer Kirchenbau in Schlesien im 19. Jahrhundert als Abbild der konfessionelle Konfrontatin, 
[w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, t. 1, London 2002, opr. J. Köhler, R. Bendel, s. 767-778, s. 769.

206. H. Meisner, op. cit., Bunzlau 1856, s. 53.
207. G. Peschken, Das architektonische Lehrbuch, Berlin 1979, s. 36.
208. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Śląski Konsystorz Ewangelicki, III/321, b.n.s, (…) diese Form der Bögen auch in ihren Tragvermögen 

dauerhafter sind, worüber uns zu auch sowohlaus alter, wie aus neuer Zeit unzählige Beispiele vorliegen., tłum. Johanna Kutschera.
209. A. Bober, Z historii.. s. 12, A. Glander, Aus...., s. 69-70, Christiani, Das Leben…, s. 10-11.
210. 1756-1931…, s. 9.

Il. 9 Dawny kościół ewangelicki wraz z wieżą. Widok od północy

Il. 10 Kościół Friedrichswerdersche w Berlinie, projekt: K.F. Schinkel

mogła być inspiracją dla E. Gansela. Bolesławieckiemu 
mistrzowi bliższa architektonicznie była wieża kościoła 
Petrikirche, jednak została ona zbudowana dopiero 
w l. 1846-1853 i E. Gansel nie mógł jej znać. Można 
jednak podejrzewać, że architekt zapoznał się z po-
wstałą i opublikowaną w 1828 r. pracą K.F. Schinkla 
Sammlung architektonischer Entwürfe zawierającą pro-
jekty zrealizowane i pozostałe tylko w fazie planów 
dzieła tego architekta. Być może one były inspiracją 
dla E. Gansela. 

26 IV 1834 r. gotowy był projekt wieży dla bolesła-
wieckiego kościoła, co potwierdza wyryty na wieży napis. 
Budowa trwała do końca 1835 r.209 i kosztowała 16 667 
talarów. Koszt dzwonów, wykonanych w odlewni w miej-
scowości Godnów, wyniósł zaś 3328 talarów210. Wieżę 
wykonano z piaskowca, bardzo popularnego w okolicy 
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211. Więcej na temat dzwonów patrz: [b.i.] Demke, Die Glocken der evangelischen Kirche, [w:] Bunzlauer Heimatkalender für das Jahr 1929, 
Bunzlau 1929, s. 66-68.

212. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Śląski Konsystorz Ewangelicki, III/321, b.n.s.
213. A. Schiller, Urkunden…, M. Olczak, J. Moniatowicz, op. cit., s. 66.

usytuowana przy północnej elewacji świątyni i po-
przedzono ją placem. Pięciokondygnacyjna wieża, 
ze względu na swą wysokość – 73,44 metra, dominowała 
nie tylko nad zabudowaniami Evangelischer Kirchplatz 
(Pl. Zamkowy), ale nad niemal całym miastem. Sytuacja 
przestrzenna wokół wieży dodatkowo podkreślała jej 
monumentalny charakter. Usytuowano ją na osi placu, 
do którego od strony zachodniej przylegały zabudo-
wania gminy ewangelickiej, od strony wschodniej zaś 

– niższa jednokondygnacyjna budowla.
Znaczne rozmiary wieży, zaproponowane przez 

architekta – E. Gansela stały się przyczyną sporu po-
między nim, a władzami rejencji212. Obawiano się bo-
wiem rywalizacji pomiędzy ewangelikami a katolikami. 
Wieża kościoła katolickiego była znacznie niższa od 
nowo powstającej dzwonnicy, miała bowiem 55,2 me-
tra wysokości213. E. Gansel zasugerował jednak, że 
wieża kościoła katolickiego, choć rzeczywiście niż-
sza, usytuowana jest o 23 stopy wyżej niż dzwonnica 

214. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Śląski Konsystorz Ewangelicki, III/321, b.n.s.
215. A. Bober, Rzeźba…, s. 195.

materiału. Dzwony, które zabrzmiały po raz pierwszy 
w Nowy Rok 1836 r., wydawały dźwięki w tonacji 
Es-dur211. Na wieży umieszczono tablicę z nazwiska-
mi wszystkich mistrzów pracujących przy budowie 
dzwonnicy. 

Neogotycka forma wieży ożywiła zwartą i jedno-
rodną, barokową bryłę kościoła. Dzwonnica została 

Il. 11 Tablica, umieszczona na wieży dawnego kościoła ewangelickiego 
z informacjami dotyczącymi budowy dzwonnicy. Widok współczesny

Il. 12 Tablica na wieży dawnego kościoła ewangelickiego, fragment. 
Widok współczesny

ewangelicka214. Ostatecznie przystano prawdopodob-
nie na wysokość podaną w projekcie. 

Projekt E. Gansela, według którego wzniesio-
no wieżę, jest w dużej mierze zbieżny z propozycją 
C.H.E. Knoblaucha. U swej podstawy wieża ma kwa-
dratowy rzut. Wyższa część wieży została zaś rozplano-
wana na rzucie ośmioboku. Najwyższa, ażurowa część 
mieszcząca dzwony nakryta została stromym hełmem 
o formie ostrosłupa i otoczona dodatkową balustradą. 
Dzięki rozluźnieniu formy ku górze dzwonnica zyskuje 
wyważone proporcje. Skromna i elegancka dekoracja 
wieży ogranicza się do obramień drzwiowych i okien-
nych oraz arkadowych fryzów wydzielających poszcze-
gólne moduły wieży. Najwyższa jej część u podstawy 
hełmu została ozdobiona pinaklami. 

Wieża w neogotyckim kostiumie przypadła do 
gustu mieszkańcom, członkom rady miasta, a także 
władzom Prus, które wpisały ją na listę najlepszych 
budowli w kraju215.

Powstanie tak reprezentacyjnej budowli w po-
łudniowej części miasta być może przyczyniło się 
do podjęcia dalszych działań związanych z budową 
promenady i tworzeniem jednolitego założenia ur-
banistycznego na obszarze murów obronnych. Tym 
bardziej, że teren wokół dawnych fortyfikacji pozo-
stawał w dużej mierze niezagospodarowany. Ceny 
tych gruntów były relatywnie tanie i miasto mogło 
pozwolić sobie na ich wykup od właścicieli – najczęś-
ciej osób prywatnych.
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Działalność Towarzystwa Upiększeń

Do roku 1837 na terenie pofortyfikacyjnym nie obser-
wuje się znaczących zmian urbanistycznych, poza roze-
braniem resztek Bramy Górnej oraz mostu nad fosą, co 
miało miejsce w roku 1823216. Miasto miało bowiem do 
zrealizowania w tym czasie pilniejsze zadania, związane 
z odbudową infrastruktury miejskiej. W 1837 r. powró-
cono jednak do tematu promenady. Zostały przebite 
nowe przejścia przez istniejące mury, co spowodowało, że 
obszar wokół dawnych umocnień był bardziej dostępny, 
a co za tym idzie podniosła się jego atrakcyjność. Stał się 
on już nie tylko formalnie częścią obszaru miejskiego.

W roku 1841 w Bolesławcu powstało Towarzystwo 
Upiększeń217, którego głównym zadaniem było stwo-
rzenie projektów zagospodarowania przestrzennego 
obszaru przy Górnej Bramie218. Przewodniczącym 
towarzystwa był bolesławiecki aptekarz i senator 
Karl Eduard Gustaw Wolf219. Już w roku 1842 usta-
lono szczegółowy plan zagospodarowania obszaru 
określonego jako „Promenaden platz”220, położonego 
pomiędzy Ober strasse (ul. Sierpnia 80) i Sperling-
gasse (ul. A. Mickiewicza) oraz rozdzielono zadania 
na poszczególnych członków Towarzystwa i rozpoczęto 

Apogeum rozwoju promenady w latach 1850-1880

prace221. Miasto zgodziło się na zatrudnienie dwóch 
stałych pracowników, którzy mieli zajmować się pod-
lewaniem i pracami nad odpowiednim utrzymaniem 
zieleni na promenadzie222. Magistrat przekazał również 
pieniądze na zakup nasion i sadzonek223.

Początkowo nie myślano o promenadzie jako o za-
mkniętej całości i nie planowano stworzenia jednolitego 
założenia wokół dawnych umocnień, jak to miało miej-
sce np. we Wrocławiu. W l. 1855-70 miasto wykupiło za 
łączną sumę 3200 talarów i zagospodarowało wszystkie 
4 odcinki fosy, tworząc wokół centrum niemal pełny pas 
zieleni224. Jako pierwszy zagospodarowany został odci-
nek położony pomiędzy: Ober strasse (ul. Sierpnia 80) 
i Hunde Gasse (ul. I. Daszyńskiego), który miasto wy-
kupiło w 1850 r. Fragment ten otrzymał prosty układ 
kompozycyjny; klomby połączone były ścieżką, prze-
biegającą centralnie przez prostokątne zieleńce. Środek 
każdego klombu zajmowało drzewo – klon lub jesion. 
Na tym odcinku posadzono również topole, dęby, lipy, 
klony i jawory oraz kasztanowce225.

W l. 1854-55 miejską promenadę poszerzono 
również o tereny fosy w północno-zachodniej części

216. D. Wędzina, Bolesławiecka Promenada. Planty piękne jak w Krakowie, cz. 1…, s. 18.
217. Niem. Verschönerungsverein.
218. E. Wernicke, op. cit., s. 610, A. Schiller, Die Privilegierte Stadtapotheke zu Bunzlau, cz. III...
219. A. Schiller, Die Privilegierte Stadtapotheke zu Bunzlau, cz. III...
220. A. Schiller, Anfänge…
221. Ibidem.
222. E. Wernicke, op. cit., 610.
223. Ibidem, s. 610.
224. A. Kwaśniewski, op. cit., s. 203.
225. G. Polanica, D. Wędzina, op. cit., s. 5.

obsadzili kasztanowcami228. Warto zauważyć, że dro-
ga, prowadząca bezpośrednio od tzw. Furty Kolejowej 
ku miastu – Post strasse (ul. A. Mickiewicza) została 
wytyczona dopiero w l. 60. XIX w. Pierwotnie przy-
jezdni musieli kierować się ku usytuowanej na wschód 
Bahnhofstrasse (ul. I. Da szyń skiego), noszącej wcześ-
niej miano Hunde gasse. W roku 1837 przebito przej-
ście przez mury obronne w rejonie tej ulicy i utraciła 
ono miano zaułka, a jej rola znacznie wzrosła. Od lat 
50. XIX w. ulica ta pełniła rolę najważniejszego trak-
tu łączącego dworzec z rynkiem Starego Miasta. Jak 
w wielu innych miastach ta prestiżowa funkcja zde-
terminowała charakter budowli, które powstały w jej 
obrębie229. Najważniejszymi były położone nieco na 
wschód od ulicy gmachy teatru i gimnazjum. 

Dworzec otwarto w roku 1851. Nie jest znany autor 
planów, można jednak przypuszczać, że nie był to lo-
kalny mistrz budowlany, a architekt specjalizujący się 
w projektowaniu dworców w małych miejscowościach, 
położonych na trasie kolei Dolnośląsko-Marchijskiej. 
Świadczyć o tym może typowa, prosta forma obiek-
tu, charakterystyczna dla dworców powstałych

226. E. Wernicke, op. cit., s. 621-622.
227. Niem. Bahnhof, od 1906 r. Hauptbahnhof.
228. Ibidem, s. 627.
229. Por. S. Satiukow, Bahnhofstrassen, Köln 2002.

Il. 13 Brama Górna Il. 14 Budynek dworca przed przebudową. Widok od strony zachodniej

miasta226, w rejonie: Ober strasse (ul. Sierpnia 80), 
Grün strasse (ul. Sądowa), Kloster Gasse (późniejsza 
Theater strasse, obecnie ul. Teatralna) oraz Lohgasse 
(ul. Targowa). To właśnie północna część, na planach 
i w źródłach określana jako Ober promenade, stała się 
w kolejnych latach jednym z najbardziej prestiżowych 
odcinków promenady. 

Dworzec227 i jego znaczenie dla dalszego 
rozwoju północnej części miasta.
Rola Bahnhofstrasse (ul. Dworcowa)

Skupienie działań Towarzystwa Upiększeń w północ-
nej części miasta było związane ze zmianą sytuacji 
przestrzennej. W roku 1851 nastąpiło uroczyste ot-
warcie linii kolejowej oraz dworca, czego skutki zosta-
ły omówione w poprzednim rozdziale. Budynek zo-
stał wzniesiony na otwartym terenie i poprzedzono 
go obszernym placem. Wyjście z dworca w kierunku 
miasta zostało usytuowane od strony południowej. 
Prostopadle do zabudowań wytyczono szeroką, repre-
zentacyjną aleję, którą w 1851 r. członkowie magistratu 
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m.in. w Bolesławcu, Lubsku czy Żarach, a także w wielu 
innych, prowincjonalnych miasteczkach. Budynki te 
otrzymały również jednolity, klasycystyczny kostium 
stylowy, co podkreśla pewne zapóźnienie architekto-
niczne tych miejscowości. 

Bolesławiecki dworzec został wzniesiony jako 
murowana, tynkowana budowla dwukondygnacyjną 
z poddaszem, nakryta spłaszczonym czterospadowym 
dachem. Do dwukondygnacyjnego korpusu przylegały 
niższe, trzyosiowe skrzydła, a od wschodu, dodatkowo 
niewysoka wieża, która jednak powstała prawdopo-
dobnie dopiero w okresie późniejszym, na co wska-
zuje grafika, powstała krótko po jego uruchomieniu, 
przedstawiająca budynek dworca. Wieże tego rodzaju, 
wzniesione na planie kwadratu i kryte najczęściej ni-
skim czterospadowym dachem były elementem cha-
rakterystycznym dla podmiejskich willi wznoszonych 
w tzw. stylu włoskim230. Są one częstymi elementami 
projektów wykonanych przez architektów postschin-
klowskiej szkoły berlińskiej – F. Hitziga, L. Persiusa czy 
L. Hesse. Dzięki asymetrycznemu usytuowaniu wieży 
oraz addycyjnemu zakomponowaniu poszczególnych 
elementów prosta bryła dworca zyskała bardziej ma-
lowniczy charakter – została rozbudowana i znacznie 
ożywiona. Ponadto nabrała cech willi włoskiej, tracąc 
typowy i prowincjonalny charakter. 

Dworzec wzniesiono na planie prostokąta, a układ 
pomieszczeń został zdeterminowany ich funkcją. 
W północnej części usytuowano kasy oraz przechowal-
nię bagażu. Tu również znajdowało się wejście na perony. 
Południową część zajmował obszerny holl. W skrzydle 
zachodnim zlokalizowana została poczekalnia. W wie-
ży, przylegającej do korpusu dworca od wschodu znaj-
dowała się klatka schodowa, prowadząca na I piętro, 
gdzie prawdopodobnie znajdowały się pomieszczenia 
administracyjne lub mieszkanie zawiadowcy stacji. 

Fasadę korpusu o prostych podziałach zdobiło bo-
niowanie. Wyraźnie zaznaczono ostre profile gzymsów 

230. E. Börsch-Supan, op. cit., s. 108.
231. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec na…, s. 112.
232. Niem. Siegesdorfer Kunstziegelwerke, L. Fernbach, op. cit., s. 23.
233. Der umgebaute Hauptbahnhof Bunzlau, „Bunzlauer Stadtblatt” 3 V 1925, 4. Beilage.

234. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec na…, s. 112.
235. M. Olczak, J. Moniatowicz, op. cit., s. 9.

oraz nadproża okienne. Dwie osie środkowe przyzie-
mia, mieszczące wejście, podkreślono pseudoryzalitem. 
W roku 1926 przebudowano wnętrze oraz zmieniono 
bryłę dworca231. Skrzydło zachodnie poszerzono o trzy 
osie, powiększając poczekalnię. Budynek poprzedzo-
no jednokondygnacyjnym, mocno odznaczającym się 
w bryle ryzalitem, tworząc westybul o reprezentacyj-
nym charakterze. Wejścia zostały usytuowane w jego 
zewnętrznych osiach. Dwuskrzydłowe, drewniane, ma-
sywne drzwi płycinowe zostały ujęte jońskimi kolum-
nami. Ponad drzwiami umieszczono nadświetla. Trzy 
środkowe osie ryzalitu mieściły okna o prostokątnym 
wykroju. Partię wejścia poprzedzono reprezentacyjny-
mi schodami. 

Przebudowano również wnętrze – utworzono to-
alety oraz zmieniono wyposażenie i wystrój pomiesz-
czeń. Ściany wyłożono kaflami o wyrazistym zielon-
kawym szkliwie, wytworzonymi w Zebrzydowskich 
Zakładach Ceramicznych232 oraz białymi, które sta-
nowiły dekoracyjne elementy wykończenia. Strop 
hollu podtrzymywały filary o ceramicznej dekoracji, 
których kapitele zdobiły stylizowane woluty w for-
mie muszli233. Pomieszczenie obiegał dekoracyjny fryz 
z secesyjną dekoracją. Mocna i wyrazista kolorysty-
ka wnętrza oraz detal, utrzymane były w duchu no-
woczesności i bliskie były najnowszym europejskim 

Il. 15 Budynek dworca wkrótce po otwarciu linii kolejowej. Widok od 
strony północno-wschodniej

Il. 16 Plan dworca po przebudowie Il. 17 Dworzec główny po przebudowie. Widok od strony południowo-
zachodniej (góra), wnętrze – ściana północna (dół)

trendom. Dworzec jest nadal czynny, a w wyremonto-
wanym i odnowionym wnętrzu zachował się niemal 
kompletny ceramiczny detal.

W latach 1855-57 obok dworca wzniesiono gmach 
poczty234. Było to rozwiązanie wygodne i powszechnie 
stosowane. Prawdopodobnie autorem projektu tego bu-
dynku był bolesławiecki mistrz budowlany Leitner235. 
Gmach miał symetryczną fasadę. Elewacje ozdobio-
no okładziną z bloków piaskowca o nieregularnym 
kształcie, naroża zaś podkreślono kamieniem o jasnej, 
kontrastującej barwie, co stanowiło element dekora-
cyjny. Czteroosiowa część środkowa była zryzalitowa-
na i nieznaczne wypiętrzona ku górze. W bocznych 
skrzydłach mieściły się klatki schodowe, prowadzące 
na wyższe piętra. Początkowo budynek posiadał dwie 
kondygnacje. Na początku wieku XX podczas prze-
budowy dodano trzecią. W czasie II wojny światowej 
gmach został zniszczony i władze nie zdecydowały się 
na jego odbudowę.

W 1854 r. na placu przed dworcem powstał nie-
wielki park. Prace nadzorował K.E.G. Wolf, przewod-
niczący Towarzystwa Upiększeń, działający również na 

Il. 18 Dworzec wraz z budynkiem poczty

promenadzie. Może to świadczyć o chęci stworzenia 
w północnej części miasta jednolitego terenu zielonego 
o rekreacyjnym oraz reprezentacyjnym charakterze. 
Koncepcję tą rozwinął w późniejszym okresie E. Petzold. 
Wokół Bahnhof platz (Pl. Dworcowy) w kolejnych latach 
zaczęto wznosić hotele oraz lokale gastronomiczne, 
a z czasem również reprezentacyjne kamienice boga-
tych mieszczan. Powstanie dworca spowodowało rozwój 
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obszaru położonego pomiędzy linią kolejową, a Starym 
Miastem. Nowo powstający odcinek Oberpromenade 
również zyskał w tym czasie na znaczeniu. 

Przebudowa arsenału na teatr

Pierwotnie główną drogą, prowadzącą z dworca ku 
Rynkowi była Bahnhof strasse (ul. I. Da szyń skiego). 
Równolegle do niej usytuowana była ulica, nosząca 
od l. 50. XIX w. nazwę Theater strasse (ul. Teatralna). 
Pomiędzy nimi, prostopadle rozciągał się pas zieleni 

- zachodni fragment Ober promenade. W miejscu, w któ-
rym promenada krzyżowała się z późniejszą Theater-
strasse (ul. Teatralna) znajdował się arsenał. Tak atrak-
cyjne usytuowanie budynku oraz dalsza rozbiórka 
murów obronnych w tym obszarze prawdopodobnie 
przyspieszyły decyzję o jego przebudowie.

Choć pierwszy wniosek o zaadaptowaniu dawnego 
arsenału na teatr złożono w 1855 r., to dopiero 2 lata 
później podjęto uchwałę w tej sprawie236. Plany przebu-
dowy wykonał prawdopodobnie Richard Schiller, póź-
niejszy architekt Rejencji Legnickiej237. Budynek arse-
nału usytuowany był na terenie międzymurza, tak, że 
jego elewacja południowa przylegała bezpośrednio do 
murów miejskich. Ściana szczytowa z wejściem zwró-
cona była w kierunku Bahnhof strasse (ul. I. Da szyń-
skiego). W 1858 r. usunięto resztki murów, odsłania-
jąc i eksponując bryłę teatru. Wejście zaś poprzedzono 
placykiem o ogrodowym charakterze238, który wszedł 
w obręb północnego odcinka promenady. 

Prostopadłościenna bryła teatru, nakrytego dwu-
spadowym dachem odznaczała się dużą prostotą. Nie 
wyróżniało się nadscenie. Pewne urozmaicenie sta-
nowił jedynie dwuosiowy ryzalit fasady o ozdobnym 
charakterze, którego główną dekorację stanowiły ar-
kady o półokrągłym wykroju, utrzymane w stylistyce 
Rundbogenstilu239. W przyziemiu zastosowano je jako 

Il. 22 „Gasthof zur Eisenbahn” przy ul. OgrodowejIl. 21 Zabudowa przy ul. Kaszubskiej

Il. 23 Teatr miejski. Fasada

Il. 20 Wnętrze dworca w Bolesławcu. Filary o ceramicznej dekoracji. 
Widok współczesny

Il. 19 Wnętrze dworca w Bolesławcu. Secesyjny fryz.
Widok współczesny

obramienie głównego wejścia do teatru, w pierwszej 
kondygnacji zaś dla zaakcentowania drzwi, prowa-
dzących na niewielki, osłonięty ażurową balustradą 
balkon na konsolach. Motyw podwójnych okrągłych 
łuków pełnych powtórzono również w partii zwieńcze-
nia. W bocznych częściach fasady, ujmujących ryzalit 
zastosowano proste obramienia okienne. Podobne mo-
tywy architektoniczne można zaobserwować w wielu 
gmachach teatrów, wznoszonych na terenie ówczes-
nych Prus – we Frank furcie nad Odrą, w Görlitz oraz 
wzniesionym przez Karla Ferdynanda Langhansa 
teatrze w Legnicy, w którym jednak nawiązanie do 
Rundbogenstilu jest bardziej wyraźne i jednoznaczne, 
niż w przypadku bolesławieckiego teatru.

W planie wyraźnie można wyróżnić trzy części 
– niewielki westybul, widownię oraz scenę. W westy-
bulu, na parterze usytuowano recepcję, ponad którą 
znajdowała się restauracja240. Z westybulu na widownię 
prowadziły kilkustopniowe schody, na dwie kondygna-
cje balkonów zaś kręte klatki schodowe, usytuowane 

236. B. Vogelsang, op. cit., s. 97; K. Maczel, op. cit., s. 15.
237. B. Vogelsang, op. cit., s. 97.
238. Ibidem, s. 98.
239. Ibidem, s. 98.
240. Ibidem, s. 98.
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symetrycznie po bokach. Plan amfiteatralnej widowni, 
usytuowanej w przyziemiu był oparty na rzucie litery 

„u”. Scena miała wymiary około 10×7 m. Ujmowały ją 
po bokach pilastry, górna partia zaś była zamknięta 
łukiem. Dekorację sceny wykonał malarz Schreiter 
z Wrocławia241.

Wystrój widowni był prosty i skromny. Pełne ba-
lustrady balkonów zostały ozdobione prostokątnymi 
płycinami w kolorze białym i szarym, które wykończo-
ne zostały złotymi profilami. Tylne ściany balkonów 
pierwszej kondygnacji pokryto czerwoną tapetą. Sufit 
oraz pozostałe ściany pozbawione były dekoracji242. 

W roku 1881, w związku z pożarami teatrów w Nicei 
i Wiedniu zaostrzono przepisy przeciwpożarowe doty-
czące teatrów, oper oraz innych tego typu budowli uży-
teczności publicznej. Bolesławiecki teatr nie spełniał 
nowych, surowych wymogów bezpieczeństwa i w 1882 r. 
został zamknięty243. W l. 1885-1886 teatr przebudowa-
no. Zmieniono i urozmaicono jego bryłę, przebudowano 
wnętrze i dostosowano je do nowych przepisów, o czym 
będzie mowa w kolejnych rozdziałach.

Kilka lat po zakończeniu prac adaptacyjnych, tuż 
obok budynku teatru powstała największa i najbar-
dziej okazała budowla nie tylko na północnym od-
cinku, ale na całej promenadzie – gmach gimnazjum 
ewangelickiego. 

Zabudowa mieszkalna w rejonie 
Oberpromenade

Powstanie dwóch, omówionych wcześniej obiektów – 
dworca wraz z pocztą oraz teatru, znacznie podniosło 
prestiż północnej części miasta. Od l. 50. XIX w. zaczęły 
powstawać zabudowania mieszkalne w obrębie Ober-
promenade oraz: Grün strasse (ul. Sądowa) i Bahnhof-
strasse (ul. I. Da szyń skiego). Zwartą zabudowę pierzei 
południowej Grün strasse (ul. Sądowa) oraz północnej 
Ober promenade stanowiły w większości trzykondygna-
cyjne kamienice, często poprzedzone niewielkimi ogród-
kami (przedogródki). W narożnych kamienicach u zbiegu 
Bahnhof strasse (ul. I. Da szyń skiego) i Ober promenade 
znajdowały się dwie gospody – „Berliner Keller” – we 

wschodnim narożu oraz „Restaurant zur Bierhalle” – 
w zachodnim. Lokale były bardzo chętnie odwiedzane 
przez mieszkańców, na co wpływ miało położenie przy 
promenadzie, która stawała się coraz popularniejszym 
miejscem spacerów, a jej północny odcinek, ze względu 
na usytuowanie teatru, był niemal prestiżowy. Gospody 
powstały prawdopodobnie w III ćw. XIX w., z pewnoś-
cią jednak jeszcze przed przebudową teatru. Ścięte na-
rożniki obu budynków pokryte były bluszczem, dzięki 
czemu doskonale wpisywały się w otoczeniu promenady. 
Trudno jednak dziś określić, czy były one pierwotnym 
i zamierzonym elementem dekoracji elewacji, czy po-
wstały w późniejszym okresie.

Gimnazjum ewangelickie244 – wybitne 
dzieło architekta Oppermanna z Görlitz. 
Założenie parkowe wokół gmachu autorstwa 
słynnego planisty Eduarda Petzolda

Rozkwit bolesławieckiego szkolnictwa nastąpił po 
1850 r., co związane było przede wszystkim ze zna-
czącym wzrostem liczby ludności, a co za tym idzie 
dzieci w wieku szkolnym245. W roku 1857 rada miejska 
podjęła uchwałę o reorganizacji ewangelickiej szkoły 
i stworzeniu w niej czterech niższych klas gimnazjal-
nych oraz założeniu szkoły średniej dla dziewcząt246. 
Decyzję o wzniesieniu nowego gmachu rada miasta 
podjęła w roku 1859247. W tym samym roku od przed-
siębiorcy i architekta Leitnera248 zakupiono działkę 
o powierzchni 4 morgów 62 stóp, usytuowaną pomię-
dzy linią kolejową a ulicami Grün strasse (ul. Sądowa) 
i Hütten strasse (ul. B. Chrobrego) i przeznaczono ją pod 
budowę gmachu gimnazjum249. 

Il. 25 Teatr miejski. Przekrój

Il. 26. Gospody: „Berliner Keller” oraz „Restaurant zur Bierhalle” przy 
skrzyżowaniu ulic I. Daszyńskiego i Sądowej

Il. 24 Teatr miejski. Plan

241. Ibidem, s. 97.
242. Ibidem, s. 99.
243. H. Christiani, Das Leben…, s. 17.

244. Niem. Gymnasium.
245. Por. „Tabela ludności…”.
246. L. Biały, op. cit., s. 155.
247. A. Bober, Rzeźba…, s. 199.
248. F. W. Beisert podaje pisownię Leithner, F.W. Beisert, op. cit., s. 1.
249. Dostępne źródła nie mówią o możliwościach innego ulokowania gimnazjum, uwzględniają jedynie fakt zakupu wspomnianej parceli., 

F.W. Beisert, op. cit., s. 1; A. Bober, Rzeźba…, s. 199; A. Schiller, 70 Jahre…
250. A. Schiller, 70 Jahre…
251. http://www.burghotel-landeskrone.de/geschichtederlandeskrone.0.html.
252. A. Bober, Rzeźba…, s. 199, A. Schiller, 70 Jahre…

W roku 1860 został rozpisany przez władze miej-
skie konkurs na projekt budynku gimnazjalnego. 
Spośród 13 prac wybrano projekt autorstwa architek-
ta Oppermanna z Görlitz250. Jest to postać bardzo za-
gadkowa i w dostępnych źródłach oraz literaturze nie 
ma na jego temat żadnych danych. Wiadomo jedynie, 
że w roku 1844 według jego projektu wzniesiono go-
spodę „Landeskrone” na wzgórzu w pobliżu Görlitz251. 
Być może Oppermann stworzył również w l. 1855-56 
projekt Gymnasium Augustum w Görlitz.

Drugie miejsce w konkursie na projekt gmachu gim-
nazjum w Bolesławcu zajął mistrz budowlany Jakob 
z Bolesławca, któremu powierzono prowadzenie bu-
dowy252. Po śmierci Jacoba funkcję tę objął architekt 
Vogelsang, który kierował budową aż do jej zakończenia. 
Wykończeniem wnętrz zajmował się mistrz Wronka. 
Kamień węgielny pod budowę szkoły położono 18 X 
1861 r. w rocznicę bitwy pod Lipskiem i jednocześnie 
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w dzień koronacji Wilhelma I na króla Prus. Szkołę 
poświęcono i otwarto 3 VIII 1864 r. Całość budowy 
pochłonęła około 70 000 talarów253. 

Po dwóch latach budynek przekształcono w szpital 
dla żołnierzy pruskich rannych w bitwie z Austriakami 
pod Sadową. Jako lazaret funkcjonował on w dniach 20 
VI - 3 VII 1866 r. W tym czasie z auli usunięto postu-
ment z popiersiami Pestalozziego i Lavatera. Jeszcze 
w tym samym 1866 r. gmachowi przywrócono pierwot-
ną funkcję. Od dnia 1 IV 1886 r. gimnazjum, admini-
strowane początkowo przez władze miejskie, przeszło 
pod zarząd państwa pruskiego. W l. 30. XX w. budynek 
zmienił funkcje – 9 V 1930 r. pruskie ministerstwo 
sprawiedliwości przejęło budynek, a po przeprowadze-
niu niezbędnych prac remontowych pod koniec czerwca 
1931 r. ulokowano w nim siedzibę sądu254. Tę funkcję 
obiekt pełni do dziś.

„(…)Budynek usytuowany jest pośrodku dużego placu 
pomiędzy promenadą a linią kolejową i składa się z sutere-
ny, parteru i dwóch pięter. Długa na 167,25 stopy elewacja 
główna zwrócona jest na południe, w kierunku promenady. 

Na jej osi, ponad portalem wznosi się wysoka na 123 sto-
py wieża ozdobiona galeriami, krenelażami i zegarem”255. 
Położenie mającej powstać szkoły było bardzo atrakcyj-
ne, ze względu na fakt, iż w pobliżu przebiegała droga 
łącząca Stare Miasto z dworcem kolejowym. Gmach 
gimnazjum usytuowano w pobliżu teatru, który za-
słaniał nieznacznie widok szkoły od strony południo-
wo-wschodniej. Ciekawa oś widokowa tworzyła się od 
strony południowej – aleja biegnąca pomiędzy równo-
legle usytuowanymi względem siebie zabudowaniami 
dawnego klasztoru dominikanów wiodła bezpośrednio 
ku wejściu do szkoły. W miarę zbliżania się do gmachu 
wyłaniały się jego poszczególne części. Z oddali była 
widoczna jedynie wieża gimnazjum, po minięciu za-
budowań klasztornych ukazywała się jego fasada w ca-
łej okazałości wraz z ryzalitami bocznymi. Duża po-
wierzchnia działki umożliwiła rozmach w pracach i nie 
powodowała ograniczeń, co do kubatury budynku. 

Północna część parceli, przylegająca do wału ko-
lejowego pozostała niemal niezabudowana. W od-
ległości kilku metrów od gma chu gimnazjum 

usytuowano jedynie niewielki budynek, w którym mieś-
ciły się toalety. W 1865 r. wybitny architekt ogrodów
Eduard Petzold256 zaprojektował zieleń wokół gmachu, 
utrzymaną w typie ogrodu angielskiego.

Gmachowi gimnazjum nadano formy neogotyckie. 
Ze względu na brak materiałów archiwalnych nie wiado-
mo, czy było to jedno z wymagań konkursowych, czy po-
mysł architekta. Warto jednak zwrócić uwagę, że w l. 60. 
XIX w. szkołom nadawano najczęściej kostium neorene-
sansowy lub, rzadziej, klasycystyczny. Szkoły o formach 
neogotyckich były wznoszone sporadycznie. Wyjątek 
stanowi górnośląska realizacja P. Jackischa – szkoła 
klasyczna w Bytomiu, która jednak została zbudowana 
w 1870 r., kilka lat później niż bolesławiecki gmach257. 
Zastosowane w przypadku gimnazjum elementy nawią-
zują do różnych tradycji architektonicznych. Ich połą-
czenie jednak tworzy jednolitą i harmonijną całość. 

Forma wieży została zaczerpnięta z pruskiej ar-
chitektury pałacowej, w której jednak preferowano jej 
asymetryczne położenie. Jako przykład mogą posłu-
żyć pałace w Mysłakowicach i Sypniewie, autorstwa 

samego K.F. Schinkla oraz pałace projektu F.A. Stülera. 
Szczególnie duże podobieństwo w konstrukcji wieży 
zaobserwować można w przypadku budowli zaprojek-
towanych przez F. Hitziga – zamku barona Oertzena 
z Kittendorfu, powstałego około 1850 r. i domu miesz-
kalnego w Tornow. Dzięki zwróceniu fasady na południe, 
w stronę kościoła ewangelickiego wieża gimnazjum 
korespondowała z pierwszym neogotyckim obiektem, 
powstałym na terenie promenady – dzwonnicą protes-
tanckiej świątyni. 

Schodkowe szczyty, jakie architekt zastosował 
w bocznych ryzalitach, nawiązują do mieszczańskich 
kamienic gotyckich, wznoszonych w miastach takich 
jak Lubeka, Norymberga czy Gdańsk258. Każdy z ry-
zalitów szkoły jest właściwie, jako osobna, niezależna 
część, typową fasadą kamienicy wzniesionej w duchu 
gotyku północnego, brak mu jedynie wejść. W nawią-
zaniu do opisu wieży można stwierdzić, iż gimna-
zjum było symbolicznym „pałacem mieszczańskim”. 
Ponadto schodkowe szczyty mogły nawiązywać do 
blank budowli obronnych – średniowiecznych murów 

Il. 27 Gymnasium Augustum w Görlitz. Widok współczesny Il. 28 Gmach dawnego gimnazjum w Bolesławcu. Widok współczesny Il. 29 Gmach dawnego gimnazjum. Fasada Il. 30 Budynek dawnego gimnazjum, położony przy promenadzie

253. A. Schiller, 70 Jahre…, M. Iwanek, op. cit., s. 5, A. Bober, Rzeźba…, 199-200, A. Bober, Neogotycki…, s. 10-11.
254. A. Bober, Budynek Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Rys historyczny, (mps Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).
255. F.W. Beisert, op.cit., s. 1, tłum. A. Bober, Neogotycki..., s. 10.

256. Więcej patrz rozdział: „Architekci i zleceniodawcy”.
257. Z. Tołłoczko, Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku, t. I, Kraków 2005, s. 153.
258. Więcej na ten temat patrz: M. Brix, Nürnberg und Lübecke im 19. Jahrhundert. Denkmalpflege Stadtbildpflege Stadtumbau, München 

1981, H. Hübler, Das Bürgerhaus in Lübeck, Tübingen 1968.
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obronnych, fortyfikacji i zamków, a w tym przypadku 
do resztek umocnień, które zachowały się w północnej 
części miasta. Choć teren plant miejskich został przez 
Towarzystwo Upiększeń uporządkowany, pozostawiono 
część fortyfikacji. Dzięki zastosowaniu takich rozwią-
zań architektonicznych gmach gimnazjum doskonale 
wpisywał się w otoczenie. 

Neogotyckie formy podkreślały monumentalny 
charakter budowli. Gimnazjum wyróżniało się zdecy-
dowanie wśród zabudowy promenady i było najważ-
niejszą architektonicznie budowlą na tym obszarze. 
Ze względu na nawiązanie do architektury pałacowej 
należy wskazać iż szkoła miała być nie tyle „świątynią”, 
ale bastionem czy pałacem nauki. Dzięki temu ewange-
licy podkreślili jeszcze wyraźniej swą pozycję w mieście. 
Mieli już dwa „insygnia władzy” – berło - kościół z naj-
wyższą w mieście wieżą i koronę – wspaniałą szkołę 
o pałacowych formach. 

środkowej usytuowana została siedmiokondygnacyjna 
wieża. W partii dolnej ma ona plan prostokątny, w gór-
nej – ośmioboczny. W oparciu o bardzo prosty i typowy 
dla architektury szkolnej plan powstał ciekawy archi-
tektonicznie gmach gimnazjalny. 

Trzykondygnacyjny korpus nakryto dwuspadowym 
dachem. Ryzality boczne zostały podwyższone o jedną 
kondygnację. Otrzymały one osobne dachy i zwień-
czenia w formie szczytów schodkowych, co urozmaica 
bryłę i nadaje jej dynamizmu. Ponadto dzięki temu za-
biegowi zwarta i monumentalna w części dolnej forma 
gmachu nabiera lekkości w górnej partii. Budowla zo-
stała wypiętrzona również w części centralnej miesz-
czącej wejście główne. Partię tę podkreśla nieregularna 
w swej formie wieża, włączona w obręb planu korpusu 
głównego. Dolna, pięciokondygnacyjna część została 
założona na planie kwadratu i niemal całkowicie wpisa-
na w obręb budynku. Górna, dwukondygnacyjna oparta 
jest o plan ośmiokąta. Każdą z części wieńczy ażurowa 
balustrada ze sterczynami. Zastosowanie ozdobnego 
i zróżnicowanego zwieńczenia oraz wprowadzenie wie-
lobocznej wieży i wielospadowego dachu, urozmaica 
bryłę, nie pozbawiając jej jednak harmonii i monumen-
talizmu. Cechy te są widoczne również w kształtowaniu 
poszczególnych elewacji budynku.

Dla potężnej 11 osiowej fasady o wyraźnych, syme-
trycznych podziałach poziomych i pionowych charak-
terystyczne są elementy neogotyckiej dekoracji i detalu 
architektonicznego. Poszczególne osie akcentują skar-
py, podziały poziome zaś podkreślone zostały gzymsa-
mi. Wieża o urozmaiconych formach, zaczerpniętych 
z architektury pałacowej została usytuowana w części 
centralnej, podkreślając wyraźnie oś środkową fasa-
dy, mieszczącą wejście. Siedmiokondygnacyjna wieża 
wyraźnie podzielona została na dwie części, z których 
każda została oparta o inny plan. Każdą z nich wieńczy 
ażurowa balustrada ze sterczynami. 

Wejście główne, zostało dodatkowo silnie zaakcen-
towane portalem o gotyckich formach. Jego zamknięcie 
stanowi wsparta na filarach wimperga o trójkątnym 
kształcie wypełniona ażurową dekoracją maswerko-
wą i zwieńczona kwiatonem. Szczyt flankują pinakle 
z kwiatonami. Ponad wejściem znajdują się okna we-
stybulu. Choć ich wielkość pozostaje taka sama, jak po-
zostałych okien, to jednak zostały one zaakcentowane 
i nadano im wertykalny charakter. Wraz z oknami trze-
ciej kondygnacji, od których oddziela je fryz, zostały 
ujęte ostrołuczną arkadą. Powyżej umieszczono herb 
miasta i zegar, którego miejsce dziś zajmuje okulus. 
Zwieńczenie wieży stanowi ażurowa attyka. 

Zewnętrzne osie fasady zostały zryzalitowane 
i zwieńczone schodkowymi szczytami wyraźnie odzna-
czającymi się w fasadzie. Okna ryzalitów poza pierw-
szą kondygnacją, zyskały neogotycki charakter dzięki 
ostrołucznemu wykrojowi i kamiennym maswerkom. 
W najwyższej kondygnacji po bokach okien umieszczono 
kamienne rozety. Otwory okienne zachodniego ryzalitu 
są większe niż w pozostałych osiach fasady. Trzy monu-
mentalne okna, pierwotnie wypełnione witrażowymi 
szybami, obejmują dwie kondygnacje. Wychodzą one na 
południe z wielkiej auli gimnazjalnej – najważniejszego 
i najbardziej reprezentacyjnego pomieszczenia gmachu. 

Tylna elewacja, jest mniej okazała, co związane było 
z niedostępnością gmachu od północy. W odległości kil-
ku metrów od szkoły usytuowano bowiem toalety. Z pla-
nu sporządzonego przez E. Petzolda, twórcy założenia 
parkowego wokół gimnazjum wynika, że Apartaments 

Budynek gimnazjum wzniesiono z cegły, całość ele-
wacji pokryto jednak okładziną z piaskowca. Użycie 
tego kamienia nie dziwi – był on wydobywany w okolicy 
miasta i wydawał się odpowiedni dla budynku tej rangi. 
W okresie średniowiecza wznoszono z niego wieże koś-
cielne oraz baszty i mury obronne w mieście. Poprzez 
nawiązanie do tych obiektów gmach gimnazjum wpisy-
wał się w otoczenie powstających plant. Piaskowiec za-
stosowano również z powodzeniem w l. 30 XIX w. przy 
budowie neogotyckiej wieży kościoła ewangelickiego.

Gmach został zaprojektowany w oparciu o plan wy-
dłużonego prostokąta. Główna klatka o reprezentacyj-
nym charakterze i cesarskim układzie schodów została 
zaprojektowana w centralnej części budynku. Szerokie 
schody prowadzą na kolejne kondygnacje o układzie 
dwutraktowym z korytarzem. Rozwiązanie takie, cha-
rakterystyczne dla gmachów użyteczności publicznej, 
stosowane do dziś, było bardzo funkcjonalne. W części 

Il. 31 Dawne gimnazjum. Ryzalit zwieńczony szczytem schodkowym. 
Widok współczesny

Il. 32 Dawne gimnazjum. Dach i szczyt schodkowy jednego z ryzalitów. 
Widok współczesny

Il. 33 Dawne gimnazjum. Detal architektoniczny. Widok współczesny
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miały formy zbliżone do gmachu gimnazjalnego. Można 
równie z niego odczytać, iż zostały one zaprojektowa-
ne na planie kwadratu, a naroża zaznaczono szkarpa-
mi. Budynek był otoczony płotem, który przylegał do 
muru gimnazjum. Dostęp do szkoły od tej strony był 
utrudniony, a pełny ogląd elewacji niemożliwy. Dlatego 
też charakteryzuje się ona większą prostotą niż fasada, 
choć pionowe i poziome podziały pozostały zachowane. 
Partie środkowa i boczne również zostały zryzalitowane. 
Centralna pięciokondygnacyjna część o ujednoliconych 
podziałach zawiera klatkę schodową, z czego wynika mi-
jający się układ okien, względem reszty elewacji. Została 
ona zaakcentowana wysokim szczytem schodkowym, 
będącym architektonicznym odpowiednikiem wieży 
w fasadzie. Wejście od tej strony nie zostało ujęte por-
tykiem, poprzedzono je jedynie niskimi schodami. 

Boczna elewacja wschodnia wydaje się mieć najbar-
dziej surowy charakter. Nie zastosowano tu ozdobnych 
obramień drzwiowych i okiennych, które występują we 
wcześniej omówionych elewacjach. W części centralnej 
usytuowano wejście, poprzedzone schodami, prowadzące 
do bocznej klatki schodowej. Bardziej dynamicznie zosta-
ła ukształtowana trzyosiowa elewacja boczna od strony 
Gymnasialpromenade. Została ona w części środkowej 
zryzalitowana i podkreślona w drugiej i trzeciej kondyg-
nacji monumentalną ostrołuczną blendą. Jej zwieńcze-
nie stanowi również szczyt schodkowy, o formach jednak 
mniej okazałych niż zastosowane w fasadzie. 

Główne wejście, usytuowane od strony południo-
wej prowadzi do westybulu, w którym znajdowały się 
dwie tablice. Na tablicy z lewej strony umieszczony jest 
napis: „Hanc Arcem Humanitatis, Deo, Patriae. Literis 
Consecratam. Anno Dom. MDCCCLXIV”259, z prawej 
zaś: „Juwentuti Erudiendae Aperuit Civitas Boleslaviensis 

– Tertio Die Mens. Augusti.”260. Z westybulu na parter 
prowadziły schody. Na kolejne piętra prowadziły dwie 
klatki schodowe – boczna oraz główna – usytuowana 
centralnie. Miała ona pełnić zarówno funkcję komuni-
kacyjną, jak i reprezentacyjną.

W pierwszej i drugiej kondygnacji zastosowano nie-
mal identyczny układ pomieszczeń – po dwóch stro-
nach sklepionego korytarza mieściły się sale lekcyjne. 
Na pierwszym piętrze ulokowano klasy, bibliotekę oraz 
pomieszczenie na kolekcję eksponatów z zakresu histo-
rii naturalnej. Na drugim laboratorium fizyczne oraz 
mieszkanie dyrektora261. W wieży znajdował się karcer 
oraz pracownia astronomiczna. Korytarze charakte-
ryzowała powaga i surowość, a ich ściany pozbawione 
były dekoracji. Wrażenie to dodatkowo potęgowało 
sklepienie krzyżowe – charakterystyczny element ar-
chitektury średniowiecznej. 

Regularny dwutraktowy układ pomieszczeń z ko-
rytarzem został zaburzony w zachodniej części drugiej 
i trzeciej kondygnacji, ze względu na ulokowanie tu 
dwukondygnacyjnej auli gimnazjalnej, której wnętrze, 
utrzymane w stylistyce ornamentalnego neogotyku 
angielskiego wyróżniało się dużą dekoracyjnością i wy-
maga szerszego omówienia. 

Wejście do auli znajduje się na pierwszym piętrze 
i ozdobione było napisem: „Deo, Patrae, Literis”, któ-
ry zapowiada program ikonograficzny, zastosowany 
we wnętrzu. Interesująca jest również stolarka o neo-
gotyckich formach. W miejscu nadświetla zamknię-
tego łukiem odcinkowym znajduje się drewniana 
płycina z dekoracją maswerkową. Całość ujmują sze-
rokie, drewniane ościeża. Drzwi wieńczy dekoracja, 
nawiązująca formą do blank. Od strony wewnętrz-
nej zastosowano bardzo dekoracyjne drewniano-
stiukowe obramienie drzwi, wypełnione arabeską. 
Ich zwieńczenie ma kształt oślego grzbietu. Wokół 
drzwi od strony wewnętrznej umieszczono rzeźby 
przedstawiające Aleksandra Humboldta (przyrodni-
ka i geografa) oraz Friedricha Augusta Wolfa (filolo-
ga klasycznego). W auli znajdowały się także popier-
sia władców: ówczesnego cesarza Prus Wilhelma I, 
w dniu koronacji którego położono kamień węgielny 
pod budowę szkoły i króla Fryderyka I, pierwszego
króla Prus262. Wprowadzenie akcentów narodowo-

patriotycznych miało podkreślać wdzięczność dla tych 
postaci oraz szacunek, jaki mieszkańcy i władze miasta 
mają dla państwa pruskiego i jego władców. 

Ściany auli pokryto stiukową dekoracją w formie 
ostrołucznie zamkniętych arkad. Podział jest pro-
sty i wyraźnie podkreślony także poprzez drewnia-
ne lizeny, które na wysokości fryzu ozdobione były 
maskami. Dodatkowo, w prześwitach konsol przysu-
fitowych umieszczone zostały drewniane, ażurowe 
rozetki. Dłuższe boki ozdabiały, zachowane do dziś, 
popiersia wybitnych postaci kultury i nauki umiesz-
czone w ozdobnych medalionach od góry opasane stiu-
kowym fryzem:

– z lewej strony:
M. Kopernika – astronoma i matematyka, 

I. Kanta – filozofa,
J.C.F. Schillera – pisarza,
J.W. Goethego – poety i pisarza,

J.J. Winckelmanna – historyka sztuki,

– zaś z prawej:
Ptolemeusza – matematyka i astronoma,

Sokratesa – filozofa i twórcy etyki,
Sofoklesa – tragika greckiego,

Homera – pierwszego poety greckiego,
Witruwiusza – teoretyka architektury263

Każdy z nich był patronem jednej z gałęzi nauki. Ich 
usytuowanie w takiej konfiguracji nie było przypad-
kowe. Postacie umieszczone z lewej strony to wybit-
ni przedstawiciele poszczególnych dziedzin nauki. 
Odpowiadali im umieszczone z prawej strony „wielcy 
starożytni”. Zestawienie takie miało pokazywać wkład 
przede wszystkim Niemców w rozwój nauki oraz budzić 
respekt i szacunek dla tradycji i kultury starożytnej. 
Postacie miały dawać, niczym muzy natchnienie ucz-
niom i nauczycielom. Zachęcać do zdobywania wiedzy 
w poszczególnych dziedzinach. 

Na północnej ścianie usytuowana była wsparta 
na trzech kolumnach empora muzyczna, ozdobiona 

259. „Ta arka człowieczeństwa Bogu, ojczyźnie i nauce zostaje poświęcona Roku Pańskiego 1864”, tłum. M. Olczak, J. Moniatowicz, op. cit., s. 34.
260. „Trzeciego dnia sierpnia rozpoczęła tu nauczanie młodzież miasta Bolesławca”, tłumaczenie: Ibidem, s. 34.
261. F.W. Beisert, op.cit., s. 2.

Il. 34 Aula w dawnym gimnazjum. Ściana wschodnia z wejściem. Widok 
współczesny

Il. 35 Aula w dawnym gimnazjum. Detal. Widok współczesny

262. Ibidem, s. 2.
263. A. Bober, Neogotycki..., s. 10.
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popiersiami J.S. Bacha i J. Haydna – wybitnych kom-
pozytorów niemieckich minionych epok264. Popiersia te 
uzupełniały poczet ważnych postaci niemieckich, re-
prezentujących poszczególne dziedziny nauki. Muzyka 
była w XIX w. traktowana na równi z innymi przed-
miotami. Nauka śpiewu i gry na instrumentach była 
nieodłącznym elementem wychowania. Zwłaszcza ro-
dzime utwory w ojczystym języku wypadało, czy wręcz 
należało znać. 

W południowej części pomieszczenia, na podwyż-
szeniu, znajdowały się popiersia J.H. Pestalozziego, 
twórcy nowożytnego systemu nauczania początkowego 
i J.C. Lavatera – pastora, autora liryki religijnej i pieśni 
patriotycznych, które podkreślać miały charakter i me-
todykę nauczania przyjętą przez szkołę. Jej zadaniem 
było nie tylko przekazywanie wiedzy, ale i wychowa-
nie w określonym systemie wartości. Po bokach sali 
usytuowane były ławy dla władz miejskich i członków 
kolegium nauczycielskiego ozdobione rzeźbami-perso-
nifikacjami władzy i nadziei265. Przestrzeń sali wypeł-
niona była ławkami dla uczniów. Ważnym elementem 
dekoracyjnym był również kasetonowy strop o geome-
trycznych podziałach, pośrodku którego umieszczono 
ogromny żyrandol. Sufit ozdobiony był arabeskami, 
a w jego narożach umieszczono herby Niemiec, Prus, 
Śląska i Bolesławca266, które miały podkreślać histo-
ryczną przynależność miasta i jego tradycje oraz bu-
dzić w uczniach i nauczycielach poczucie patriotyzmu 
i przywiązania do „dużej” i „małej” ojczyzny.

Warto zwrócić również uwagę na pewne zjawisko 
świetlne występujące w sali. Dekoracja ścian miała jas-
ny, częściowo biały kolor, co kontrastowało z barwą 
witrażowych szyb. Promienie słońca wpadające przez 
okna dodatkowo barwiły stiuki na różne kolory. Sala 
uderzała przepychem, co kontrastowało z puryzmem 
pozostałych pomieszczeń. Bogata dekoracja utrzymana 
w duchu gotyku angielskiego podkreślała reprezentacyj-
ny charakter pomieszczenia. Program ikonograficzny 

dotrzeć do pierwotnych wzorców tego budyn-
ku. Prawdopodobne wydaje się czerpanie przez 
Oppermanna inspiracji od architektów berlińskiej 
Akademii Budowlanej (Bauakademie), pokolenia ucz-
niów K.F. Schinkla. Twórca wieży kościoła ewangelickie-
go, bolesławiecki mistrz budowlany E. Gansel również 
kształcił się w Berlinie, czerpiąc wzorce od K.F. Schinkla. 
W świetle tych rozważań teza o wpływach berlińskiego 
środowiska, czy to bezpośrednio, czy jedynie poprzez 
twórczość E. Gansela, wydaje się nie być zbyt śmiała. 

W 1865 r. miasto zleciło E. Petzoldowi wykona-
nie projektu parku wokół gimnazjum268. Ten wybitny 
planista specjalizował się zwłaszcza w tworzeniu za-
łożeń w typie ogrodu angielskiego. Chętnie stosował 
w swych projektach elipsoidalnie prowadzone ścieżki 
i skrzyżowania pozbawione kątów prostych. Zwracał 
uwagę na kolorystyczny dobór roślinności. Preferował 
rośliny liściaste, dobierał je na zasadzie kontrastów. 
Podkreślał wielobarwność oraz różnorodność form ko-
ron drzew oraz listowia, dzięki czemu osiągał niemal 
malarskie efekty. E. Petzold, tam gdzie było to możliwe 
skupiał się nie tylko na kompozycji małych grup roślin, 
ale przede wszystkim na tworzeniu dalekich, rozbu-
dowanych, złożonych osi widokowych w powiązaniu 
z naturalnym krajobrazem269. 

Park przy gimnazjum w Bolesławcu był jednym 
z wczesnych przykładów świadomego kształtowania 
zieleni przy budynkach użyteczności publicznej w kra-
jach niemieckich. Autorzy książki pt. Śladami słynnych 
Europejczyków sugerują nawet, iż było to pierwsze tego 
typu założenie270. Należy pamiętać jednak, że w tym 
czasie ukształtowany był już w dużej mierze wiedeński 
Ring oraz promenady w wielu miastach Prus271.

Bolesławiecki projekt obejmował zarówno zago-
spodarowanie terenu po północnej stronie budynku, 
jak i obszaru pomiędzy gimnazjum a przylegającą do 
północnej elewacji teatru Grün strasse (ul. Sądowa). 

264. F.W. Beisert, op.cit., s. 2.
265. Ibidem, s. 2.
266. Ibidem, s. 2.

Il. 36 Empora muzyczna we wnętrzu dawnej auli gimnazjalnej

Il. 37 Kasetonowy strop auli w dawnym gimnazjum

Il. 38 Aula w dawnym gimnazjum wypełniona ławkami dla uczniów

sali miał podkreślać znaczenie gimnazjum jako świąty-
ni, czy raczej pałacu nauki. Uczniowie mieli zdobywać 
w niej szeroką wiedzę z wielu dziedzin. Mieli zetknąć 
się z naukami matematyczno-przyrodniczymi oraz hu-
manistycznymi. Nie tylko jednak wpojenie wiedzy, ale 
również wychowanie z uwzględnieniem określonego 
systemu wartości były zadaniem szkoły. Patriotyzm, 
szacunek dla władzy, kościoła, etyka religijna były war-
tościami, które promowała placówka.

Gimnazjum ewangelickie było ze względu na swą 
nietypową, monumentalną architekturę najważniejszym 
budynkiem na promenadzie i zdecydowaną dominantą 
przestrzenną, której inne obiekty mogły się już tylko 
podporządkować. Wyjątkowa jest stylistyka budynku 

– jednolicie neogotycka, lecz posługująca się formami 
zaczerpniętymi z różnych obszarów geograficznych – 
z neogotyku rodzimego, pruskiego i północnego – w de-
koracji i formach elewacji oraz angielskiego we wnętrzach. 
Bogata symbolika dekoracji, zwłaszcza najważniejszego 
pomieszczenia szkoły – auli tłumaczyła ponadto ponie-
kąd wybór stylistyki. Neogotyk był uznawany za symbol 
przeszłości, jedności narodowej i religijnej Prus. Był też 
odbiciem nastrojów społecznych, tęsknoty za silnym 
politycznie, zjednoczonym państwem267. 

Ze względu na brak informacji na temat twórcy 
planów gimnazjum – Oppermanna z Görlitz, trudno 

267. Z. Tołłoczko, op. cit., s. 85.
268. M. Rohde, Von Muskau bis Konstantinopel: Eduard Petzold ein europäischer Gartenkünstler 1815-1891, Dresden 1998, s. 159.
269. A. Bober-Tubaj, K. Matoryn, G. Matoryn, op. cit., s. 31.
270. Ibidem, s. 32.
271. Patrz rozdział: „Bolesławiecka promenada a inne założenia tego typu na Dolnym Śląsku”.
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Założenie to łączyło się z górnym odcinkiem promenady. 
E. Petzold zaznaczył przejście w kierunku Rynku aleją 
drzew. Powstała w ten sposób droga przebiegała osiowo 
od wejścia i prowadziła pomiędzy dwoma budynkami, 
będącymi pozostałością po klasztorze domi nikanów. 
Jej regularność urozmaicił grupami drzew, które usy-
tuował soliterowo na zieleńcach. Przed wejściem głów-
nym zaprojektował lipowy klomb, stanowiący oprawę 
dla niewielkiej budowli, być może rzeźby lub ozdobnej 
latarni. Ponadto przewidział nieregularne grupy bu-
ków, rozdzielonych rzędami lip i dębów. W tym miejscu 
znajdowało się dojście do założenia parkowego, usytuo-
wanego po północnej stronie szkoły272. Ograniczono je 
od strony wschodniej wałem ziemnym. Na powstałym 
w ten sposób obszarze według projektów E. Petzolda 
zrealizowano park w typie ogrodu angielskiego. Dwie 
łukowo prowadzone ścieżki służyły jako przejścia, 
umożliwiające komunikację pomiędzy miastem i dwor-
cem273. Węższe miały znaczenie kompozycyjne. Przy 
ścieżkach ustawiono ławki w ten sposób, by umożliwić 
podziwianie architektury budynku oraz kompozycji 
roślinnych274. W parku dominowały drzewa liściaste: 
jesiony, klony, dęby, lipy, platany, buki oraz kasztanow-
ce275, których sadzonki pochodziły najprawdopodobniej 
z założonej przez Maxa Petzolda, syna Eduarda w roku 
1863 w pobliżu Bolesławca szkółki „Wilhelmshof”276.

Już od roku 1861, kiedy to z inicjatywy Karla von 
Holtei przy magistracie utworzono specjalny komi-
tet, planowano wzniesienie w parku pomnika ku czci 
Martina Opitza, urodzonego w Bolesławcu poety i teo-
retyka literatury, twórcy tzw. pierwszej śląskiej szkoły 
poetyckiej277. Lokalizację tę wybrał K. von Holtei. W roku 

Ustawienie pomnika lokalnego twórcy w pobliżu 
gimnazjum było dopełnieniem programu ideowego, 
przedstawionego w jego wnętrzach. Jednym z ważniej-
szym dzieł M. Opitza był Aristarchus sive de contemptu 
linguae teutonicae („Aristarchus, albo o pogardzie dla 
języka niemieckiego”), w którym autor wychwalał za-
lety języka niemieckiego i opisywał jego wyższość nad 
łaciną. Taka postawa wpisywała się doskonale w pro-
mowany w szkole patriotyzm i mogła być wzorem dla 
jej wychowanków.

Jak już wspomniano w auli szkolnej umieszczono 
popiersia wielkich twórców starożytnych oraz ważnych 
postaci niemieckich. M. Opitz był w odczuciu miesz-
kańców Bolesławca również jednym z nich. Uznano 
zatem, że warto przypomnieć jego postać i uczcić fakt 
narodzin tego poety w mieście. Twórca ten dołączył 
tym samym w sposób symboliczny do grona najzna-
mienitszych artystów i naukowców. 

Dzięki zagospodarowaniu terenu wokół gimna-
zjum zyskał on nową jakość. Był bardziej przyjazny 
dla uczniów i nauczycieli. Zieleń podkreśliła jego neogo-
tyckie formy, nadając mu charakter zamku lub pałacu. 
Jednocześnie było to miejsce publiczne, przeznaczone 
dla mieszkańców miasta, którzy mogli tu spacerować 
i wypoczywać, podziwiając pomnik M. Opitza, lokal-
nego „wielkiego poety”.

Prace w południowej części promenady
 

Około połowy l. 60. nastąpiły istotne zmiany na tere-
nie bolesławieckiej promenady. W 1859 r. wykupiono 
teren, ciągnący się od Bramy Dolnej do kościoła ewan-
gelickiego w południowo-zachodniej części miasta281. 
Tam również planowano stworzenie rekreacyjnych te-
renów zielonych. Prace na tym obszarze trwały jednak 
aż do roku 1869. 

W 1861 r. pod przewodnictwem K.E.G. Wolfa roz-
poczęto obsadzać obszar przy dawnym stawie zamko-
wym282. Jednak ze względu na ukształtowanie terenu 
prace były szczególnie trudne i trwały wiele lat. W roku 
1864 na południowym wschodzie miasta powstała re-
stauracja „Odeon”, która w późniejszych latach, zwłasz-
cza po renowacji w 1874 r. stała się jednym z najpopu-
larniejszych lokali w mieście. Choć nie powstała ona 
na promenadzie, to jej usytuowanie wydaje się nie być 
przypadkowe. Właściciel mógł przewidywać, że również 
ten obszar wkrótce zostanie włączony w jej obręb.

Ważne prace poczyniono również w roku 1866, 
kiedy to nastąpiło zniwelowanie ogrodu Bienerta oraz 
fragmentu fosy, usytuowanego przy kościele ewangeli-
ckim283. W marcu 1867 zakończono zasypywanie Stawu 
Zamkowego, w październiku zaś prowadzono najinten-
sywniejsze prace przy Bramie Dolnej284. Zdobiące ją 
barokowe figury, autorstwa J. L. Webera, przeniesiono 
przed kościół katolicki. 8 III 1868 r. oficjalnie prace na 
tym odcinku zostały zakończone285. Wokół kościoła 
powstał tarasowy ogród, którego układ determino-
wany był spadkiem terenu ku Schlosspromenade. Aby 
umożliwić dojście na niżej położone tereny przebito 
nowe przejście w zachowanym jeszcze murze obron-
nym otaczającym kościół ewangelicki i wybudowano 
schody286. Dzięki temu teren promenady stał się bar-
dziej dostępny. 

Jak sugerują G. Polanica i D. Wędzina287 w tym 
samym czasie – pod koniec l. 60., przy promena-
dzie, na działkach położonych pomiędzy Zollstrasse 
(ul. B. Prusa) a kościołem ewangelickim powstały trzy 
reprezentacyjne wille. Nie zachowały się jednak żadne 
materiały ikonograficzne ani karty pocztowe, ukazują-
ce widok tej części miasta i mogące potwierdzić daty ich 
powstania. Z całą pewnością jednak można stwierdzić, 
że wille powstały przed rokiem 1882, na co wskazuje 

Il. 39 Pomnik Martina Opitza w parku przy dawnym gimnazjum

272. M. Rohde, op. cit., s. 159-160.
273. G. Polanica, D. Wędzina, op. cit., s. 11.
274. M. Rohde, op. cit., s. 160.
275. Ibidem, s. 159; M. Allen, G. Polanica, Ewidencja parku przy gimnazjum obecnym Sądzie Rejonowym w Bolesławcu, Bolesławiec-Jelenia 

Góra 1994, b.n.s..
276. M. Rohde, op. cit., s. 26.
277. K. Springer, Martin Opizt und seine Bunzlauer Gefolgsleute aus der ersten schlesischen Dichterschule, [w:] Der Bunzlauer Kreis am Bober und 

Queis. Ein Heimatbuch, 1964, s. 211-231, s. 228.
278. H. Christiani, Das Leben…, s. 12.
279. A. Bober, Rzeźba…, s. 211, Nachträge zur Chronik der Stadt Bunzlau, [w:] Artur Schiller, (PDF – własność Muzeum Ceramiki w Bole- 

sławcu), s. 52.
280. H. Christiani, Das Leben…, s. 12.

1866 architekt Wronka stworzył gipsowy odlew pomni-
ka, który jednak nie został zaakceptowany. Ostatecznie 
projekt (według obrazu B. Strobla z Gdańska278) i wy-
konanie powierzono wrocławskiemu rzeźbiarzowi 
Hermanowi Michaelisowi. Pomnik ustawiono w 1877 r. 
w parku przy gimnazjum. Ponadnaturalnej wielkości 
popiersie, wykonane z marmuru karraryjskiego usta-
wiono na wysokim granitowym postumencie279, który 
wykonała firma „Zeidler und Wimmel”280. Całość oto-
czono niskim płotem. 

281. E. Wernicke, op. cit., s. 625.
282. Ibidem, s. 627.
283. Ibidem, s. 634.
284. Ibidem, s. 635.
285. Ibidem, s. 635.
286. A. Schiller, Die Ausgänge…
287. G. Polanica, D. Wędzina, op. cit., s. 13.
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tak, że przebiegała ona po linii prostej, przecinając 
powstającą w tym czasie promenadę. Budynki miesz-
kalne usytuowane były tylko na odcinku Post strasse 
(ul. A. Mickiewicza), położonym pomiędzy promenadą 
a Ober strasse (ul. Sądowa). W górnym biegu Post strasse 
(ul. A. Mickiewicza) znajdowało się założenie parkowe, 
poprzedzające wejście na dworzec, które stanowiło „zie-
lone ramy” ulicy.

W 1872 r. E. Petzoldowi powierzono rozbudowanie 
na zachód istniejącego założenia przy Bahnhof platz 
(Pl. Dworcowy), co było związane prawdopodobnie 
z wytyczeniem nowej ulicy. W efekcie powstał niewiel-
ki park o przemyślanej koncepcji zieleni. Przybrał on 
formę koncentryczną. Ku niewielkiemu placykowi po-
środku zbiegały się prowadzone po łuku alejki. Były one 
połączone w pewnej odległości biegnącą naokoło ścież-
ką. Całość została otoczona szpalerem kasztanowców, 
które stanowiły przeciwwagę dla niskiej roślinności 
wewnątrz. To niewielkie założenie dobrze obrazowało 
omówione wcześniej upodobania E. Petzolda i wypra-
cowaną przez niego koncepcję zieleni parkowej.

Na placyku pośrodku założenia został posado-
wiony monument poświęcony żołnierzom poległym 

Sytuowano tu reprezentacyjne kamienice, a w 1909 r. 
stała się ona miejscem lokalizacji Muzeum Miejskiego. 

Szkoła dla dziewcząt

W l. 70. XIX w. ciężar prac nad zagospodarowaniem 
promenady przeniósł się z zakończonego północnego 
i zachodniego odcinka na południowo-wschodni. Choć 
tworzenie Oberpromenade i Gymnasialpromenade 
można uznać za zakończone, to należy zaznaczyć, iż 
dotyczyło to tylko zagospodarowania obszaru zielo-
nego i wytyczenia alejek spacerowych. Teren ten był 
dla miasta nadal ważnym obszarem inwestycyjnym. 
W związku ze wspomnianym rozwojem demograficz-
nym zaistniała potrzeba stworzenia szkoły dla dziew-
cząt293, przemianowanej potem na „Dorotheenschule”. 
Szkołę wzniesiono w l. 1869-1872294, prawdopodobnie 
wg planów R. Schillera295 lub ówczesnego miejskiego 
radcy budowlanego W. Döricha. Na pierwszą atrybucję 
wskazuje formalne podobieństwo z zaprojektowanymi 
przez R. Schillera w l. 1857-1863 obiektami kompleksu 

288. A. Schiller, Die Ausgänge…

289. S. Satiukow, op. cit., s. 346.
290. H. Christiani, Das Leben…, s. 4.
291. A. Bober-Tubaj, K. Matoryn, G. Matoryn, op. cit., s. 32-33; A. Bober, Rzeźba…, s. 202.
292. H. Christiani, Das Leben…, s. 4-5.
293. Niem. Höhere Mädchenschule.
294. K. Springer, Die Bunzlauer Schulen…, s. 330.
295. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec na…, s. 60.

w wojnach w l. 1866 i 1870/1871. Tendencja do wnosze-
nia pomników upamiętniających ofiary tych działań, sy-
tuowanych najczęściej na polach bitew oraz w miejscach 
masowych grobów pojawiła się po bitwie pod Sedanem, 
która zadecydowała o zwycięstwie Prus i w konsekwen-
cji doprowadziła do kapitulacji Napoleona III289.

Pomnik projektu W. Döricha wykonano w miejsco-
wości Kruszyn (Gross Krauschen) koło Bolesławca290. 
Miał on formę kolumny zwieńczonej rzeźbą orła, po-
chodzącą z dawnej bramy miejskiej – Bramy Górnej291. 
Na kolumnie wyryto nazwiska 29 osób, poległych 
w wojnach 1866 i 1870/1871292. Założenie parkowe 
przy Bahnhofplatz (Pl. Dworcowy) nie miało zatem 
wyłącznie rekreacyjnego charakteru. Przede wszystkim 
miało ono pełnić funkcję reprezentacyjną oraz spełniać 
rolę miejsca pamięci. 

Poststrasse (ul. A. Mickiewicza), łącząca dworzec 
i Stare Miasto, przejęła dotychczasową funkcję Bahnhof-
strasse (ul. I. Da szyń skiego). Stała się aleją o presti-
żowym charakterze. W kolejnych latach zadbano, by 
stała się ona jedną z najważniejszych ulic w mieście. 

Il. 40 „Staw Zamkowy” przy promenadzie Il. 41 Brama Dolna

Il. 42 Założenie parkowe przy Pl. Dworcowym Il. 43 Pomnik żołnierzy poległych w wojnach 1866, 1870/1871 w parku 
przy Pl. Dworcowym

plan miasta autorstwa W. Döricha. Prawdopodobne 
wydaje się, iż pochodzą one z l. 70. XIX w. i zostaną 
omówione w rozdziale „Lata 70. i 80. XIX w. Zabudowa 
mieszkaniowa”.

Północna część promenady. 
Wytyczenie Poststrasse (ul. A. Mickiewicza) 
i przejęcie przez nią funkcji 
Bahnhofstrasse (ul. I. Daszyńskiego)

Pod koniec l. 60 kontynuowano również prace w pół-
nocnej części miasta. W roku 1867 Sperlinggasse 
(ul. A. Mickiewicza) przedłużono w kierunku dworca, 
wyburzając resztki murów obronnych w tym rejonie. 
W ten sposób uzyskano bezpośrednie połączenie dwor-
ca z miastem288. Ten krok niewątpliwie spowodował po-
lepszenie sytuacji komunikacyjnej w północnej części 
miasta. Jednocześnie, dzięki uzyskaniu bezpośrednie-
go połączenia z Rynkiem, podniósł się prestiż dzielni-
cy. Post strasse (ul. A. Mickiewicza) miała charakter 
szerokiej alei. Zamknięcie wyznaczonej przez nią osi 
stanowił dworzec. Od tego momentu stał się on nie-
mal symboliczną bramą do miasta. Drogę uregulowano 
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przez E. Petzolda założeniem parkowym. Gmach gim-
nazjalny położony był na północny-zachód od budowli, 
w niewielkim oddaleniu i ustawiony był równolegle do 
budynku szkoły dla dziewcząt. 

Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. W obrębie 
Kloster platz (ul. Armii Krajowej) zlokalizowane były 
już dwie placówki edukacyjne – szkoła powszechna oraz 
gimnazjum. Usytuowanie tu szkoły dla dziewcząt spo-
wodowało wyraźne wydzielenie w północno-zachodniej 
części miasta obszaru funkcyjnego związanego z edu-
kacją. Wszystkie wymienione budynki położone były 
w pobliżu Rynku, a jednocześnie na lekkim uboczu, 
wśród zieleni. Uczniowie mieli zatem zapewnione dobre 
warunki nie tylko do nauki, ale również do aktywnego 
wypoczynku na świeżym powietrzu.

Ponadto usytuowanie szkoły dla dziewcząt przy 
Kloster platz (ul. Armii Krajowej) pozwalało na wy-
eksponowanie zwartej i jednorodnej bryły okazałego 
budynku, który był dobrze widoczny zwłaszcza od stro-
ny północnej i północno-zachodniej. Mimo to fasada 
budynku zwrócona była na południe. 

Trzykondygnacyjna budowla mieściła w części środ-
kowej klasy wyższe (Höhere Töchter schule), w bocznych 
zaś klasy żeńskie szkoły miejskiej (Mädchen schule)300. 
Taki podział wyraźnie widoczny był również w ukształ-
towaniu pozornie jednorodnej fasady. Dopiero głębsza 
analiza pokazuje swobodę w jej kształtowaniu i uka-
zuje jej rytm i łagodną dynamikę. Poszczególne czę-
ści trójdzielnej fasady wydzielono ryzalitami. Części 
zewnętrzne-skrzydła- posiadały po trzy osie okienne. 
Część środkowa była czteroosiowa. Wejścia usytuowa-
no symetrycznie, w co czwartej osi budynku. Jedno 
wejście umieszczone było w pseudoryzalicie, dwa po-
zostałe po bokach szerszego ryzalitu. 

Ryzality zostały podwyższone o jedną kondygna-
cję w stosunku do korpusu budowli i zwieńczone trój-
kątnymi naczółkami. Surowa fasada ozdobiona była 
subtelną i prostą, gotycyzującą dekoracją. Wyraźnie 
zaznaczono podziały pionowe oraz poziome. Element 
dekoracyjny stanowiły również nadproża okienne o łu-
kowym kształcie, wykonane z nieotynkowanego kamie-
nia oraz proste pinakle w narożach budynku powyżej 
trzeciej kondygnacji. Wszystkie elewacje obiegał gzyms 
koronujący z fryzem o geometrycznej, gotycyzującej de-
koracji. Podobny motyw zastosowano również w zwień-
czeniach ryzalitów. Taka dekoracja nawiązywać miała 

Il. 44 Dawna szkoła dla dziewcząt Il. 45 Zabudowania dawnego Szpitala dla Obłąkanych Prowincji 
Śląskiej. Projekt: R. Schiller

Il. 46 Zabudowania przy ul. Armii Krajowej Il. 47 Częściowa rozbiórka „Baszty Głodowej”

Il. 48 Dawna szkoła dla dziewcząt. Widok z wieży dawnego 
gimnazjum

296. Niem. Provinzial-Heil und Pflege-Irren-Anstalt Bunzlau in Schlesien, za: A. Bober-Tubaj, Bolesławiec na…, s. 86, więcej na temat realizacji szpi-
tala patrz: A. Bober-Tubaj, A. Żurek, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Bolesławiec-Jelenia Góra 2006.

297. A. Schiller, Dominikanerkloster…, s. 31.
298. M. Olczak, J. Moniatowicz, op. cit., s. 33.
299. Z. Szczepański, P. Śliwko, Bolesławieckie fortyfikacje miejskie. Zarys dziejów, Bolesławiec 1988, (rkps Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), s. 15.

Szpitala dla Obłąkanych Prowincji Śląskiej296. Drugi 
zaś architekt, jako miejski radca budowlany tworzył 
projekty dla administrowanych przez miasto i wzno-
szonych z miejskich funduszy budynków użyteczności 
publicznej. Jest więc również możliwe, że był autorem 
planów szkoły dla dziewcząt.

Gmach szkoły został usytuowany przy Klosterplatz 
(ul. Armii Krajowej), którego południową pierzeję 
stanowiła zwarta zabudowa czynszowa. Od wscho-
du do budynku przylegały dwa, położone równolegle 
względem siebie, a prostopadle w stosunku do szkoły, 
budynki. W zachowanym skrzydle klasztoru domini-
kanów znajdowała się szkoła powszechna297, potem 
zaś biblioteka298. Drugi gmach, powstały na miejscu 
kościoła, przeznaczono na siedzibę administracji 
miejskiej. Od północy do obiektu przylegał duży plac, 
ograniczony fragmentami murów obronnych z roze-
braną częściowo Basztą Głodową299. Prawdopodobnie 
teren ten służył uczennicom szkoły jako miejsce zabaw 
i wypoczynku. W północnej i zachodniej części łączył 
się on z Gymnasialpromenade oraz zaprojektowanym 

300. K. Springer, Die Bunzlauer Schulen…, s. 330.

do architektury powstałego w l. 1861-1864 gimnazjum. 
Najwyraźniej widoczne jest to w partii szczytów, które 
wydają się tworzyć niemal negatywowe odbicie schod-
kowych szczytów ryzalitów gimnazjum.

Szkoła posiadała trzy klatki schodowe. Nie jest znany 
układ pomieszczeń ani plan budowli. Prawdopodobnie 
jednak na każdym z pięter był on podobny – dwa trakty 
pomieszczeń wydzielone korytarzem. Na najwyższej 
kondygnacji we wschodniej części budynku usytuo-
wana była aula. Zdobiły ją wysokie witrażowe okna. 
Wyraźnie odznaczały się one również w elewacji połu-
dniowej, poprzez zamknięcie ich łukami pełnymi. 
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W roku 1879 szkoła otrzymała salą sportową, którą 
także usytuowano przy promenadzie, o której jednak 
będzie mowa w kolejnych rozdziałach.

Początki kształtowania się
południowego i południowo-wschodniego 
odcinka promenady

Teren pofortyfikacyjny w południowo-wschodniej 
części miasta wykupiono w 1865 r.301, prace na nim 
prowadzono jednak głównie w l. 70 i 80. Wtedy też w re-
jonie Kath. Kirchplatz (ul. Kościelna) przebito przej-
ście przez mury obronne302, łącząc plac z Schützenweg 
(ul. Bankowa). Ze względu na chęć włączenia w obręb 
promenady, znajdującego się nieco na południe stawu, 
teren ten wymagał dużego nakładu siły i pieniędzy. 
W 1870 r. zakończono prace, mające na celu uregulo-
wanie jego brzegów, oczyszczenie dna oraz zabezpie-
czenie go żelaznym ogrodzeniem. Na środku Stawu 
Promenadowego usypano niewielką wysepkę303. Wtedy 
też staw, noszący dotąd nazwę „Sauteich” przemia-
nowano na „Promenadenteich”304. Była to ingerencja 
konieczna, o symbolicznym znaczeniu, która spowo-
dowała niemal automatyczne podniesienie rangi tego 
miejsca. Trudno bowiem wyobrazić sobie by „Staw 
Świński” mógł być miejscem prestiżowym, celem spa-
cerów elity mieszkańców miasta. „Staw Promenadowy” 
natomiast mógł taką rolę spełniać. 

W roku 1874 w jego sąsiedztwie utworzono ogród 
miejski, będący integralną, choć zamkniętą częścią pro-
menady, przy którym wzniesiony został dom miejskie-
go ogrodnika. Usytuowanie ogrodu w pobliżu stawu nie 
było przypadkowe. Miał on znaczącą rolę kompozycyj-
ną, ale zapewniał również utrzymanie odpowiedniej 
wilgotności otaczającej go roślinności305. 

uwagę różnorodność rozrywek oferowanych w lokalu 
oraz specyfikę otoczenia. Pojęcie to bowiem według 
M. Jagiełło-Kołaczyk oznacza „Prywatne przedsiębior-
stwo rozrywkowo-rekreacyjne o charakterze dochodowym, 
którego dwa niezbędne elementy stanowiły: część gastrono-
miczna oraz ogród307. W skład établissement wchodziły 
budynki i budowle wypoczynkowe, np. sale koncertowe 
oraz elementy tworzące program rekreacyjny: pergole, 
altany, elementy wypełniające program rozrywkowo-
rekreacyjny: kręgielnie, strzelnice, przystanie towarzy-
szące zbiornikom wody. Lokale tego typu wznoszono 
od XVIII w., w XIX w. ich popularność znacznie wzrosła 
i stały się powszechnym elementem krajobrazu więk-
szych miast, takich jak Wrocław czy Berlin.

Założony przez piwowara Cyrusa Nicolausa308 
„Odeon”, łączący funkcje restauracji, sali balowej oraz 
koncertowej309 był zatem typowym établissement. 
Była to fundacja prywatna, która wymaga jednak 
szerszego omówienia ze względu na rolę, jaką odegra-
ła w urbanistycznym i architektonicznym krajobrazie 
Teichpromenade. 

Il. 49 Położony nad stawem établissement „Odeon”

Il. 51 Dawny établissement „Odeon”

Il. 50 Ogród miejski

301. E. Wernicke, op. cit., s. 632.
302. Ibidem, s. 632.
303. Ibidem, s. 638.
304. Więcej na temat stawu patrz: Der Promenadenteich, „Bunzlauer Stadtblatt” 126 (1925), s. 9-10.
305. G. Polanica, D. Wędzina, op. cit., s. 17.
306. Nazwa „Odeon” była bardzo powszechna dla établissements i odwoływała się do antycznych budowli, M. Jagiełło-Kołaczyk, 

op. cit., s. 17.

Établissement „Odeon”

W 1862 r., w obrębie południowo-wschodniego frag-
mentu dawnych umocnień, na obszarze wykorzysty-
wanym wcześniej jako plac ćwiczeń straży pożarnej 
powstał établissement „Odeon”306. W literaturze oraz 
źródłach, także ikonograficznych określany jest on 
również jako restauracja lub sala koncertowa. Użycie 
określenia „établissement” wydaje się jednak najpełniej 
oddawać charakter „Odeonu”, zwłaszcza biorąc pod 

307. Ibidem, s. 14.
308. A. Schiller, Aus Bunzlaus Baugeschichte, „Bunzlauer Stadtblatt” 138 (1929), Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, 

Delegatura w Jeleniej Górze, Dawna miejska sala koncertowa „Odeon”, op. cit.
309. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec na…, s. 70.
310. Am Promenadenteich neu…, s. 4 (PDF – własność Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).
311. K. Maczel, op. cit., s. 22.
312. B. Vogelsang, op. cit., s. 104.

Budowlę wzniesiono w roku 1862 wg planów miej-
skiego radcy budowlanego W. Döricha310. Już w 1874 r. 

„Odeon” został jednak poddany renowacji. Mogła być to 
reakcja na remont hotelu „Kronprinz”311, który posiadał 
salę balową oraz chętnie odwiedzaną przez bolesławian 
restaurację i mógł stanowić poważną konkurencję dla 

„Odeonu”. Jednym z powodów, dla którego decydowano 
się na odnowienie établissement mogło być również 
utworzenie nowego odcinka promenady i przebicie 
nowego przejścia przez mury w tym samym, 1874 r. 
Właściciel éstablissement zdawał sobie prawdopodob-
nie sprawę z tego, że położenie restauracji jest nie-
wątpliwym atutem i postanowił wykorzystać ten fakt 
w celu przyciągnięcia klientów. Po renowacji sala kon-
certowa „Odeonu” mogła pomieścić nawet 1000 osób 
i posiadała 700 miejsc siedzących312.

Budowla o klasycyzujących formach została usytu-
owana bezpośrednio nad stawem. Od strony północ-
nej znajdował się letni ogród na świeżym powietrzu. 

„Odeon” powstał na planie wydłużonego prostokąta. 
Wyraźnie wydzielić można dwie, niemal niezależne od 
siebie części. W przedniej, założonej na planie poprzecz-
nego prostokąta, mieściło się wejście z eleganckim 
westybulem, klatki schodowe, a w górnej kondygnacji 
prawdopodobnie pokoje hotelowe. Sala koncertowo-
balowa o planie wydłużonego prostokąta została usy-
tuowana prostopadle do budynku frontowego. 

Układ poszczególnych części budynku był wyraź-
nie widoczny w bryle. Frontowa część budynku, miesz-
cząca wejście, była dwukondygnacyjna. Poprzedzała 
ona niższą, jednokondygnacyjną część mieszczą-
cą główną salę. Obie części charakteryzowała duża 
jednorodność i kubiczność. Również w zestawieniu 
tworzyły prosty, zwarty układ. Pewnego dynamizmu 
nadawało mu jedynie wyraźne wydłużenie bryły na 
osi wschód-zachód. Osiowy układ wynikał z funkcji, 
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pełnionych przez poszczególne partie budynku. Był on 
typowy również dla innych établissement tego czasu. 
Podobnie ukształtowano na przykład bryłę wrocław-
skiego établissement Friebeberg, zaprojektowanego 
w 1856 r. przez F.H. Wäsemanna313.

Trójdzielną fasadę „Odeonu” charakteryzował prosty 
podział, równowaga i symetria. Przyziemie pokryte zo-
stało boniowaniem. Poszczególne kondygnacje wydzielał 
gzyms. Środkową czteroosiową partię ujmowały dwuosio-
we ryzality z zaakcentowanymi trójkątnymi frontona-
mi ozdobionymi akroterionami. Wejście ujęte szerokim 
portykiem o pięciu kolumnach toskańskich, wspartym 
narożnie na czworobocznych filarach poprzedzały re-
prezentacyjne schody314. Okna w pierwszej kondygnacji 
ryzalitów otrzymały proste, ramowe obramienia. Ponad 
portykiem zwieńczonym kamienną balustradą znajdo-
wał się odkryty balkon. Prowadziły na niego porte-fenêtre 
z półkolistymi nadświetlami, umieszczone w skrajnych 
osiach. Cztery okna pierwszej kondygnacji ujęte zostały 
wspólnym obramieniem w formie płaskiego prostego 
belkowania, wspartego na alternujących je pilastrach 
toskańskich, z płycinowymi parapetami. Podwójne 
porte-fenêtre w górnej kondygnacji ryzalitów zostały zaś 
zwieńczone trójkątnymi naczółkami. W górnej części 
elewacje obiegał dekoracyjny fryz. Podobny układ fasady 
oraz zestawienie motywów dekoracyjnych było charak-
terystyczne dla willi i pałaców tego czasu. Szczególne 
podobieństwo w kształtowaniu fasady można zaś do-
strzec w przypadku „Herrenhaus” – niezrealizowanego 
projektu konkursowego H. Häberlina z 1834 r. 

Sala balowa „Odeonu” oparta została na rzucie pro-
stokąta. Arkadowe wnętrze prezentowało się bardzo 
okazale. Wyraźnie zaznaczony został jego trójdzielny, 
niemal trójnawowy charakter. W bocznych, niższych, 
ale lepiej doświetlonych przez ciąg okien częściach, 
ustawione były prawdopodobnie stoliki. Część środ-
kowa przykryta stropem, wspieranym arkadami była 
bogato zdobiona malowidłami. W jej wschodniej części 

mieszczący salę balową, zachował się do dnia dzisiej-
szego, choć jego wnętrze zostało silnie przebudowane 
i wprowadzono w nim wtórne podziały. Pomieszczenia 
zostały zaadaptowane na sklepy oraz lokale usługowe.

Dzięki intensywnym pracom prowadzonym na 
Teich pro me nade, odcinek ten, wraz z zabu do wa-
niami „Odeonu”, nabrał re pre zen tacyj nego cha ra kteru. 
W 1875 r. doko nano renowacji baszt oraz istniejących 
fragmentów murów obronnych316, które stały się istot-
nym elementem krajobrazu. Podczas prac brano pod 
uwagę istniejące zadrzewienie terenu międzymurza. 
Ten odcinek promenady otrzymał bardzo prosty układ 
alejek. Główna z nich prowadziła równolegle do zacho-
wanego w tym miejscu podwójnego pierścienia murów 

Il. 52 Reklama „Odeonu”

Il. 53 Pogodynka przy promenadzie. Widok współczesny

313. Więcej na temat obiektu patrz: M. Jagiełło-Kołaczyk, op. cit., s. 160-161.
314. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, Dawna miejska sala koncertowa „Odeon”, op. cit.
315. Bolesławiec-planty miejskie, (mps Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).

znajdowała się scena zaakcentowana niszami, w któ-
rych umieszczone były rzeźby. W dekoracji dominowały 
motywy roślinne. W bogato profilowanych fasetach 
występował ornament z motywem liści akantu. W cen-
tralnej części sufitu umieszczono okazały żyrandol. 
Żeliwne kolumny o kompozytowych głowicach i kane-
lowanych trzonach miały bardzo smukłe proporcje. 

Obok „Odeonu”, nad samym stawem, usytuowana 
była, wspomniana już, letnia kawiarnia. Chara ktery-
stycznym elementem budynku o konstrukcji szkiele-
towej były zewnętrzne arkady. Nie zachowały się żad-
ne materiały mogące przybliżyć wygląd wnętrza tego 
obiektu. Został on rozebrany w roku 1967315. Budynek, 

miejskich. Powstały w ten sposób obszar obsadzono 
drzewami i krzewami. Po północno-wschodniej i po-
łudniowo-zachodniej stronie stawu powstały skwery 
o nieregularnym kształcie, również otoczone alejkami, 
wzdłuż których posadzono m. in.: świerki, jesiony, to-
pole, sosny, lipy klony oraz miłorzęby317. Dolne piętro 
roślinności stanowiły krzewy i byliny. W roku 1882 na 
tym odcinku promenady ustawiono pogodynkę, pierw-
szą tego typu na Dolnym Śląsku318. 

Synagoga w Bolesławcu.
Architektoniczny ewenement na skalę Śląska

Jeszcze podczas prowadzenia prac nad kształtowaniem 
południowo-wschodniego odcinka promenady, gmina 
żydowska podjęła decyzję o wzniesieniu tu synagogi. 
W roku 1874 powstała jedna z najciekawszych archi-
tektonicznie budowli w mieście. Jej usytuowanie może 
świadczyć o silnej pozycji Żydów w mieście oraz ich 
integracji z lokalnym środowiskiem katolików i prote-
stantów w tym okresie. 

Gmina żydowska w Bolesławcu powstała być może 
już pod koniec XII w.319. W wieku XIV w mieście miesz-
kało około 360 Żydów. Ich domy usytuowane były na 
Przedmieściu Mikołajskim przy późniejszej Löwenberg-
strasse (ul. Komuny Paryskiej)320. Prawdopodobnie 
również w tej okolicy posiadali oni swoją synagogę. 
W 1455 r. król czeski Władysław nakazał wypędzić 
Żydów z terenu Śląska321, a co za tym idzie również 
z Bolesławca. Żydzi powrócili do miasta po 1812 r.322, 
co związane było z wydanym przez władze pruskie 
edyktem emancypacyjnym323. W roku 1817 bolesławie-
cka gmina żydowska założyła cmentarz przy Opitz-
strasse (ul. J. Wybickiego)324. W 1823 r. w domu wdowy 

316. A. Glander, Die Wehrbauten, s. 57.
317. G. Polanica, D. Wędzina, op. cit., s. 18.
318. Ibidem, s. 18, Am Promenadenteich neu, op. cit.
319. M. Borowski, A. Kirmiel, T. Włodarczyk, Śladami Żydów. Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Warszawa 2008, s. 14.
320. J.G. Bergemann, za: Am Promenadenteich neu, op. cit.
321. L. Ziątkowski, Dzieje Żydów we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 16.
322. W oparciu o „Tabelę ludności w latach 1803-1944”, K. Popiński, op. cit., s. 128.
323. L. Ziątkowski, op. cit., s. 46.
324. M. Borowski, A. Kirmiel, T. Włodarczyk, op. cit., s. 15.
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Böhm powstała sala modlitw. Dopiero w l. 60. XIX w. 
powstała idea stworzenia świątyni żydowskiej w mie-
ście. Pomysłodawcą był kupiec Izrael Hülse, jeden 
z pierwszych XIX-wiecznych osiedleńców żydowskie-
go pochodzenia w Bolesławcu325. Na cześć inicjatora 
tego przedsięwzięcia, który zmarł w roku 1863, nie 
doczekawszy się wzniesienia świątyni, w przedsionku 
synagogi umieszczono pamiątkową tablicę326. Synagogę 
wzniósł w l. 1876-1878 mistrz Bergmann według pro-
jektu Zschetzschingka327. Trudno jednak przyjąć bez-
krytycznie informację, że plany jednego z najbardziej 
interesujących obiektów w Bolesławcu stworzył niezna-
ny, prawdopodobnie lokalny architekt. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, iż nazwisko architekta poda-
no błędnie, a autorem projektu jest być może nawet 
jeden z czołowych pruskich architektów. Synagogę 
można bowiem porównywać z najlepszymi dzieła-
mi E. Knoblaucha i F.A. Stülera oraz Ph. Hoffmanna. 
Fundatorem jej budowy, która kosztowała 50 000 ma-
rek był bolesławiecki bankier S. Sachs328. 

 Bożnicę usytuowano w pobliżu dawnych umocnień, 
co było jedną z charakterystycznych lokalizacji synagog 
śląskich w XIX w. W reprezentacyjnych punktach mia-
sta – przy głównych ulicach lub promenadach usytuo-
wane były również bożnice w Legnicy (1847, rozbudo-
wana w 1879 r.), Dzierżoniowie (1870), Świdnicy (1877), 
Kłodzku (1884-1885) i Głogowie (1892)329. W obrębie 
Starych Miast, ze względu ścisłą zabudowę, nie było 
często możliwości wytyczenia parceli pod budowę sy-
nagogi. Działki, położone w obrębie dawnych forty-
fikacji były wystarczająco obszerne, a ich lokalizacja 
pozwalała na wyeksponowanie architektury świątyni. 
Na terenach wokół dawnych umocnień często plano-
wano lub realizowano, jak w przypadku Bolesławca 
promenady, co podnosiło prestiż okolicy i nadawało 
jej reprezentacyjny charakter. 

Działka, na której usytuowano bolesławiecką sy-
nagogę, należała do gminy żydowskiej, nie do miasta. 
Wiadomo bowiem, że gmina była właścicielem rozle-
głych terenów, położonych na południe od działki, na 
której miała zostać wzniesiona synagoga. Świątynia 
stanęła nad stawem promenadowym, w pobliżu poło-
żonego nieco bardziej na wschód Odeonu. Otoczono ją 
niewysokim kutym płotem o ozdobnych formach. Od 
stawu oddzielał ją niewielki skwer. Ciekawa w swej for-
mie świątynia była doskonale wyeksponowana. Okazałą 
budowlę można było podziwiać z naprzeciwległego 
brzegu stawu – z większej odległości. Ponadto synago-
ga usytuowana była osiowo względem linii plant. Brak 
zabudowy na tym terenie sprawił, iż prawdopodobnie 
była ona widoczna aż z Ober strasse (ul. Sierpnia 80), 
ze szczytu niewielkiego wzniesienia, na którym nie-
gdyś znajdowała się brama wjazdowa do miasta. Teren 
świątyni od wschodu przylegał do zabudowy miesz-
kalnej. Kierując się Teichpromenade od Nikolaistrasse 
(ul. M. Kutuzowa) w kierunku stawu, synagoga stopnio-
wo wyłaniała się, odkrywając swą niezwykłą formę. 

325. Ibidem, s. 15.
326. A. Schiller, Geschichtliche Wanderung durch Bunzlau, Bunzlau 1931, s. 18, Fünfzig Jahre Synagoge, „Bunzlauer Stadtblatt” 213 (1928).
327. Zam. Bolesławiec, Löwenbergerstrasse 35, Artur Schiller, opr. D. Plate (PDF – własność Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), s. 260.
328. E. Wernicke, op. cit., s. 639; H. Christiani, Das Leben…, s. 11; A. Schiller, Geschichtliche…, Bunzlau 1931, s. 17-18; L. Fernbach, op. cit., 

s. 59; A. Bober, Rzeźba..., s. 201.
329. A. Kozioł, Dziewiętnastowieczna architektura synagogalna na Dolnym Śląsku, „Dzieła i Interpretacje” XII (2009), s. 33-46, s. 41, 43.

Il. 54 Synagoga. Widok od strony stawu

Il. 55 Synagoga Il. 56 Synagoga

Bożnica powstała jako ośmioboczna budowla cen-
tralna zwieńczona kopułą. Nadano jej niejednolity 
kostium stylowy – obok form orientalizujących wyko-
rzystano również elementy neoromańskie. Budowle 
wzniesione w stylu orientalizującym charakteryzują 
się bogatym wystrojem i różnorodnością elementów 
dekoracyjnych, szczególnie drobnych form. Często 
stosowane są tu elementy zaczerpnięte z architektury 
Maurów lub innych odmian islamu, w Polsce wykorzy-
stywano również elementy tureckie330. Samo pojęcie 
stylu mauretańskiego pojawiło się w końcu XVIII w. 
i było związane z upowszechnieniem opisów podróży 
do Egiptu i islamskiego Orientu331. 

Około połowy wieku XIX budowle islamskie i hi-
szpańskie, o formach dalekich od europejskich wzorców, 
stały się powszechnie znane. Ponadto już wcześniej, 
w końcu XVII w. pojawił się pogląd, że architektura 

330. E. Bergmann, op. cit., s. 19.
331. H. Hammer-Schenk, Synagogen…, s. 251.
332. Ibidem, s. 251.
333. Ibidem, s. 255.
334. Z. Tołłoczko, op. cit., s. 334.
335. Ibidem, s. 334; E. Börsch-Supan, op. cit., s. 117.
336. H. Hammer-Schenk, Synagogen…, s. 256.
337. Ibidem, s. 256.

arabska była zapowiedzią gotyku i stanowiła wzorce dla 
przyszłych europejskich budowli wznoszonych w tym 
stylu. A powrót w XIX w. do form gotyku przyniósł 
również docenienie stylu arabskiego przez badaczy, jak 
również architektów332. Dla sztuki żydowskiej zaintere-
sowanie „nowym stylem” było znamienne. W architek-
turze synagog chciano powrócić do korzeni, odnaleźć 
pierwotną, biblijną formę „prawdziwej” świątyni. Styl 
mauretański był ponadto swoistą manifestacją solidar-
ności Żydów z Europy z Żydami sefardyjskimi334. Nigdy 
nie był on oficjalnie uznany za jedyny obowiązujący 

„styl synagogalny”, z czasem stał się jednak modny i jego 
elementy chętnie wykorzystywano335.

Pierwszą nowoczesną synagogą mauretańską była, 
powstała w 1630 r. – Grossenhof-Synagoge w Pradze, 
która jednak spłonęła336. Ponowny nawrót do tej sty-
listyki nastąpił w l. 30. XIX w.337. Panowało bowiem 
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przekonanie, że budowla musi, poprzez charaktery-
styczne cechy stylowe, wyrażać i podkreślać „gatu-
nek” budowli i jej funkcję. Styl mauretański panował 
w architekturze synagog do l. 90 XIX w.338. W 1882 r. 
Edwin Oppler opublikował Teorie des Synagogenbaus339, 
co doprowadziło do rewolucji w architekturze synago-
galnej Prus i całkowitego porzucenia orientalizmu na 
rzecz neoromańskiego kostiumu stylowego. E. Oppler 
sprzeciwił się nadawaniu świątyniom żydowskim form 
mauretańskich uznając, że bożnice nie powinny nawią-
zywać swą stylistyką do Świątyni Salomona, wywodzą-
cej się z innego kręgu kulturowego i tradycji architekto-
nicznej340. Według jego teorii Żydzi, jako zasymilowana 
część społeczeństwa niemieckiego, powinni wpisać się 
w obowiązującą w Prusach stylistykę, a każdy element 
orientalny jako obcy, może stać się przyczyną wrogości 
ludności protestanckiej i katolickiej341.

Synagoga w Bolesławcu wpisuje się zatem w oba te 
nurty – orientalizmu oraz neoromanizmu. Jest przykła-
dem połączenia sprzecznych wydawałoby się koncepcji 
architektonicznych, wyrosłych z odmiennych trady-
cji. Poprzez zastosowanie form mauretańskich, Żydzi 
chcieli zamanifestować swoją pozycję w mieście, wy-
emancypowanie po latach prześladowań oraz podkre-
ślić swoje korzenie. Synagoga w Bolesławcu była jedyną 
synagogą na Dolnym Śląsku, w której zastosowano tego 
typu formy. Bożnice w stylu mauretańskim powsta-
wały wprawdzie na terenie Górnego Śląska, trudno 
jednak i tam znaleźć obiekty o formie i architekturze 
analogicznej do bolesławieckiej synagogi. Najbliższych 
wzorców można szukać, jak się wydaje w Berlinie. 

Wykorzystanie elementów neoromańskich, ta-
kich jak biforyjne okna, rozety oraz fryzy arkadkowe 
było próbą wpisania się w obowiązującą w Prusach 
stylistykę i opisaną przez E. Opplera w 1882 r. teorię. 

338. Ibidem, s. 257.
339. Więcej czytaj w: Ibidem, s. 14-16, 202, H. Hammer-Schenk, Edwin Opplers Teorie des Synagogenbaus. Emanzipationsversuche durch 

Architektur, „Hannoversche Geschichtsblätter” 33 (1979), s. 99-117.
340. A. Kozioł, op. cit., s. 38.
341. Ibidem, s. 38.
342. Więcej patrz: H. Hammer-Schenk, Synagogen..., s. 300-302.
343. Fünfzig Jahre Synagoge, op. cit.; „Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wołają, którzy prawdziwie Go wołają“ (tłum. Agata Kozioł).

Bolesławiecka bożnica miała być wyrazem zasymilo-
wania Żydów ze społeczeństwem niemieckim. Było to 
założenie sprzeczne z wyrażoną poprzez orientalne 
formy synagogi postawą. Bolesławiecka bożnica była 
przykładem odosobnionym, nawiązującym jednocześ-
nie do dwóch odmiennych tradycji architektonicznych. 
Żydzi chcieli zachować swoistą „poprawność polityczną” 
i jednocześnie stworzyć obiekt wyróżniający się w za-
budowie miasta. 

Bolesławiecka synagoga została oparta o plan cen-
tralny. Do ośmiobocznego korpusu przylegały dwa, 
prostokątne pomieszczenia, tworzące wydłużoną oś 
budynku na linii wschód-zachód. W powstałych w ten 
sposób, prostokątnych ryzalitach usytuowano: w za-
chodnim wejście, w naprzeciwległym zaś, wschodnim 

– Aron Ha-Kodesz. Był to plan nietypowy. W Europie 
powstawały wprawdzie synagogi centralne, częściej 
był to jednak plan kwadratu, jak w przypadku synagogi 
przy Glockengasse w Kolonii, (arch. Zwirner, 1861 r.), 
lub o skomplikowanych planach połączonych342 (syna-
goga w Norymberdze, arch. E. Oppler, 1868 r.).

Wszystkie elewacje korpusu bolesławieckiej syna-
gogi przeprute były wysokimi biforyjnymi oknami neo-
romańskimi, których maswerki zdobiły dekoracyjne 
motywy orientalizujące. Elewacja wschodnia, zwrócona 
symbolicznie w kierunku Jerozolimy, została zaakcen-
towana tradycyjnym motywem, stosowanym w wielu 
synagogach na terenie Prus – okulusem z rozetą, który 
umieszczony był ponad Aron Ha-Kodesz. 

Nie zachowały się materiały ikonograficzne, uka-
zujące wygląd elewacji frontowej, mieszczącej wejście. 
Wiadomo jedynie, że ponad portalem znajdował się 
napis: „Nahe ist der Herr Allen, die ihn anrufen, Allen, 
die ihn in Wahrheit anrufen”343. Wszystkie elewacje 
obiegał fryz arkadkowy. Naroża budowli wyraźnie 

Il. 57 Berlińska synagoga przy Oranienburgerstrasse

zaakcentowano i ozdobiono sterczynami, których 
zwieńczenie stanowiły kule, powielające, w mniejszej 
znacznie skali formę kopuły. Jej tambur przepruty był 
otworami wy peł nionymi taflami różno kolo ro wego 
szkła. Kopuła miała zaś formę kuli. Choć brak bez poś-
rednich dowodów, na podstawie porównania materiału 
ikonograficznego, można przypuszczać, iż projektant 
wzorował się na kopule powstałej w l. 1859-66 syna-
gogi w Berlinie przy Oranienburgerstrasse, autorstwa 
E. Knoblaucha i A. Stülera344 lub wzniesionej w 1869 r. 
bożnicy w Wiesbaden, projektu Ph. Hoffmanna.

Poprzez swą formę, dekoracje oraz położenie 
w otoczeniu zieleni ta niewielka budowla przypomina-
ła raczej pawilon ogrodowy niż świątynię. Ze względu 
na wyróżniającą się architekturę synagogi, można 
by wnioskować, że Żydzi chcieli zamanifestować swą 
niezależność i pozycję w mieście. Katolicy i protestan-
ci konkurowali wysokością wież, Żydzi wybrali inną 
formę. Jednakże źródła wskazują, iż bolesławiecka 
gmina judaistyczna żyła w wielkiej zgodzie z inny-
mi konfesjami, a w uroczystościach poświęcenia sy-
nagogi brali udział bolesławianie różnych wyznań, 
którzy szczerze podziwiali architekturę i dekorację 
tej świątyni345.

Sala gimnastyczna346
przy Zollstrasse (ul. B. Prusa)

W czasie budowy synagogi na zachodnim odcinku 
promenady, w pobliżu dawnej Bramy Dolnej powstała 
sala gimnastyczna szkoły dla dziewcząt. Mury miej-
skie przy Bramie Dolnej wyburzono już w roku 1849. 
W roku 1867 władze miasta skupiły się na rozbiórce 
samej bramy, zasypaniu fosy oraz likwidowaniu mostu 
nad fosą. Rzeźby dłuta J.L. Webera, zdobiące bramę 
przeniesiono na teren kościoła Wniebo wzięcia NMP. 
8 III 1868 r. wyburzono magazyny soli, położone po 
północnej i południowej stronie bramy, na terenie 

344. Więcej patrz: Hammer-Schenk, Synagogen..., s. 284-296.
345. Fünfzig Jahre Synagoge...
346. Niem. Turnhalle.

Il. 58 Sala gimnastyczna przy ul. B. Prusa
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Lata 70. i 80. XIX w. Zabudowa mieszkaniowa 

Do połowy lat 90. XIX w. na promenadzie nie powstały 
żadne nowe obiekty użyteczności publicznej. Lata 70. 
i 80. przyniosły jednak znaczny rozwój budownictwa 
mieszkalnego w obrębie tego założenia. O ile budowle 
użyteczności publicznej sytuowane były najczęściej 
w obrębie terenu zieleni, to wille oraz reprezentacyj-
ne kamienice wznoszono wokół niej, tworząc rodzaj 
pierścienia. Ze względu na brak źródeł pisanych, ksiąg 
adresowych i planów oraz zważywszy na fakt, że wiele 
budynków dziś nie istnieje, bardzo trudno jest wydato-
wać oraz opisać ich architekturę. Rozdział ten nie daje 
zatem pełnego obrazu architektury mieszkaniowej na 
tym obszarze. Pokazuje jednak najważniejsze kierunki 
jej rozwoju oraz uświadamia skalę zjawiska.

Największy rozwój budownictwa mieszkaniowe-
go w tym okresie, można zaobserwować wzdłuż ca-
łego zachodniego i południowo-zachodniego odcin-
ka promenady, położonego pomiędzy linią kolejową 
a kościołem ewangelickim, obejmującego Gymnasial-
promenade i Schloss promenade (ul. B. Kubika). Po za-
chodniej stronie Gymnasial strasse (ul. Grunwaldzka) 
i Schloss promenade (ul. B. Kubika) powstały liczne 
wille bogatych mieszczan. Najwcześniej w l. 70 XIX w., 
powstała zabudowa mieszkaniowa odcinka promenady, 
położonego pomiędzy Zollstrasse (ul. B. Prusa) a koś-
ciołem ewangelickim. 

Ten odcinek promenady miasto wykupiło w roku 
1859 i od tego momentu trwało kształtowanie zieleni 
północnego fragmentu Schloss promenade. 9 X 1866 r. 
podjęto decyzję o likwidacji leżących niegdyś na terenie 
międzymurza ogrodów Bienerta wraz z fragmentem 
fosy i kanalizacją. Przez dwa kolejne lata prowadzono 
prace na tym terenie, a w roku 1868 otwarto kolejny od-
cinek promenady. Część zewnętrznego pierścienia mu-
rów obronnych została wykorzystana jako malowniczy 
element plant i wkomponowana w zielone założenie. 

Odcinek Schlosspromenade został zakomponowany 
w sposób niejednolity, co związane było z ukształtowa-
niem terenu – jego spadkiem w kierunku Sand strasse 
(ul. Piaskowa) i Schloss promenade (ul. B. Kubika). Zieleń 347. A. Bober, Rzeźba…, s. 201, K. Springer, Die Bunzlauer Schulen..., s. 330.

348. G. Polanica, D. Wędzina, op. cit., s. 13.

Il. 59 Sala gimnastyczna – wnętrze oraz 
widok z zewnątrz

południowej do budynku przy-
legały pozostałości malowni-
czo zakomponowanych murów 
obronnych.

Powstałej w 1879 r. sali gim-
nastycznej nadano formy neore-
nesansowe. Taki kostium stylowy 
był odmienny od tego, jaki na-
dano samej szkole. Zwartą, pro-
stopadłościenną bryłę budynku 
krył łagodnie spadzisty dach. Do 
jednokondygnacyjnego korpusu 
od strony wschodniej przylegał 
nieco niższy ryzalit mieszczący 
klatkę schodową. 

Elewacje zyskały prostą, ele-
gancką deko rację i ramową artykulację. Osie zaakcen-
towano arkadami i rozdzie lono pilastrami o korynckich 
kapitelach. Naroża budynku zaznaczono podwójnymi 
pilastrami. Każda z elewacji zyskała nieco odmienny 
wygląd. Blendy pozbawionej okien, trzyosiowej fasady 
zdobił płaskorzeźbiony medalion. Całość zwieńczo-
na była trójkątnym naczółkiem z okulusem pośrod-
ku. Elewacja południowa oraz sześcioosiowa elewacja 
wschodnia, z dużymi oknami, zyskały podobne podzia-
ły. Odmiennie ukształtowano czteroosiową elewację 
wschodnią z wejściem. Osie zewnętrzne artykułowane 
były blendami. Dwuosiowy ryzalit środkowy rozdzie-
lono na dwie kondygnacje. W górnej zastosowano okna 
triforyjne, w dolnej biforia.

We wschodniej części budynku, jak już wspomniano 
zostały usytuowane szatnie i klatka schodowa, prowa-
dząca na niewielką antresolę. Pomieszczenie przezna-
czone do ćwiczeń miało wysokość dwóch kondygnacji. 
Zostały w nim zainstalowane sprzęty i urządzenia do 
podciągania, liny oraz drabinki.

zdobiąca promenadę na odcinku między Miejskim Za-
kła dem Kąpie lo wym a południowym szczytem dawnego 
kościoła ewangelickiego ma prostą, liniową kompozy-
cję. Połączenie komunikacyjne spacerowej obwodnicy 
podkreślają rzędy drzew, wśród których występują: dąb 
czerwony, klon srebrzysty, klon pospolity, klon polny 
i rosnąca soliterowo lipa krymska. Wzdłuż promenady 
usytuowano szereg reprezentacyjnych budynków miesz-
kalnych, zróżnicowanych pod względem stylistycznym. 

Położona najbardziej na południe i najbliżej kościo-
ła ewangelickiego willa otrzymała neogotycki kostium 
stylowy, przez co wyróżnia się spośród pozostałych. 
Została ona założona na planie odwróconej litery „L”. 
Trzykondygnacyjny korpus nakryty dachem dwuspa-
dowym w układzie szczytowym, charakteryzuje zwarta 
i jednorodna bryła. Skrzydło boczne, cofnięte wzglę-
dem ulicy, jest niższe i węższe. Prawdopodobnie mieś-
ciły się tu pomieszczenia gospodarcze. Trzyosiowa fa-
sada budynku charakteryzuje się skromną neogotycką 
dekoracją i prostymi podziałami. Poszczególne piętra 
wydzielono gzymsami. Okna wszystkich kondygna-
cji mają prostokątny wykrój. Ponad otworami drugiej 
i trzeciej kondygnacji zastosowano dekorację w formie 
łuku ostrego z maswerkami. Szczyt flankowały ozdob-
ne pinakle. W górnej jego części, ponad zdwojonym 
oknem, umieszczona była rozeta. 

Dwie sąsiednie wille, usytuowane bardziej na pół-
noc, w stronę Zollstrasse (ul. B. Prusa) zostały wznie-
sione według jednego projektu. Do korpusu, powsta-
łego na planie prostokąta dobudowane było od strony 
ogrodowej wydłużone skrzydło, zawierające prawdopo-
dobnie, jak w poprzednim przypadku, pomieszczenia 
gospodarcze. Wille miały zwarte bryły urozmaicone 
ryzalitem w części środkowej, wypiętrzonym w stosun-
ku do całości o jedną kondygnację i nakrytym osobnym 
dwuspadowym dachem w układzie szczytowym. Całość 
dwukondygnacyjnego korpusu nakryta była dachem 
w układzie kalenicowym. 

Trójdzielne fasady o symetrycznym układzie i pro-
stych podziałach zakomponowano w sposób podob-
ny, zdecydowanie odróżnia je jednak dekoracja. Trzy 
osie środkowe zostały zryzalitowane. Okna tej partii 

międzymurza. Salę wzniesiono na miejscu południo-
wego magazynu, przy Zoll strasse (ul. B. Prusa), na 
wysokości Gymnasial promenade. Ostatecznie obiekt 
otwarto w 1879 r .347.

Zabudowę prowadzącej do Rynku Zoll strasse 
(ul. B. Prusa) stanowiły w owym czasie głównie 
3 kondygnacyjne kamienice w układzie szczytowym, 
usytuowane po obu stronach ulicy. Zabudowa ta się-
gała dzisiejszej ul. Szkolnej. Na zachód, na wysokości 
dawnej Bramy Dolnej i murów miejskich przebiegała 
Gymnasialpromenade, której nadano ciekawy układ 
kompozycyjny. Dwa biegi sinusoidalnie prowadzo-
nych ścieżek przecinały się wielokrotnie, tworząc 
zieleńce i rabaty. Połączenia komunikacyjne podkre-
ślały rzędy drzew, wśród których występowały różne 
odmiany klonów i rosnąca soliterowo lipa krymska. 
Aleja klonów pospolitych prowadziła aż do kościoła 
ewange lickiego348. Sala powstała więc w otoczeniu 
zieleni, w niedalekiej odległości od szkoły, do której 
dojście stanowiła Gymnasialpromenade. Od strony 



71Lata 70. i 80. XIX w. Zabudowa mieszkaniowa

otrzymały półokrągłe zwieńczenia, okna pozostałych 
osi miały wykrój prostokątny. Ponad oknami drugiej 
kondygnacji zastosowano element dekoracyjny w posta-
ci fragmentu belkowania wspartego na konsolkach.

Willa, położona w sąsiedztwie omówionej, neo-
gotyckiej otrzymała bardzo oszczędną, klasycyzującą 
dekorację. Ryzalit środkowy fasady został podkreślo-
ny dwukondygnacyjną werandą w całości wykonaną 
z drewna. Drewnianą ażurową, ornamentalną snycerkę 
zastosowano również w partii szczytu.

Utrzymana w neorenesansowej stylistyce dekoracja 
fasady willi położonej najbliżej Zoll strasse (ul. B. Prusa) 
była odmienna i znacznie bogatsza. Ryzalit poprzedzony 
został zadaszonym tarasem, otoczonym tralkową balu-
stradą wyobloną w części środkowej. Na tralkach umiesz-
czono ornament w formie liści akantu. Ponad nią znaj-
dował się balkon, wsparty na smukłych kanelowanych 
kolumnach kompozytowych z impostami, w kapitelach 
których umieszczono maski. Został on otoczony prostą 
tralkową balustradą, naroża której podkreślały postaci 
siedzących lwów. Ponad półokrągłymi oknami drugiej 
kondygnacji zastosowano dekorację w formie fragmentu 
belkowania w części środkowej przyjmującego kształt 
łuku. Jego forma nawiązywała do kształtu balustrady 
tarasu. Parapety okien drugiej kondygnacji ozdobiono 
płycinami z dekoracją arabeskową i motywem maski. 

Wszystkie trzy wille istnieją do dziś i służą głównie 
celom mieszkalnym. Część powierzchni ostatniego omó-
wionego obiektu prze znaczo na jest na gabinety lekarskie. 
Wobec braku zachowanych materiałów ikonograficz-
nych, trudno dziś wnioskować jakie zmiany nastąpiły 
w architekturze budynków od czasów ich powstania. 

W 2 poł. lat 70. XIX w., na odcinku Schlosspromenade, 
na południe od kościoła ewangelickiego wzniesiono 
dwie ciekawe architektonicznie wille. Prawdopodobnie 
ich powstanie było związane z rozwojem dzielnicy 

Il. 60 Willowa zabudowa przy Alei Partyzantów. Widok współczesny Il. 61 Neogotycka willa przy Alei Partyzantów. Widok współczesny

Il. 62 Willa przy Alei Partyzantów. Widok współczesny Il. 63 Neorenesansowa willa przy Alei Partyzantów. Widok współczesny

Il. 64 Zabudowa przy ul. B. Kubika. Z lewej strony widoczne dwie wille 
o reprezentacyjnym charakterze

349. Patrz rozdział: „Kierunki rozwoju miasta. Nowe dzielnice”.
350. A. Schiller, Aus…, s. 5.
351. A. Schiller, Mitteilungen…
352. Adressbuch 1902/03…, s. 21.
353. A. Schiller, Geschichtliche…, s. 24.

„West-End”, zlokalizowanej na południe od Starego 
Miasta, w obrębie: Löwenberger strasse (ul. Komuny 
Paryskiej), Opitz strasse (ul. J. Wybickiego), Feld strasse 
(ul. K. Miarki), Bismark strasse (ul. M. Drzy mały), Logen-
strasse (ul. M. Brody) i Wilhelm strasse (ul. M. Opitza)349, 
na co wskazywać może stylowe i formalne podobień-
stwo z wzniesionymi tam budynkami. Jeśli rzeczywiście 
tak było, projekty willi przy Schlosspromenade nale-
ży przypisać działającym w obrębie dzielnicy „West-
End” architektom: R. Schillerowi, A. Ganselowi oraz 
Zschetzschingkowi350. Nie jest jednak możliwe, ze wzglę-
du na brak zachowanych archiwaliów, dokładne ustale-
nie, który z nich wykonał dany projekt. Nie jest znany 
także pierwszy właściciel ani zleceniodawca willi przy 
Schlosspromenade nr 17 (ul. B. Kubika), wzniesionej 
w stylu szwajcarskim (alpejskim). Możliwe, że był nim 
kupiec Bethke, który w 1865 r. założył nieopodal restau-
rację. W 1879 r. zamieszkiwał ją prawdopodobnie, po 
przejściu na emeryturę, dyrektor gimnazjum Wilhelm 
Beisert351. W I dekadzie XX w. była ona własnością ro-
dziny Krautsrunt352. Inżynier Krautsrunt zajmował się 
pielęgnacją terenów promenady353. Budynek powstał 
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zasadniczo jako budowla murowana, choć w górnych 
kondygnacjach zastosowano szachulec. Styl willi pod-
kreślała rozczłonkowana bryła oraz dekoracja snycerska, 
stolarka okienna oraz balustrady, nawiązujące swą formą 
do stosowanych w architekturze górskiej. Architekt (lub 
architekci) czerpał inspiracje nie tylko z budownictwa 
terenów alpejskich, ale również rodzimych wzorców, np. 
z okolic Karpacza. Ponadto mógł korzystać z popular-
nych w tym czasie wzorników szkół snycerskich. 

Od wschodu pomiędzy willą a kościołem znajdował 
się malowniczy, tarasowy ogród, w którym ustawiono 
rzeźby – m. in. w formie wazy oraz kamienny wodo-
trysk w kształcie żaby. Do wnętrza willi prowadziło 
poprzedzone schodami wejście, usytuowane w wieży 
od strony ogrodu. Schodami można było również dojść 
do zachowanych fragmentów fortyfikacji oraz baszty 
zwanej „Belwederem”354.

Prawdopodobnie w tym samym czasie, tj. w 2 poł. 
l. 70 XIX w. powstała na sąsiedniej działce willa nr 18. 
Należała ona do Otto Bischoffa, właściciela sklepu oraz 
słodowni (Malzfabrik), położonej na tyłach domu355. 
Wyraźny spadek terenu w tym rejonie oraz ciek wodny 
przebiegający przez działkę zdeterminowały w dużej 

mierze formę tej budowli. Otrzymała ona wysoki co-
kół, który wraz z przyziemiem pokrywały pnącza. Po 
północnej, ogrodowej stronie usytuowano taras, który 
miał niwelować różnicę poziomów. Zieleń nadawała 
całości malowniczy charakter. 

Dwukondygnacyjna willa z wieżą i belwederem 
otrzymała formy zaczerpnięte z architektury pół-
nocnego renesansu niemieckiego. Było to wynikiem 
poszukiwań kolejnego po gotyku stylu narodowego. 
Willa była pierwszym i jednym z niewielu budynków 
wzniesionych w tej stylistyce na terenie Bolesławca. 
Urozmaicona bryła o dekoracyjnych formach wyróżnia-
ła się wyraźnie wśród zabudowy ulicy. Willa przyciągała 
uwagę również ciemnoczerwoną barwą ceglanej elewa-
cji. Elementy dekoracyjne wyraźnie zaakcentowano 
jasnym kamieniem, dach zaś był zielonkawy, co wyni-
kało z zastosowania blachy miedzianej, która z biegiem 
czasu pokryła się patyną.

Dwie osie środkowe ośmioosiowej fasady podkre-
ślono ryzalitem. Wyraźnie zaznaczono naroża budynku 
oraz obramienia okienne. Całość miała fakturową i nie-
jednorodną powierzchnię, co nadawało bryle dynami-
zmu. Charakterystycznym elementem willi były stro-
me dachy. Belweder i wieżę wieńczyły żeliwne, ażurowe 
i ornamentalne kute attyki. W wieży znajdowało się 
wejście do budynku. Wydzielona klatka schodowa po-
wodowała, że na każdą kondygnację prowadziło osobne 
wejście. Być może zatem znajdowała się tu restauracja 
z pokojami hotelowymi, choć późniejsze księgi adreso-
we, wykluczają taką możliwość.

Żadna z dwóch willi, położonych przy Schloss-
pro menade nie zachowała się do dnia dzisiejszego. 
Przetrwały one II wojnę światową. Prawdopodobnie jed-
nak pozostały niezamieszkałe i niszczały. Być może w l. 
60. XX w. rozebrano willę usytuowaną pod nr 18, a w na-
stępnej dekadzie również mieszczącą się pod nr 17. 

Z końca l. 70. XIX w. pochodzi prawdopodobnie za-
budowa mieszkaniowa Teichpromenade, przy któ-
rej usytuowano ciąg sześciu trzykondygnacyjnych 

Il. 65 Zabudowa dzielnicy „West-End”

Il. 67 i 68 Willa przy ul. B. Kubika z widocznymi fragmentami szachulca 
i detalu snycerskiego

Il. 66 Willa przy ul. B. Kubika. W tle kościół ewangelicki

Il. 70 Zabudowa przy ul. B. Kubika. Na pierwszym planie widoczna 
willa w stylu północnego renesansu niemieckiego

Il. 69 Willa przy ul. B. Kubika wraz z fragmentem ogrodu

354. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec na…, s. 52.
355. Adressbuch 1902/03…, s. 21.
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kamienic w układzie szczytowym. Miały one charak-
ter reprezentacyjny, a zamieszkiwali je przedstawiciele 
prestiżowych w owym czasie zawodów, m. in. lekarz, 
aptekarz, mistrz malarski oraz fotograf. Najbardziej 
reprezentacyjna była, należąca do rodziny lekarskiej 
(w 1902 r. zamieszkiwał ją dr Paul Häfner) kamienica 
przy Teichprommenade 5 (ul. B. Kubika). Otrzymała 
ona neorenesansowe formy. Trzy środkowe osie pięcio-
osiowej fasady zryzalitowano i zaznaczono arkadami. 
Gzymsy pokryto dekoracją ornamentalną. Usytuowane 
po zachodniej stronie wejście poprzedzono kolumno-
wym portykiem. Jasne, tynkowane elementy dekora-
cyjne wyróżniały się na tle wyrazistej fasady o moc-
nej czerwonej barwie. Zabudowa mieszkaniowa przy 
Teichpromenade istnieje do dnia dzisiejszego. 

Prawdopodobnie również w II poł. l. 70. XIX w. po-
wstały 4 reprezentacyjne wille przy Gymnasialstrasse 
(ul. Grunwaldzka), biegnącej wzdłuż Gymnasial pro-
menade356. Późniejsze książki adresowe z I dekady 
XX w. pokazują, iż rzeczywiście ulica ta należała do 

najbardziej prestiżowych. Zamieszkiwali tu miejski 
radca budowlany, aptekarz oraz ogrodnik miejski. Plan 
miasta z 1883 r. pokazuje, iż wille sytuowane były nie-
mal bezpośrednio przy ulicy. Każda z nich była oto-
czona dużym ogrodem. Usytuowany najbardziej na 
północ budynek założony został na planie prostokąta. 
Wschodnia i zachodnia elewacja zostały zryzalitowane 
w części środkowej. Bardziej na południe usytuowano 
willę o niemal kwadratowym planie, najprawdopodob-
niej poprzedzoną portykiem. 

Kolejna willa o klasycystycznych formach zało-
żona został na planie litery „U”. Dwukondygnacyjny 
budynek z poddaszem miał urozmaiconą bryłę. Do oś-
mioosiowego korpusu przylegały dwa skrzydła boczne, 
kryte osobnymi, dwuspadowymi dachami. Oś budynku 
wyznaczało wejście oraz facjatka. 

Wydaje się, że najbardziej okazała była jednak wil-
la, należąca do Hermanna Muellera (1828-1896), bole-
sławieckiego aptekarza, założyciela ogólnokrajowego 
czasopisma „Pharmazeutische Zeitung”357. Za domem 
właściciel stworzył ogród, w którym, jak można przy-
puszczać, hodował rośliny lecznicze. 

Willa została wzniesiona prawdopodobnie w l. 70. 
XIX w. przez anonimowego architekta ze szkoły ber-
lińskiej358. Zaproponował on dla budynku bogate 
formy zaczerpnięte z włoskiego neorenesansu i kla-
sycyzmu, nawią zujące do architektury pałacowej359. 
Dwu kondygnacyjny budynek o monumentalnej i ma-
sywnej bryle nakryty został czterospadowym dachem 
z ośmiobocznym stożkowym świetlikiem. Zwartość 
bryły rozbita została poprzez nieosiowe usytuowanie 
ryzalitu zawierającego klatkę schodową360.

 Elewacje budynku charakteryzują się regularnym 
podziałem. Osie podkreślają okna o dekoracyjnym 
obramieniu, a podział na kondygnacje zaznaczono 
gzymsami. Fasada została pokryta boniowaniem na 

oraz ażurowa attyka362. Okna czteroosiowej facjatki 
otrzymały półokrągłe zamknięcie. W zwieńczeniu 
zastosowano motywy analogiczne do dekoracji cało-
ści oraz proste sterczyny. Bogactwo dekoracji świadczyć 
miało o prestiżu i majętności właściciela. Co ciekawe, 
nie zastosowano tu motywów związanych z zawodem 
jaki wykonywał, a tradycyjne, włoskie ornamenty.

W kolejnych latach zabudowa Gymnasial strasse 
(ul. Grun waldzka) stopniowo się rozrastała. W księdze 
adresowej z roku 1902 można odnaleźć informację, iż 
przy tej ulicy znajdowało się już 9 domów363. Opisana 
wyżej zabudowa zachowała się do dnia dzisiejszego, 
choć częściowo zmieniona została architektura po-
szczególnych obiektów.

W roku 1880 na skrzyżowaniu Theater strasse 
(ul. Teatralna) i Kloster strasse (ul. Armii Krajowej)
na miejscu domu, należącego w XVII w. do Christophera 
Friedricha von Tschirnhaus i jego żony Barbary von 
Sommerfeld364 powstała kamienica bankiera S. Sachsa, 

Il. 71 Zabudowa dawnej Promenady Gimnazjalnej 

Il. 72 Willa Hermanna Muellera przy ul. Grunwaldzkiej Il. 73 Willa Hermanna Muellera przy ul. Grunwaldzkiej, detal. Widok 
współczesny

356. Na pewno miało to miejsce przed rokiem 1882, gdyż są one widoczne na planie z tego roku, autorstwa W. Döricha.
357. A. Schiller, Die Privilegierte Stadtapotheke zu Bunzlau, cz. III…, s. 2. Na temat gazety patrz: http://mobil.pz-o.de/index.php?id=974.
358. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, Willa miejska. Obecnie siedziba Młodzieżowego Domu 

Kultury. Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, nr A/1038 z dn. 20.12.07 (kopia – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).
359. Ibidem.
360. Ibidem.

361. Ibidem.
362. Ibidem.
363. Adressbuch 1902/03, s. 33.
364. A. Schiller, Vom Hause Theaterstrasse 1, „Bunzlauer Stadtblatt” 101 (1927), A. Schiller, Um Tschirnhaus…, s. 115.

wysokości pierwszej kondygnacji. Okna zyskały proste 
obramienia. Druga kondygnacja stanowiła piano nobile. 
Parapety okien ozdobiono płycinami o płaskorzeźbionej 
dekoracji roślinnej. Obramienia okienne stanowiły pila-
stry. Konsole wspierały ozdobne zwieńczenie w formie 
łuku odcinkowego. Oś środkowa pięcioosiowej fasady 
została wyraźnie zaakcentowana lekkim pseudoryza-
litem oraz zwieńczona bogato zdobionym szczytem. 
Osiowo usytuowane wejście ujmował kolumnowy por-
tyk wgłębny w typie antycznego in antis, z prostym bel-
kowaniem wspartym na dwóch kolumnach doryckich361. 
W pierwszej kondygnacji powtórzono ten motyw, okna 
osi środkowej rozdzielając półkolumnami kompozyto-
wymi o trzonach zdobionych ornamentem kandelabro-
wym. Mniejsze okna flankowały osiowo umieszczone 
większe okno. Ponad nimi znajdowały się płaskorzeź-
bione medaliony. Całość fasady obiegał gzyms koronują-
cy, wsparty na wolutowych konsolkach alternowanych 
motywem rozetki, z fryzem kostkowym i jajownikiem 
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fundatora synagogi365. Na dachu domu znajdowała się 
cho rą giewka z jego nazwiskiem oraz gwiazda Dawida366. 
Choć kamienica nie znajdowała się bezpośrednio przy 
promenadzie i włączona została w pierzeję zachodnią 
Theaterstrasse (ul. Teatralna), to ze względu na swe 
położenie w otoczeniu tak ważnych budowli jak teatr, 
szkoła dla dziewcząt i gimnazjum, wydaje się być rów-
nież istotna. 

Budowla o klasycystycznych formach była przytła-
czająco duża. Usytuowanie nie pozwalało na jej dobrą 
ekspozycję, przez co robiła ona wrażenie „wciśniętej” 
pomiędzy zabu dowania Placu Klasztor nego. Wysunięte 
w stronę ulicy naroże zwężało perspektywę (światło) 
Theaterstrasse (ul. Teatralna). 

Do cofniętego korpusu budowli przylegało od pół-
nocy skrzydło boczne. Całość była dwukondygnacyjna, 
nad pierwszym piętrem korpusu nadbudowano mezza-
nino. Dwunastoosiowa fasada w całości była pokryta 
boniowaniem. Pionowe osie przyziemia wyznaczały 
niewielkie okna o niemal kwadratowym wykroju i pro-
stym obramieniu. W drugiej kondygnacji zastosowano 

wysokie okna, ozdobione trójkątnymi naczółkami. 
Fasa da zwieńczona była ażurową attyką. Wejście zo-
stało zaakcentowane pseudoryzalitem i poprzedzone 
schodami. W drugiej kondygnacji znajdował się balkon 
osłonięty rodzajem dachu lub markizy. Nad wejściem 
umieszczony był herb oraz wizerunek św. Jerzego367. 

Nie ma żadnych danych dotyczących wnętrza bu-
dynku. Być może, ze względu na swą wielkość wnę-
trze było podzielone na trakty i pasma. Jest również 
prawdopodobne, że nie zostały one wydzielone kory-
tarzem, a miały typowy dla architektury pałacowej 
układ amfiladowy. 

Do budynku od strony północnej przylegały za-
budowania powstałej w 1836 r. destylatorni, fabryki 
alkoholi, octu spirytusowego i winnego, utrzymane 
w podobnej stylistyce, ale o skromniejszej dekoracji. 
Obiekt ten nie zachował się do dnia dzisiejszego, został 
rozebrany prawdopodobnie pod koniec l. 60. XX w.

Na przełomie III i IV ćw. XIX w. nastąpił również 
dalszy rozwój zabudowy ulic położonych w obrębie 
Ober prommenade. Powstała wtedy m. in. kamienica 
usytuowana na narożu Post strasse (ul. A. Mickie wicza). 
Reprezentacyjny budynek utrzymany był w stylu wło-
skiego cinquecenta368. Trzykondygnacyjną budowlę 
w całości pokrywało głębokie boniowanie. Elewacje 
obiegał bogato dekorowany fryz i profilowany gzyms 

koronujący. Na drugiej i trzeciej kondygnacji ściętego 
naroża znajdowały się balkony, w całości zasłonięte 
zielonymi pnączami.

W roku 1883 na przylegającej do tego budynku 
działce przy Poststrasse (ul. A. Mickiewicza) powsta-
ła ciekawa architektonicznie willa rodziny Fernbach, 
w której mieściła się również najbardziej znana bo-
lesławiecka drukarnia, wydająca powstały w 1881 r. 

„Bunzlauer Stadtblatt”. W 1902 r. dobudowano do niej 
drugi budynek, powiększając drukarnię369. 

Mimo pewnego zapóźnienia stylistycznego fasada 
budynku, utrzymana w nurcie klasycyzującym, prezen-
towała się bardzo okazale. Okna pierwszej kondygna-
cji otrzymały proste zamknięcia. Okna drugiej miały 
formę biforiów. Fasadę wieńczyła niska, pełna attyka. 
Całość tworzyła jednorodną i harmonijną kompozycję. 
Boniowane naroża i detal architektoniczny pokryto 
jasnym tynkiem, który imitować miał kamień, dzięki 
czemu wyróżniały się one na tle wykonanych z czer-
wonej cegły elewacji. Wejście główne ujmował kolum-
nowy portyk wgłębny, tworzący w drugiej kondygnacji 
rodzaj loggi. Wejście prowadziło do reprezentacyjnej 
hali kolumnowej, o nieznanej funkcji. Okna bocznej 
klatki schodowej zdobione były witrażami z idealizują-
cymi przedstawieniami zamków w górskim krajobrazie. 

Il. 74 Ul. Teatralna. Z prawej strony widoczny dom bankiera 
S. Sachsa

Il. 75 Dom przy ul. Teatralnej wraz z zabudowaniami przetwórni 
alkoholi

Il. 76 Zabudowa przy ul. A. Mickiewicza

Il. 77 Dom rodziny Fernbach wraz z zabudowaniami drukarni

Il. 78 Dom rodziny Fernbach. Widok współczesny

Il. 79 Zabudowania drukarni oraz dom rodziny Fernbach. Widok 
współczesny365. A. Schiller, Geschichtliche…, s. 22.

366. Theaterstrasse… (PDF – własność Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).
367. A. Schiller, Geschichtliche…, s. 22.
368. A. Bober, Rzeźba…, s. 201.

369. Die Stadt Bunzlau in ihrer heutigen Entwicklung, [w:] Bunzlauer 
Stadtblattkalender für das Jahr 1914, Bunzlau 1914, s. 27.
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Obiekty zachowały się do dnia dzisiejszego, a ich archi-
tektura pozostała niezmieniona.

Prawdopodobnie pod koniec l. 80 XIX w. powsta-
ła również mieszkalna zabudowa południowej pierzei 
Schlosspromenade. Kamienice pierzei południowej 
otrzymały renesansowe formy. Wszystkie charakte-
ryzowała prosta, zwarta bryła i powściągliwa dekoracja. 
Ograniczała się ona głównie do boniowania w partii 
przyziemia i dekoracji obramień okiennych oraz attyki. 
W I dekadzie XX w. ulicę tą zamieszkiwali mistrzowie 
rzemieślniczy, fabrykanci, nauczyciele370. Część zabu-
dowań została zniszczona w 1945 r. Kilka obiektów 
istnieje jednak do dziś i pełni funkcje mieszkalne.

W ciągu dwóch dekad przy promenadzie powstało 
kilkanaście reprezentacyjnych willi i kamienic. Może 
to świadczyć o ogromnym prestiżu tego fragmentu 
miasta. Bogaci mieszczanie, przedstawiciele prestiżo-
wych w owym czasie zawodów wznosili swe domy na 
obszarze, na którym do tej pory powstawały zasadni-
czo jedynie obiekty użyteczności publicznej. Było to 

370. Adressbuch 1902/03…, s. 20-21.

Il. 80 Zabudowa przy ul. B. Kubika, pierzeja południowa

związane z faktem, iż teren wokół dawnych fortyfikacji 
został całkowicie splantowany, a miasto umożliwiło 
wykup położonych tu działek prywatnym właścicielom. 
Wzniesione na nich domy mieszkalne były niewątpliwie 
jednymi z najbardziej okazałych w mieście i dopełniały 
architektoniczny krajobraz promenady.

Przebudowy gmachów użyteczności
publicznej w obrębie promenady 

W l. 80. XIX w. nie powstały wprawdzie w obrębie pro-
menady nowe obiekty, nastąpiła jednak przebudowa 
dwóch istniejących – kościoła ewangelickiego oraz 
teatru. W roku 1881, w związku z pożarami w Nicei 
i Wiedniu zaostrzono przepisy przeciwpożarowe do-
tyczące teatrów, oper, kościołów oraz innych budowli 
użyteczności publicznej371. Stąd wynikała potrzeba 
przebudowy wymienionych obiektów, które nie speł-
niały nowych, zaostrzonych norm.

W roku 1884 architekt miejski W. Dörich podjął 
prace nad przystosowaniem do nowych przepisów 
kościoła ewangelickiego. Główna zmiana polegała na 
dobudowaniu nowej klatki schodowej372. W 1885 r. 
w kościele umieszczono organy, wykonane przez firmę 

„Schlag und Söhne” ze Świdnicy373. W 1906 r., w związ-
ku z 150. rocznicą powstania świątyni ewangelickiej 
w Bolesławcu nastąpiła kolejna przebudowa jej wnętrza, 
według projektu H. Poelziga374. Wykonano wtedy stalle, 

Ostateczne ukształtowanie architektury
i programu funkcjonalnego promenady

posadzkę, odnowiono okna i loże magistratu, a w naro-
żach kościoła umieszczono piece375. Koszty tego przed-
sięwzięcia oszacowano na 50 000 marek376.

Znacznie większy rozmach miały prace prowadzo-
ne w l. 1885-86 przy bolesławieckim teatrze przez ar-
chitekta W. Döricha pod nadzorem R. Schillera377. Jak 
wskazuje K. Springer plany przebudowy pojawiły się 
jednak wcześniej. Już w 1879 r. W. Dörich miał stworzyć 
pierwszy projekt, w 1881 zaś drugi378. W 1884 r. również 
radca budowlany Fischer, jako reprezentant miejskie-
go urzędu budowlanego przedstawił plan przebudowy 
teatru379.

W roku 1884 przystąpiono do prac przy goto-
wawczych. Koszt przebudowy wyceniono na 40 000 ma-
rek380. Rada miasta zadecydowała o przekazaniu na ten 
cel nadwyżki z miejskiej kasy oszczędności, w wysokości 
18 000 marek381. Uchwałę przegłosowano ilością głosów 
19:13382. Prace rozpoczęto wiosną 1885 r.383. Przebudowa 

371. K. Springer, Die Bunzlauer Bühne. Ein Rückblich auf ihre Geschichte in Rahmen der Deutschen Kunst, Bunzlau 1935, s. 49.
372. Ibidem, s. 50.
373. M. Olczak, J. Moniatowicz, op. cit., s. 25.
374. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Śląski Konsystorz Ewangelicki, III/332.
375. Macht hoch die Tür, die Tor’ macht weit. Die evangelische Kirche nach den Erneuerunsarbeiten, „Bunzlauer Stadtblatt” 259 (1934).
376. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Śląski Konsystorz Ewangelicki, III/332.
377. B. Vogelsang, op. cit., s. 99-101.
378. K. Springer, Die Bunzlauer Bühne…, s. 51.
379. B. Vogelsang, op. cit., s. 100.
380. K. Springer, Die Bunzlauer Bühne…, s. 51.
381. B. Vogelsang, op. cit., s. 100, K. Springer, op. cit., s. 52.
382. K. Maczel, op. cit., s. 25, B. Vogelsang, op. cit., s. 100.
383. B. Vogelsang, op. cit., s. 100.
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pochłonęła łącznie prawie 49 000 marek. Teatr ponow-
nie uruchomiono 3 X 1886 r.384. Istniejący budynek zbu-
rzono do murów obwodowych, zachowując ściany boczne 
oraz fasadę z balkonem. W znacznej mierze zmieniono 
bryłę oraz wnętrze teatru. Przebudowa objęła głównie 
partię sceny, którą znacznie powiększono i poszerzono. 
Po obu jej stronach utworzono szereg pomieszczeń tech-
nicznych oraz garderoby i rekwizytornię. Wprowadzono 
również nowoczesne urządzenia techniczne. W tym celu 
podwyższono partię sceny i nakryto osobnym dachem, 
tworząc nadscenie wyodrębnione w bryle budynku. 
Zachowano dwukondygnacyjny układ balkonów. Od 
strony północnej i południowej wzniesiono jednak bocz-
ne skrzydła, mieszczące klatki schodowe, wiodące na 
balkony385. Gmach teatru otrzymał klasycyzującą formę 
dekoracji. W elewacjach zastosowano również neore-
nesansowy detal – pilastry oraz zwieńczenia okienne. 
Bryła została znacznie urozmaicona i rozczłonkowana 
poprzez wywyższenie części scenicznej oraz wprowa-
dzenie skrzydeł, których ryzality nakryto osobnymi 
dachami. Elewacje w przyziemiu pokryto boniowaniem. 
Dawną fasadę, z charakterystycznymi podwójnymi ok-
nami o półokrągłym wykroju włączono w obręb nowej. 

384. K. Springer, Die Bunzlauer Bühne…, s. 56-57.
385. Ibidem, s. 53.
386. Ibidem, s. 78.

Il. 81 Przebudowa teatru Il. 82 Przebudowa teatru

Il. 83 Plan przyziemia teatru

Il. 86 Gmach teatru w otoczeniu zieleni

Il. 84 Budynek teatru. Przekrój poprzecznyNad oknami wprowadzono jednak trójkątne naczółki. 
Podziały pionowe podkreślono zdwojonymi pilastra-
mi. Fasadę zwieńczono trójkątnym frontonem. Taka 
dekoracja podkreśliła majestat budowli oraz nadała jej 
powagi i mo nu men talnego charakteru. 

Naprzeciw wejścia do teatru usytuowano fontannę 
z piaskowca, która miała podkreślać główną oś fasady. 
Fontanna stała się architektoniczno-rzeźbiarskim łącz-
nikiem między gmachem teatru a zielenią promenady. 
Wodotrysk był naturalnym uzupełnieniem kompozycji 
Ober promenade, jak klom by czy roślinne solitery. Mimo 
znaczących zmian architektonicznych budynek teatru 
nadal doskonale wpisywał się w zieleń promenady.

W 1913 r. pod kierunkiem Ernsta Balzera przepro-
wadzona została kolejna przebudowa teatru. Miała ona 
jedynie techniczny charakter, a jej celem było podnie-
sienie komfortu widzów oraz aktorów teatru. W budyn-
ku zainstalowano ogrzewanie wodne. Rozbudowano 
również partię zascenia, dzięki czemu zyskano dodat-
kowe pomieszczenia na przechowywanie rekwizytów, 
strojów i dekoracji teatralnych386.

Budynek teatru funkcjonuje do dziś, obecnie trwa 
w nim generalny remont.

Il. 85 Budynek teatru
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Zmiany w obrębie Teichpromenade

Przeniesienie pomnika Kutuzowa na 
promenadę. Degradacja czy nobilitacja?

Rok 1893 przyniósł dwie istotne zmiany w obrębie 
Teichpromenade, które nie wiązały się jednak bezpo-
średnio ze zmianami architektonicznymi, a dotyczyły 
mniejszych form. Władze miejskie zdecydowały się na 
przeniesienie z Rynku na teren promenady pomnika 
M. Kutuzowa, o którym była mowa w pierwszym roz-
dziale. Obelisk znajduje się tam do dnia dzisiejszego. 
Zaprojektowany przez Karla Friedricha Schinkla, po-
mnik został wykonany w Królewskiej Odlewni Żelaza 
w Berlinie z materiału przygotowanego w królewskiej 
hucie w Gliwicach. Podobizny lwów wykonał Johann 
Gottfried Schadow387. Żeliwo, z którego wyko nano 
odlew było materiałem bardzo nowoczesnym. Jego 
głęboki kolor podkreślał monumentalizm i szlachet-
ną elegancję pomnika. Pomnik ma formę wysokiego 
na 12,5 m obelisku o smukłych proporcjach. W jego 
podnóża umie szczono po dwie pary lwów. Mimo pro stej 
formy, bardzo bogata jest jego symbolika. 

Wysoki obelisk ze szczytem ściętym na kształt pi-
ramidy nawiązywał do sztuki starożytnych Egipcjan, 
którzy stosowali tego typu formy w portalach świątyń. 
Były one wznoszone ku czci Boga Amona, który miał za-
pewnić im wieczne życie po śmierci388. W czasach póź-
niejszych obeliski tego typu wznoszono dla upamięt-
nienia wybitnych wydarzeń i postaci. Taka była również 
funkcja bole sła wieckiego pomnika M. Kutuzowa. Miał 
on symbo lizować niezmienność, trwanie i pamięć389, 
co dodatkowo podkreślono poprzez umieszczenie daty 
urodzin i śmierci M. Kutu zowa oraz spisu odznaczeń, 
jakie otrzymał marszałek. Po północnej i południowej 
stronie obelisku zostały wyryte napisy w języku rosyj-
skim i niemieckim: „Bis hier her führte Fürst Kutusow 
von Smolensk die siegreich Fortschreiten den russichen 

W bolesławieckim pomniku zastosowano zabieg 
charakterystyczny dla sztuki i architektury I poł. XIX w. 

– połączono europejską symbolikę z egipskimi formami. 
Podobne motywy, choć na znacznie większą skalę za-
proponował Friedrich Gilly w pomniku – mauzo leum 
Fryderyka II. 

Przeniesienie pomnika związane było z przebudo-
wą ratusza i utrudnieniami komunikacyjnymi, jakie 
wynikały z usytuowania pomnika392. M. Olczak uważa 
jednak, że nie była to jedyna przyczyna, dla której zde-
cydowano się na ten krok. W 1890 r. zmarł O. Bismarck 
i Rosja zmieniła swą politykę wobec Prus. W 1892 r. 
władze rosyjskie zawarły w Petersburgu konwencję 
z Francją, która skierowana była prze ciw Niemcom393. 

Wydawałoby się zatem, że przeniesienie pomnika 
w roku 1893 na teren promenady było związane z de-
gradacją, a nie z nobilitacją pomnika oraz upamięt-
nionych przezeń wydarzeń. Trudno jednak zgodzić się 
z tą tezą, biorąc pod uwagę walory nowej lokalizacji. 
Usytuowanie pomnika na promenadzie wśród zieleni 
pozwoliło na jego dobre wyeksponowanie.

Od strony wschodniej do pomnika prowadziła pro-
menada. Monument zamykał więc oś widokową i jed-
nocześnie Teichpromenade, pełniąc rolę symbolicznego 

„słupa granicznego”. Pomnik usytuowano jednocześnie 
w pobliżu skrzyżowania promenady z Nikolaistrasse 
(ul. M. Kutuzowa), która była od średniowiecza główną 

Il. 87 Plan teatru po przebudowie w 1913 r.

Il. 88 Pomnik M. Kutuzowa na bolesławieckim Rynku

Il. 89 Pomnik M. Kutuzowa przy promenadzie. Widok współczesny

Il. 90 Projekt pomnika Fryderyka II

Heerscharen als der Tod seinem ruhmvollen Leben ein Ziel 
setzte. Er war der Befreier seines Vaterlandes. Er war es 
der denweg bahnte zur Befreiung der Voelker. Gesegnet sei 
das Andenken des Helden”390 oraz dedykację fundatora: 

„Ihm widmete diess Einfachdenkmal. Friedrich Wilhelm der 
Dritte”391. W dolnej części pomnika usytuowano cztery 
lwy, które w europejskiej kulturze symbolizują męstwo, 
odwagę, siłę oraz zwycięstwo. Całość miała zatem jed-
noznaczną wymowę. Fundator, Fry deryk Wilhelm III, 
chciał aby pamięć o bohaterskich czynach rosyjskiego 
wodza była wiecznie żywa. Aby nawet po śmierci mar-
szałka otaczano należytym szacunkiem i oddawano 
mu cześć, jako wielkiemu wodzowi.

387. [b.i.] Candrian, Das Kutusofdenkmal in Bunzlau, [w:] Heimat-
kalender Kreis Bunzlau, Bunzlau 1942, s. 83-85.

388. A. Bober, Z dziejów…, s. 10.
389. Ibidem, s. 10.

390. Tłum. M. Olczak, op. cit., s. 67: „Dotąd prowadził książę Kutuzow Smoleński swoje rosyjskie oddziały, które odnosiły zwycięstwa, dopóki 
śmierć jego sławne życie dosięgła. On był wyzwolicielem swojej ojczyzny. On był tym, którego droga prowadziła do oswobodzenia ludzi. Niech 
będzie błogosławiona święta pamięć bohatera”.

391. Tłum. Ibidem, s. 67: „Jemu poświęcam ten prosty pomnik. Fryderyk Wilhelm III”.
392. A. Schiller, Nachträge der Chronik…
393. M. Olczak, op. cit., s. 68-69.
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drogą prowadzącą do miasta od strony Lwówka i Jele-
niej Góry. Pomnik przejął symbolicznie rolę rogatki, 
bramy miejskiej. Przez swoją monumentalną formę 
oraz poprzez alegoryczne znaczenie lwów jako stró-
żów pre zentował potęgę miasta. Ponadto pomnik usy-
tuowano w pobliżu domu, w którym zmarł marsza-
łek M. Kutuzow. Dom znajduje się po drugiej stronie 
Nikolaistrasse (ul. M. Kutuzowa), nieco bliżej Rynku. 
Monument mógł więc pełnić rolę sym bolicznego 
pendant do budowli. W okolicy skrzyżowania Teich-
promenade i Nikolai strasse (ul. M. Kutuzowa) powstał 
zatem rodzaj miejsca pamięci, poświę cony wodzowi. 

Pomnik w swym nowym otoczeniu stał się jednym 
z najbardziej popularnych tematów kart pocztowych. 
Trudno zatem mówić o jego degradacji, choć rzeczy-
wiście wydarzenia polityczne w Europie mogłyby na 
to wskazywać. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę tak-
że lokalną specyfikę małego miasteczka i przywią-
zanie jego mieszkańców do elementów tradycji oraz 
krajobrazu miejskiego.

W II połowie XIX w. nastąpił rozwój promenad 
i parków miejskich. Jednym z najważniejszych ich 
elementów były pomniki. Najczęściej wznoszono je 
dla uczczenia wielkich wodzów oraz królów i cesarzy. 
Pomniki wznoszono również literatom i artystom, co 
wiązało się ze zwróceniem ku filozofii romantycznej 
i romantycznemu postrzeganiu natury. Tendencja taka 

była widoczna w całych Prusach394. Bolesławiec jednak 
nie miał na promenadzie żadnego pomnika, prócz po-
piersia M. Opitza, wzniesionego w parku przy gimna-
zjum. W późniejszym okresie powstał tylko jeden nowy 
pomnik – F.L. Jahna, twórcy nowoczesnego systemu 
ćwiczeń, który również ustawiono w okolicy gimna-
zjum. Trudno zatem zaobserwować w mieście echa 
ogólnie panującej tendencji. Przeniesienie pomnika 
M. Kutuzowa mogło być jej wyrazem. W świetle wyżej 
przytoczonych argumentów trudno bowiem zgodzić się 
z tezą, choć opartą na logicznym wywodzie historycz-
nym, że przeniesienie pomnika było dla niego jedno-
znacznie niekorzystne i degradowało jego znaczenie.

Lokalna osobliwość –
„Wielki Garniec mistrza Joppego”

W roku 1893 r. do niewielkiego pawilonu ogrodowe-
go (dawnej baszty), położonego na terenie dawnego 
ogrodu miejskiego przeniesiono „Wielki Garniec”. 

Naczynie zostało wykonane w 1753 r. i uwa-
żane było za największy ceramiczny garniec 
na świecie395. Pierwotnie można było go 
podziwiać na terenie zakładów ceramicz-
nych przy Görlitzerstrasse (ul. Zgorzelecka). 
Usytuowanie w pawilonie przy promenadzie 
umożliwiało jego lepszą ekspozycję. Dzięki 
temu południowy odcinek promenady stał 
się jeszcze chętniej odwiedzanym przez bo-
lesławian miejscem. Jednocześnie należy 
zauważyć, że ponowne odkrycie „Wielkiego 
Garnca” wynikało z panującej w całej Europie 
mody zarówno na tworzenie „galerii osobli-
wości”, jak również na powrót do własnych korzeni, 
zainteresowanie historią, tradycją przodków i dawny-
mi symbolami.

Po otwarciu Muzeum Miejskiego w 1911 r.396 „Wielki 
Garniec” przeniesiono do sali, mieszczącej się na par-
terze, gdzie znajdował się do końca II wojny światowej. 
W 1945 r. został najprawdopodobniej zniszczony, dzie-
ląc losy innych eksponatów.

Nowa jakość życia. Łaźnia i basen miejski397

Jeszcze przed rokiem 1900 rysuje się wyraźna tendencja 
poszu kiwania nowego kostiumu stylowego, odpowied-
niego dla budowli użyteczności publicznej. Obserwuje 
się odejście od tradycyjnego i głęboko zakorzenionego 
w kulturze bolesławian neogotyku oraz mniej chęt-
ne wykorzystywanie form klasycyzującego renesansu. 
Architekci wyraźnie poszukiwali nowego stylu, który 
oddawałby rangę gmachów publicznych i mógłby stać 
się nowym stylem narodowym. Około roku 1910 wyraź-
nie widoczna jest w architekturze miasta nowa tenden-
cja do łączenia głęboko zakorzenionych w kulturze ar-
chitektonicznej form z nowoczesnymi rozwiązaniami. 

Do realizacji w tym duchu należy zaliczyć m. in.: mu-
zeum, liceum oraz baseny miejskie. Liczne budynki 
uległy również w tym czasie przebudowie i zyskały 
nowoczesny wygląd.

W roku 1895 dzięki wsparciu radcy finansowego 
A. Kesslera wy bu do wano łaźnię miejską398. Usytu owano 
ją przy Zoll strasse (ul. B. Prusa), naprzeciw sali gim nas-
tycznej. Trójskrzydłowa, wydłużona na osi północ-po-
łudnie budowla położona była wzdłuż linii promenady. 
Zwieńczona attyką fasada skierowana była ku zieleni 
plant. Takie usytuowanie gwarantowało łatwy dostęp 
do łaźni wszystkim mieszkańcom. 

Budowlę zrealizowano w kostiumie klasycyzmu 
z elementami neorenesansu włoskiego. Trójczłonowa 
bryła budynku została zakomponowana symetrycznie, 
co podkreślał detal architektoniczny. Do dwukondyg-
nacyjnego korpusu z poddaszem przy le gały od pół nocy 
oraz południa niższe i nieco cofnięte skrzy dła boczne. 
Wszystkie partie zostały przekryte płaskimi dachami. 
Mimo pewnego rozczłonkowania i zróżnicowania bryły 
oraz wydłużenia budynku na osi północ-południe, ca-
łość była bardzo statyczna, wyważona i rytmiczna. 

394. Por. Stübben, op. cit., s. 403-423.

395. A. Schiller, Nachträge der Chronik …, A. Bober, Bolesławiec na…, s. 136.
396. Patrz rozdział: „Pamięć przeszłości. Muzeum Miejskie”.
397. Niem. Städtisches Bad lub Kessler-Bad.
398. A. Bober, Rzeźba…, s. 201.

Il. 91 Pomnik M. Kutuzowa

Il. 92 Pomnik M. Kutuzowa na promenadzie 

Il. 93 „Wielki Garniec” w pawilonie przy promenadzie
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W fasadzie wyraźnie widoczne jest różnicowanie 
poszczególnych elementów za pomocą koloru. Korpus 
niemal w całości pokryto czerwoną cegłą klinkiero-
wą, detal zaś utrzymano w jasnej kolorystyce. Fasada 
miała bardzo horyzontalny charakter. Jej poziome po-
działy podkreślał kamienny cokół, wyładowany gzyms 
międzykondygnacyjny oraz niewysoka, pełna attyka. 
Okna otrzymały proste obramienia. W partii drugiej 
kondygnacji otwory okienne zostały zaakcentowane 
naczółkami w formie odcinków gzymsu. W poddaszu 
zastosowano niewielkie zdwojone okna. 

Oś wejścia, które poprzedzono kamiennymi scho-
dami, zaakcentowano zdwojonymi pilastrami, dźwi-
gającymi gierowany gzyms. W pierwszej kondygnacji 
podkreślono ją poprzez zastosowanie w partii parapetu 
okna środkowego płyciny o skontrastowanej kolory-
styce oraz zastosowanie trójkątnego naczółka ponad 
nim. Motyw ten powtórzono również w partii attyki, 
dodatkowo zaznaczając szczyt sterczyną. W narożach 
korpusu, na attyce umieszczono kamienne gazony. 
Skrzydła wyraźnie skontrastowano z fasadą korpusu 
nie tylko poprzez ich wysokość, ale również kolory-
stykę. Przeważała tu jasna barwa tynku. Cegłę klin-
kierową zastosowano jedynie w partii parapetów pod-
okiennych. Odmiennie zaakcentowano również osie 

pionowe. Podwójne okna rozdzielono prostymi pila-
strami. Skrzydła boczne również zwieńczono pełnymi 
attykami. Naroża zaakcentowano boniowaniem. 

W roku 1911 mieszkanka Bolesławca Wilma Taemmer, 
zgo dnie z życzeniem zmarłego męża, Maxa Taemmera 
przekazała 150 000 marek na budowę krytego basenu399. 
Radni miejscy podjęli decyzję o wznie sie niu obie ktu przy 
Gymnasial promenade, bez po śre dnio przy budynku łaź-
ni miejskiej. Konserwator Krajowy (Landeskonserwator) 
nie pozwolił jednak na zburzenie XV-wiecznej baszty, po-
zostałości po dawnych fortyfikacjach, która znajdowała 
się na wybranej przez radnych parceli400. Wykorzystano 
zatem pomysł, który sprawdził się kilka lat wcześniej, 
podczas budowy muzeum i basztę włączono w obręb mu-
rów obwodowych pływalni. Ze względu na przedłużają-
ce się procedury, budowę rozpoczęto w 1914 r., a basen 
otwarto rok później. W budynku mieściła się rzymska 
łaźnia parowa, sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz 
basen o wymiarach 10×20 metrów401. 

Pływalnię usytuowano tak, że przylegała od strony 
północnej do istniejącej łaźni miejskiej. W ten spo-
sób powstał kompleks budynków wydłużonych na 
osi północ-południe, o bardzo horyzontalnym cha-
rakterze. Całość obiegał kamienny cokół, a w kolory-
styce tynków odwołano się do barw zastosowanych 

Il. 94 Łaźnia miejska Il. 95 Fragment murów miejskich z basztą w rejonie łaźni miejskiej

Il. 96 Budowa basenu Il. 97 Basen miejski

Il. 98 Basen miejski Il. 99 Łaźnia i basen miejski

399. A. Bober, Rzeźba…, s. 209, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, Miejski…
400. Niem. Hallenschwimmbad, Die Stadt Bunzlau in…, s. 23.
401. Ibidem, s. 23, Bolesławiec. A. Bober, Rzeźba…, s. 209.
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w elewacjach łaźni. Nowo powstała dwukondygnacyjna 
część otrzymała wysoki czterospadowy dach. Dzięki 
zastosowaniu żelbetowych łuków możliwe było prze-
szklenie znacznej jego części i bezpośrednie oświetle-
nie wnętrza światłem słonecznym402. Jednolitą bryłę 
urozmaicała jedynie kamienna baszta, przylegająca 
do budynku od strony zachodniej, nakryta własnym 
dachem namiotowym. 

Elewacje otrzymały proste podziały i bar dzo oszczęd-
ną dekorację. Pięcioosiowa fasada ma syme try czny 
układ, a oś środkową podkreśla baszta. Wy raź nie zaz-
naczono kamienny, piaskowcowy cokół, który poprzez 
zastosowany materiał nawiązywał do średniowiecznej 
baszty. Osie okienne podkreślono płycinami oraz lizena-
mi o odmiennej do całości, jasnej kolorystyce. Odmienną 
dekorację zastosowano w środku. Nowoczesne wnętrze 
wyłożono kaflami w odcieniu morskiej zieleni, dekoro-
wanymi ornamentem geometrycznym i motywem wolich 
oczu403. Charakter budynku, jako miejsca związanego ze 
zdrowiem i ruchem oraz znaczenie wysiłku fizycznego 
i uprawiania sportu podkreślał zespół piaskowcowych 

Na wysokości pierwszej kon-
dygnacji, od strony zachod-
niej powstała galeria, która 
umo żliwia ła widzom oglą-
danie zma gań pływaków408.

Prawdopodobnie pod-
czas bu do wy base nu zdecy-
dowano się na poprzedze-

nie budynku łaźni od strony 
Zoll strasse (ul. B. Prusa) ogro-

dem oto czo nym pergo lą oraz 
na urzą dze nie ta ra sów na da chach skrzy deł łaźni. 
W l. 30. XX w., podczas przebudowy zespołu, tarasy za-
budowano, podwyższając skrzydła o jedną kondygna-
cję. Wejście główne usytuowano od strony zachodniej. 
Starszą część kompleksu kąpielowego przebudowano, 
dostosowując ją do roli hallu, poprzedzającego wejście
na pływalnię409.

Jak już wspomniano, budynek łaźni połączony z ba-
senem usytuowany był naprzeciw sali gimnastycznej 
szkoły żeńskiej. W obrębie jednego odcinka promenady 

– Gymnasialpromenade zlokalizowane zostały obiekty 
związane ze zdrowiem, higieną i kondycją fizyczną. 
W ten sposób powstał drugi, po dzielnicy szkolnej, waż-
ny obszar funkcyjny w mieście.

Dom Kongregacji Sióstr Elżbietanek410 
przy Teichpromenade

W I dekadzie XX w. właściwie na wszystkich odcinkach 
promenady zachodziły przemiany urbanistyczne, zwią-
zane ze wznoszeniem nowych gmachów użyteczności 

publicznej. W rejonie Teichpromenade w l. 1906-1907 
powstał dom Kongregacji Sióstr Elżbietanek, których 
celem była służba chorym, cierpiącym i samotnym.

Do Bolesławca elżbietanki przybyły w 1865 r., o co
zabiegał ówczesny proboszcz parafii katolickiej 
ks. kano nik Franciszek Kreuz oraz mieszkanki miasta 

– Minny i Zofia von Waldow. W 1871 r. siostry z wynaj-
mowanego do tej pory domu przeniosły się do budynku 
w pobliżu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny411. 13 X 1906 r. wmurowano kamień wę-
gielny pod budowę klasztoru imienia św. Józefa412. Do 
nowego domu siostry wprowadziły się dnia 7 VIII 1907 r. 
W 1908 r. zorganizowały tu przedszkole413. 

Budynek został usytuowany przy Teichpromenade. 
Działka, na której powstał służyła wcześniej jako łąka, 
na której bielono płótno. Była ona cofnięta względem 
ulicy i przylegała bezpośrednio od północy do par-
celi, na której znajdowała się synagoga. Kryterium 
wyboru lokalizacji jest dziś trudne do ustalenia. 
Prawdopodobnie to miasto przekazało siostrom tę 
właśnie działkę. Usytuowanie działki nie pozwalało na 
ekspozycję bryły domu Kongregacji Sióstr Elżbietanek 

Il. 100 Basen miejski, przeszklenie w partii dachu. Widok współczesny Il. 101 Basen miejski. Wnętrze

Il. 102 Płaskorzeźby autorstwa J. Bary-Doussin we wnętrzu pływalni

Il. 103 Basen miejski. Element dekoracji 
wnętrza – plakieta z wyobrażeniem koni-

ka morskiego. Widok współczesny

Il. 104 Basen i łaźnia miejska

płaskorzeźb404, autorstwa bolesławieckiej artystki Jenny 
Bary-Doussin405. Pierwsza z nich przedstawiała ludzi 
chorych, słabych, nie w pełni sprawnych fizycznie, dru-
ga zaś pełnych energii, radosnych i uśmiechniętych. Oba 
przedstawienia rozdzielał reliefowy napis: „Przybywajcie, 
śpieszcie do tego miejsca, które przyjaciel wam przygotował, 
abyście po wspaniałym pokrzepieniu, pełni sił mogli dalej 
iść”406. Dodatkową ozdobę stanowiły owalne terako-
towe plakiety z wyobrażeniami zwierząt kojarzących 
się z wodą – m. in. konika morskiego oraz czapli407.

402. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, Miejski…
403. A. Bober, Rzeźba…, s. 209.
404. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, Miejski…
405. Więcej patrz: O.F. Walzel, Jenny von Bary-Doussin, „Schlesien” 27 (1912).
406. Tłum. A. Bober-Tubaj.
407. A. Bober, Rzeźba…, s. 209. Ptak bywa też identyfikowany jako kormoran: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, 

Delegatura w Jeleniej Górze, Miejski…

408. [b.a.], Das neue Hallen-Schwimmbad, „Bunzlauer Stadtblatt” 126 (1909), s. 5.
409. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, Miejski…
410. Niem. Katholisches Schwesternhaus.
411. Z. Lec, Z dziejów miasta. O siostrach Elżbietankach i o ich działalności w Bolesławcu słów kilka, „Głos Bolesławca” V 1994, s. 7.
412. Am Promenadenteich neu…, s. 12.
413. Z. Lec. op. cit., s. 7.
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od strony promenady, gdyż był on częściowo przysło-
nięty budynkiem synagogi. Podziwianie gmachu było 
jednak możliwe od strony Logenstrasse (ul. M. Brody), 
gdzie siostry założyły ogród. 

Budynek wzniesiono na planie prostokąta i nadano 
mu prosty, dwutraktowy układ pomieszczeń, rozdzie-
lonych korytarzem. Dodatkowo w partii przyziemia 
widoczny jest podział na pasma, wydzielone klatką 
schodową, dostępną zarówno od strony ulicy, jak i ogro-
du. Na kolejnych kondygnacjach zostały usytuowane 
pokoje oraz pomieszczenia gospodarcze – kuchnia, ja-
dalnia, pomieszczenia administracyjne. 

Dwukondygnacyjny budynek z użytkowym podda-
szem został nakryty wysokim dachem mansardowym. 
Jego bryła jest zwarta, lecz niejednorodna. Usytuowane 
niesymetrycznie wejście zostało zaakcentowane płyt-
kim ryzalitem. W zachodniej części ulokowana jest ka-
plica z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, obudo-
wana w partii przyziemia dodatkowymi aneksami. 

Dziewięcioosiowa fasada posiada skromną i ele-
gancką dekorację. Przeważa tu detal historyzujący, lecz 
sposób kształtowania niektórych fragmentów deko-
racji wskazuje na zwrot ku secesji. Spokojne i rytmicz-
ne podziały niwelują jej asymetrię. Naroża budynku 
zaakcentowano skromnymi pilastrami. Oś, w której 
umieszczone jest wejście oraz oś sąsiednią zaakcento-
wano płytkim pseudoryzalitem oraz bogatą dekoracją. 
Wydzielono w ten sposób dwa skrzydła – wschodnie 
czteroosiowe i zachodnie trzyosiowe o zbliżonej arty-
kulacji i prostych podziałach. Zasadniczo okna otrzy-
mały prostokątny wykrój i pozbawione są obramień. 
Jedynie otwory okienne w kaplicy – w drugiej kondyg-
nacji skrzydła zachodniego zaakcentowano, nadając im 
półokrągły wykrój. Pomiędzy I i II kondygnacją zasto-
sowano kwadratowe płyciny. Poniżej linii dachu biegnie 
prosty gzyms. Okna mansardy są mniejsze i zamknięte 
łukiem odcinkowym. Uzyskały one trójkątne zwieńcze-
nia z motywem konchowym. 

Środkowy pseudoryzalit został ujęty parą prostych 
pilastrów, w których górnej części, tuż poniżej belkowa-
nia, umieszczono wiszące kiście winogron z kokarda-
mi. Ponad wejściem umieszczony był w prostokątnym 

Pamięć przeszłości. Muzeum Miejskie414

Ostatnią inwestycją na górnym odcinku promenady był 
gmach Muzeum Miejskiego. Decyzję o jego powstaniu 
rada miejska podjęła 9 XI 1908 r.415. Siedziba muzeum 
powstała z połączenia średnio wie cznej ba szty, nale-
żącej do systemu fortyfikacyjnego miasta z sąsiadują-
cym budynkiem, w którym pierwotnie znajdowała się 
gospoda. Od roku 1838 pełnił on funkcję szkoły dla 
dziewcząt416, a bezpośrednio przed prze budową mieś-
ciło się tu mieszkanie miejskiego muzyka417. Dosto-
sowaniem budynku do nowej funkcji zajmował się 
mistrz budowlany Peter Gansel, projekt przebudowy 
stworzył zaś architekt miejski Ernst Balzer. Początkowo 
planowano umieszczenie w części obiektu biblioteki, 
a w drugiej muzeum. Jednak dzięki przekazaniu przez 
Maxa Hoehnego licznych przedmiotów związanych 
z miastem i jego historią wszystkie 7 sal przeznaczo-
no na cele wystawiennicze. W muzeum znalazły się 
ponadto zbiory archeologiczne, etnograficzne, wyroby 
rzemiosła artystycznego, w tym duża kolekcja naczyń 
z Bolesławca i okolic.

Muzeum zostało zlokalizowane przy Post strasse 
(ul. A. Mickiewicza), prowadzącej bezpośrednio od 
dworca kolejowego ku Rynkowi, dokładnie w miejscu, 
gdzie ulica krzyżowała się z Oberpromenade. Takie 
usytuowanie pozwalało na doskonałą ekspozycję bryły, 
a zwłaszcza fasady budynku. Dodatkowo dwie świąty-
nie sztuki – muzeum i teatr usytuowane były na jednej 
osi po przeciwległych stronach długiego na kilkaset 
metrów odcinka promenady. Taka relacja miała duże 
znaczenie urbanistyczne – budynki te zamykały oś 
przestrzenną, ale również symboliczne – naprzeciw sie-
bie znalazły się świątynie dwóch gałęzi sztuki – sztuk 
plastycznych oraz teatralnych, korespondujących ze 
sobą i uzupełniających się. Symboliczny łącznik między 
nimi stanowiła Oberpromenade. 

Il. 105 Dawny dom Kongregacji Sióstr Elżbietanek. Fragment fasady 
z wejściem. Widok współczesny

Il. 106 Dom muzyka miejskiego, który przebudowano na muzeum

Il. 107 Dawne Muzeum Miejskie

414. Niem. Museum lub Stadtmuseum.
415. A. Schiller, Das Bunzlauer Museum, „Bunzlauer Stadtblatt” Sonderausgabe von 1921, s. 3, G. Haude, A. Gocke, op. cit., s. 311.
416. K. Springer, Die Bunzlauer Schulen…, s. 323.
417. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec na…, s. 54.

obramieniu kartusz ze stylizowanym ornamentem zwi-
janym, również z kiściami winogron. Całość uzyskała 
miękką linię. Okna drugiej kondygnacji ryzalitu zostały 
ujęte wspólnym obramieniem, powtarzającym w górnej 
części kształt szczytu. Dodatkowo każde z okien otrzy-
mało własne, proste obramienie i trójkątne zwieńcze-
nie o płynnej, miękko prowadzonej linii. Szczyt ujęty 
został spływami wolutowymi o łagodnym profilu, pod-
kreślające jego formę. Samym wolutom nadano jednak 
geometryczny rysunek. Okno najwyższej kondygnacji 
o półokrągłym wykroju zwieńczono trójkątnym na-
czółkiem przerywanym. W tympanonie umieszczono 
głowę putta oraz girlandę owocową. W górnej części 
występują motywy roślinne oraz ornament zwijany. 

Ornamenty te nie miały wyłącznie dekoracyjne-
go charakteru, istotna była również ich symbolika. 
Podkreślono rolę sióstr elżbietanek w niesieniu pomo-
cy innym, zwłaszcza dzieciom. Siostry dbały bowiem 
o to, by zaspokoić potrzeby swoich podopiecznych, ale 
również zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo. 

Budowa muzeum oraz jego urządzanie trwało od 
1909 r. W 1911 r. zostało ono udostępnione zwiedza-
jącym. W planie budynku wyraźnie wyróżnia się pro-
stokątny korpus główny oraz okrągła baszta. Klatkę 
schodową z wejściem usytuowano w północnej części 
budynku, co umożliwiło skomunikowanie dwóch, nie-
zależnych do tej pory części. Zasadniczo zachowano 
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podobny układ pomieszczeń na obu kondygnacjach. 
W części południowej dolnego piętra zastosowano do-
datkowe ściany działowe w celu zorganizowania prze-
strzeni. Bryła budynku jest zwarta, choć urozmaicona. 
Dwukondygnacyjny korpus nakryty został stromym 
dachem dwuspadowym, przekształcającym się w partii 
baszty w namiotowy. Urozmaicenie stanowi również 
niewielki wykusz, na piętrze, wkomponowany między 
korpus a basztę. Rozwiązanie architektoniczne zapro-
ponowane przy tej budowli wydaje się bardzo nowo-
czesne. Włączenie średniowiecznej budowli obronnej 
w obręb muzeum było symboliczne. W takim miejscu 
mogła ona bowiem spełniać funkcję dydaktyczną – być 

„żywym eksponatem historycznym”. Duże zaangażo-
wanie mieszkańców miasta i ich wkład w tworzenie 
bolesławieckiego muzeum oraz sama forma budynku 
pokazują, jak silne było ich przywiązanie do tradycji 
i szacunek dla spuścizny przodków. 

Fasada budynku była bardzo elegancka i zakompo-
nowano ją z dużym wyczuciem proporcji. Oś wejścia wy-
różniono delikatnymi, lizenami, ciągnącymi się wzdłuż 
obu kondygnacji. Wejście podkreślono boniowanym 
portalem o półokrągłym wykroju, w którego górnej 
części umieszczono kartusz z datą „1909”. Powyżej usy-
tuowano niski balkon z tralkową balustradą, który nie 
pełnił jednak funkcji użytkowej, a służył wyraźnemu 
zaakcentowaniu osi wejścia. Ponad prowadzącym na 
balkon porte fenêtre przebito okulus, który zyskał ra-
mową oprawę. Podobną dekorację – prostą, linearną 
i niezwykle wyważoną – zastosowano w ciągach okien 
fasady. Profilowane ławy okienne w dolnej kondygnacji 
wsparte były na pilastrach. Okna górnej kondygnacji 
były wyższe, otrzymały jednak analogiczne, ramowe 
obramienia. Parapety podokienne zostały ozdobione 

Il. 108 Przebudowa domu muzyka miejskiego na muzeum

Il. 109 Nowa sala gimnastyczna

kwadratowymi płycinami. Geometryczne motywy po-
wtórzono również powyżej zwieńczeń okien. Wykusz 
otrzymał zbliżoną dekorację. Fasadę w partii korpusu 
wieńczył gzyms z dekoracyjnym fryzem. 

Całość zyskała eleganckie formy i subtelną klasycy-
zującą dekorację. Gmach prezentował się bardzo szla-
chetnie, lecz brak mu majestatycznej powagi, charak-
terystycznej dla architektury użyteczności publicznej 
tego czasu. Architekt musiał dostosować bowiem do 
nowej funkcji istniejący już obiekt i nie mógł sobie po-
zwolić na rozmach i całkowitą zmianę koncepcji archi-
tektonicznej. Takie rozwiązanie było jednak korzystne 
dla wyglądu budowli. Na drugim krańcu promenady 
znajdował się bowiem, jak już wspomniano, budynek 
teatru. Mimo użycia odmiennych środków stylistycz-
nych obiekty te łączyła w przestrzeni funkcja i zna-
czenie. Dzięki zestawieniu tych dwóch świątyń sztuki, 
Oberpromenade stała się wydzielonym, jednolitym 
semantycznie obszarem.

Nowa dzielnica szkolna

Dotychczas w obrębie promenady szkoły sytuowano 
w jej północno-zachodniej części. Tam wznie siono 
po tę żne gmachy gimnazjum i szkoły dla dziewcząt. 
II dekada XX w. przyniosła jednak istotną zmianę. Na 
kolejne realizacje związane z edukacją magistrat prze-
znaczył teren w południowo-wschodniej części miasta, 
również przy promenadzie. Nowe szkoły miały być sy-
tuowane dokładnie w przeciwległym krańcu miasta, ale 
równie blisko Starego Miasta. W l. 1912-13 powstały 
tam dwie szkoły, którym nadano nowoczesne formy. 
Wybór terenu pod ich budowę nie był przypadkowy. 
Duża działka, przy Schützenstrasse (ul. Bankowa), po-
łożona na północny-wschód od „Odeonu”, długo po-
zostawała nieza budowana, przez co Teichpromenade 
wydawała się wciąż niedokończona. W okolicy – po 
wschodniej i północnej stronie – znajdowały się go-
spodarstwa i folwarki, zaburzające reprezentacyjny 
charakter okolicy.

Już w 1902 r. przy Schützenstrasse (ul. Bankowa) 
powstała druga w mieście hala sportowa. Sala gimna-
styczna przy Zollstrasse (ul. B. Prusa) służyła dziewczę-
tom, nowy obiekt zaś – chłopcom, uczniom pobliskiej 
szkoły ewangelickiej418. Budynek usytuowany został 
pośrodku dużej działki, przylegającej do łąki, której 
właścicielem był Seidel, w którego posiadaniu znajdo-
wał się również pobliski folwark. 

Wspomniana szkoła ewangelicka dla chłopców, po-
łożona była w oddaleniu od Teichpromenade. Szkołę od 
promenady oddzielał ciąg willi, zasłaniający widok na 
szkołę. Dlatego też fasada placówki została zwrócona 

Ku przyszłości

418. Niem. Evangelische Knabenschule, A. Bober, Rzeźba…, s. 207.
419. Niem. Lyzeum.

w stronę Logenstrasse (ul. M. Brody) i co za tym idzie 
zaakcentowana została jej „przynależność” do dziel-
nicy „West-End”. Podobny zabieg zastosowano pod-
czas budowy sali gimnastycznej przy Schützenstrasse 
(ul. Bankowa). Choć oba te obiekty nie są bezpośrednio 
związane z obszarem promenady, to należało o nich 
wspomnieć, gdyż stanowiły one zaczątek nowej „dziel-
nicy nauki”, w skład której w kolejnych latach weszły 
jeszcze dwie szkoły, ale tylko jedna z nich została wcią-
gnięta bezpośrednio w obręb promenady. 

W roku 1912 według planów radcy E. Balzera powstał 
budynek żeńskiego liceum419. Wcześniej, od roku 1886, 
dziewięciostopniowe liceum mieściło się w szkole 
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dla dzie wcząt przy Kloster platz (Armii Krajowej)420. 
Władze miejskie przekazały pod budowę działkę przy 
Schützen strasse (Bankowa) Szkoła miała być położo-
na w bezpośrednim sąsiedztwie powstałej w 1902 r. 
sali gimnastycznej421. Za szkołą powstał plac, służący 
jako boisko. 

Szkołę zwrócono fasadą w stronę Teichpromenade. 
E. Balzer odwołał się w swym projekcie do form neo-
barokowych, charakterystycznych dla architektury 
szkolnej po roku 1900. W sposobie kształtowania de-
talu wyraźnie widoczny jest jednak zwrot ku secesji. 
Nowe formy E. Balzer stosuje jednak z dużą ostroż-
nością. W części cokołu zastosowano kamienną okła-
dzinę, a rytmiczne podziały okienne podkreślają tra dy -
cyjne lizeny. 

O dekoracyjnym charakterze fasady decyduje forma 
szczytu, nawiązująca do zwieńczeń barokowych kamie-
nic oraz pałaców. Był to element powszechny, wyraźnie 
jest tu jednak odwołanie do barokowej dekoracji fasady 
Górnego Belwederu w Wiedniu, zaprojektowanego przez 
J.L. Hildebrandta. Podobne zwieńczenie zastosowano 

również w mniejszych facjatkach we wszystkich ele-
wacjach bolesławieckiej szkoły. Kondygnacja poddasza 
mieści aulę i stąd wynika dekoracyjne podkreślenie tej 
partii fasady. Ponad wysokimi oknami znajdują się oeil-
de-boeuf. Motyw ten powtórzono również w nadświetlu 
ponad wejściem głównym. 

Wejście do szkoły umieszczono niesymetrycznie 
i podkreślono okazałym portalem. Jego ciężkie, ba-
rokowe formy podkreśla głęboki, plastyczny detal. 
Dwuskrzydłowe drzwi ujmują filary z impostami, dźwi-
gające gierowane belkowanie. Zwieńczenie otrzymało 
rozbudowaną formę. Ponad drzwiami umieszczono 
kartusz dekorowany liśćmi dębu z motywem maski. 
Ponad nadświetlem o owalnej formie umieszczono herb 
miasta. Zwieńczenie flankują dwie grupy rzeźbiarskie 
z wyobrażeniem postaci dzieci. 

Wydaje się jednak, że o charakterze fasady decyduje 
forma, nie zaś dekoracja. Łagodna płynność zwień-
czenia niweluje jej potęgę. Całość doskonale współgra 
z otoczeniem zieleni promenady. Choć liceum wyróż-
niało się spośród zabudowy tego odcinka promenady, 

nie burzyło harmonii okolicy. Dzięki swemu poło-
żeniu i formie budynek określono jako „obszerny 
i przyjazny”422.

Duża skromność charakteryzowała dekorację ele-
wacji powstałej rok później na sąsiedniej działce, w pew-
nym oddaleniu od promenady, powszechnej szkoły 
katolickiej423, która w 1921 r. otrzymała imię Josepha 
von Eichendorffa424. Szkole nadano formy wczesnego 
modernizmu. Wysoki, kubiczny i ciężki w swej formie 
gmach szkoły ożywiał okrągły wykusz na narożni-
ku, umieszczony na wysokości pierwszej kondygnacji. 
Elewacje cechowała prostota podziałów – osie iden-
tycznych okien wydają się nie tyle eleganckie, co mo-
notonne. Do budynku przylegała niższa aula, pełniąca 
również funkcje sali gimnastycznej425 o łagodniejszych 
formach i bardziej urozmaiconej dekoracji. Okna kon-
dygnacji dachowej zaznaczono secesyjnymi zwieńcze-
niami. Budynki liceum i powszechnej szkoły katolickiej 

tworzyły kompleks, wyróżniający się na tle zabudowy 
tej części miasta. 

W obrębie Teichpromenade, nieco na wschód od 
ciągu spacerowego ukształtowała się nowa dzielnica 
szkolna. Mieściła się tu katolicka szkoła powszechna, 
liceum, sala gimnastyczna, a nieco na południe, w pew-
nym oddaleniu, usytuowana była również ewangelicka 
szkoła dla chłopców. W ten sposób powstał nowy obszar 
funkcyjny w obrębie promenady, którego rola i charak-
ter pozostał niezmieniony do dnia dzisiejszego.

Dotychczasowa dzielnica szkolna, położona w pół-
nocno-zachodniej części promenady nie straciła jednak 
swego znaczenia. Zdawano sobie jednak sprawę, że 
rozwiązania architektoniczne zastosowane w przy-
padku gimnazjum czy szkoły dla dziewcząt są bardzo 
tradycyjne, a nawet przestarzałe. Chciano polepszyć 
warunki, unowocześnić pracownie i sale lekcyjne. 
W roku 1912 zdecydowano się na przebudowę szkoły 
dla dziewcząt przy Klosterplatz (ul. Armii Krajowej)426. 
Zmiany miały zapewnić uczennicom lepsze oraz bar-
dziej higieniczne warunki do nauki. Projekt wykonał 
architekt miejski E. Balzer. 

420. K. Springer, Die Bunzlauer Schulen…, s. 17.
421. H. Christiani, Das Leben…, s. 49.

Il. 110 Gmach dawnego liceum Il. 111 Górny Belweder w Wiedniu 

Il. 112 Wejście do gmachu dawnego liceum. Widok współczesny

Il. 113 Dawna katolicka szkoła powszechna

422. K. Springer, Die Bunzlauer Schulen…, s. 331.
423. Niem. Katholische Volksschule.
424. Niem. Eichendorffschule, Szkoła wzięła nową nazwę od nazwiska poety, więcej patrz: A. Schiller, Eichendorff…
425. Die Stadt Bunzlau in…, s. 23.
426. H. Christiani, Das Leben…, s. 63.
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Dyspozycja wnętrz oraz podział fasady nie uległy 
znaczącym zmianom. Przebudowano sale do prac ręcz-
nych na poddaszu, zapewniając ich dodatkowe doświet-
lenie427, poprzez wykucie nowych otworów okiennych. 
Niewielkie, zdwojone okna poddasza powiększono 
i nadano im formę okulusów. Elewacje zyskały sub-
telną, utrzymaną w duchu secesji, dekorację. Szczyty 
ryzalitów oraz elewacji bocznych otrzymały płynne 
zwieńczenia o delikatnej, miękkiej linii. Taki zabieg 
złagodził nieco monumentalną dotąd i surową formę 
budynku. 

Budynek przetrwał II wojnę światową w nienaru-
szonym stanie i jeszcze w 1945 r. zaczęła funkcjonować 
w nim szkoła. W połowie l. 70. XX w. obiekt silnie prze-
budowano, wprowadzając płaski dach, przebudowując 
wnętrze i zmieniając dyspozycję fasady. Nadal jednak 
mieściła się w nim szkoła. Obecnie budynek od kilku 
lat pozostaje niezagospodarowany.

Dalsze przemiany w duchu 
nowoczesnej architektury 

W 1919 r. przy skrzyżowaniu promenady i Oberstrasse 
(ul. Sierpnia 80), w okolicy dawnej Bramy Górnej, 
powstał budynek Miejskiej i Powiatowej Kasy 
Oszczędności428. Został on wkomponowany w pierzeję 

ulicy, jednak usytuowanie na narożniku Ober strasse 
(ul. Sierpnia 80) i Ober promenade (ul. B. Głowackiego) 
umożliwiło nadanie mu nowoczesnej formy. Być może 
w celu zachowania jednorodności architektonicznej 
w obrębie pierzei zdecydowano się jednak na dość tra-
dycyjne i zachowawcze zakomponowanie fasady.

Trzykondygnacyjny budynek nakryty wysokim 
dachem posiadał bardzo urozmaiconą i niejednorod-
ną bryłę o skomplikowanych podziałach. Zasadniczo 
prostopadłościenny korpus otrzymał subtelnie za-
okrąglone naroża. Usytuowane w nim wejście zosta-
ło lekko cofnięte względem budynku. Całość nakryto 
wysokim dachem, zasadniczo czterospadowym, ponad 
narożnikiem przyjmującym formę stożkową z masyw-
nymi, wysokimi facjatkami. Od strony promenady po-
wstało dodatkowe parterowe, pięcioosiowe skrzydło, 
w którym mieściły się pomieszczenia przeznaczone 
na sprzęt bolesławieckiej straży pożarnej. Niejako dla 
przeciwwagi od strony Ober strasse (ul. Sierpnia 80), 
w zachodniej części budynku na wysokości pierwszej 
kondygnacji został nadwieszony płytki dwukondygna-
cyjny wykusz, wsparty na prostych konsolach, będący 
wyraźnym akcentem pionowym. Ponadto smukłości 
nadawały budynkowi facjaty o dachach dwuspadowych 
i przyczółkach o kształcie łuku wklęsło-wypukłego.

Łagodnie zaokrąglona linia narożnika, podkre-
ślona gzymsami oraz dekoracja okien nawiązywały 
do wczesnej fazy secesji. Antyklasyczne były również 
asymetryczne podziały elewacji. Poziome podziały 
wyraźnie zaznaczano za pomocą gzymsów o łagod-
nym profilu oraz ornamentalnym fryzem poniżej linii 
dachu. Kondygnacja przyziemia miała charakter re-
prezentacyjny, co podkreślono poprzez zastosowanie 
dużych okien z nadświetlami o półokrągłym wykroju. 
Rozdzielono je w sposób klasyczny kanelowanymi pila-
strami. W nadświetlach zastosowano prostą, geometry-
zującą dekorację secesyjną. Podział na osie w kondygna-
cji przyziemia był odmienny od tego, jaki zastosowano 
na wyższych piętrach. Okna drugiej i trzeciej kondyg-
nacji miały kwadratowy wykrój. Prostokątne otwory 
okienne pierwszego piętra otrzymały proste ramowe 

obramienia i dekoracyjne zwieńczenia w formie łuku 
eliptycznego. Okna najwyższej kondygnacji pozbawio-
ne były dekoracji. Skrajne osie elewacji południowej zo-
stały wyraźnie zaakcentowane płytkim, asymetrycznie 
usytuowanym wykuszem. Obok pilastrów był to drugi 
bardzo tradycyjny i zachowawczy element architekto-
niczny. Prawdopodobnie architekt chciał w ten sposób 
powiązać obiekt o nowoczesnej architekturze z istnie-
jącymi wcześniej kamienicami pierzei.

Już w 1920 r. do budynku dobudowano od strony 
północnej siedzibę straży pożarnej429. Prawdopodobnie 
wtedy też siedziba Miejskiej i Powia towej Kasy Oszczę-
dności zyskała nowy, bardziej nowoczesny wygląd. 
Od wschodu poprzedzono ją jednokondygnacyjnym 
skrzydłem, zachowując jednak łagodnie zaokrągloną 
formę jego narożnika, oraz secesyjne wykroje okien. Na 
wysokości II kondygnacji utworzono taras, osłonięty 
pergolą430. Taki zabieg spowodował, że obiekt doskona-
le wpisywał się w zielone otoczenie promenady. Warto 
zwrócić również uwagę na fakt, że budynek wchodził 
w jej dotychczasowy obręb, pomniejszając teren plant. 
Poprzez umieszczenie zieleni na terasie budynku re-
kompensowana była ta strata.

Skrzydło mieszczące niegdyś pomieszczenia straży 
pożarnej zostało zburzone w III ćw. XX w., a na jego 
miejscu powstał Dom Handlowy „Mieszko”. W zacho-
wanej części budynku mieści się siedziba banku PKO. 

Promenada w latach 20. XX w. 

Lata 20. XX w. przyniosły wiele istotnych zmian, jeśli 
chodzi o kształtowanie terenów zielonych. Wydaje się, 
że okres ten można określić mianem „złotego wieku” 
tego założenia. W pełni już gotowa promenada ukształ-
towana w typie ringowym, obiegająca niemal dookolnie 
Stare Miasto, stała się ulubionym miejscem spacerów 
bolesławian. To tu warto było się pokazać i przebywać. 
Determinowało to kolejne zmiany w jej obrębie i od-
wrotnie – zmiany powodowały, że promenada stała się 
jeszcze bardziej prestiżowym miejscem. 

Zdrowy i higieniczny tryb życia stał się w I ćw. 
XX w. swoistą modą, co widać również w bolesławie-
ckich realizacjach tego czasu. Szkoły otrzymywały 
boiska i sale gimnastyczne, a miasto zyskało basen. 
W Bolesławcu powstawały również towarzystwa gim-
nastyczne i sportowe. 

W roku 1921 pomiędzy budynkiem gimnazjum, a te-
atrem przy Gymnasial promenade, ustawiono pomnik 
F.L. Jahna, twórcy nowo czes nego systemu ćwiczeń 
gimna stycznych. Wydaje się, że to miejsce – w pobliżu 
dwóch szkół oraz w niedalekiej odległości od basenów 
miejskich było idealną lokalizacją. Pomnik ufundowało 
już w 1914 r.431 Männer turnverein432 Wykonał go w tym 
samym roku kamieniarz Anders433. Jednak dopiero 
w 1921 r. wybrano dla niego lokalizację. Popiersie usta-
wiono na postumencie ozdobionym wieńcem laurowym 
i opatrzonym inskrypcją. Pomnik ustawiono na kilku-
stopniowym podeście w masywnej architektonicznej 
oprawie, wykonanej z piaskowca. 

Il. 114 Dawna szkoła dla dziewcząt po przebudowie w 1912 r.

Il. 115 Gmach dawnej kasy oszczędności po przebudowie w 1920 r.

427. K. Springer, Die Bunzlauer Schulen…, s. 333.

428. Kreis- und Stadtsparkasse, A. Bober, Rzeźba…, s. 210.
429. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec na…, s. 78.
430. A. Bober, Rzeźba…, s. 210.
431. G. Haude, A. Gocke, op. cit., s. 303.
432. L. Fernbach, op. cit., s. 65-67.
433. H. Christiani, Das Leben…, s. 61.



99

Il. 117 Nowy dom miejskiego ogrodnika przy ul. Łasickiej

Il. 118 Grota przy promenadzie Il. 119 Grota przy promenadzie

Il. 120 Bolesławieckie zoo Il. 121 Lew – mieszkaniec zoo Il. 116 Pomnik F.L. Jahna

Również na odcinku Teichpromenade zaszły w l. 20 
XX w. poważne zmiany. Już w l. 1912-13 rada miasta 
zdecydowała się na przeniesienie ogrodu miejskie-
go wraz z domem ogrodnika w okolice Looswitzer-
strasse (ul. Łasicka)434, dzięki czemu zyskano nową 
prze strzeń w okolicach Sta wu Pro me nadowego. 
W 1926 r. wzniesiono w tym miejscu sztuczną grotę 
z tufu435 z niewielkim wodotryskiem wewnątrz, którą ob-
sadzono pnączami. W roku 1932 zarządca promenady436 

– miejski radca budowlany Candrian – w porozumieniu 
z Aquarienverein (Towarzystwo Akwarystyczne)437 roz-
poczęli zakładanie małego zoo, które stało się wkrótce 
główną atrakcją okolicy. Na dużej przestrzeni dawne-
go ogrodu miejskiego ustawiono liczne terraria, klatki 
i akwaria. Wzniesiono również budynek dla małych 
zwierząt438, takich, jak króliki czy fretki oraz wykopa-
no staw dla złotych rybek. Na jego środku znajdowała 
się fontanna, ozdobiona rzeźbą czapli, którą miasto 

zakupiło w roku 1927. Pierwotnie umieszczono ją przed 
wejściem do zakładów kąpielowych439. W przeciągu 
l. 30 XX w. bolesławieckie zoo rozwinęło swą działal-
ność, sprowadzono nawet krokodyle i lwa. 

W roku 1926 nastąpiła również zmiana w obrę-
bie odcinka położonego pomiędzy siedzibą Miejskiej 
i Powiatowej Kasy Oszczędności i muzeum, na terenie 
dawnego tartaku Kranz & Söhne. Powstał tam ogród 
różany o koncentrycznej formie, w którym rosły róż-
ne odmiany tej rośliny440. Był to ważny krok, który 
spowodował, iż promenada w pełni otoczyła Stare 
Miasto. Dodatkowo przez ogród biegła aleja, nazwana 
Doussinweg, na cześć bolesławieckiej rzeźbiarki, która 
stanowiła wygodne połączenie między Oberpromenade 
i Gartenstrasse (ul. Ogrodowa). Droga ta umożliwiała 
dojście do dworca i poczty441 i stanowiła komunika-
cyjne połączenie z założeniem parkowym, istniejącym 
w obrębie dworca.

434. Die Stadt Bunzlau in ihrer heutigen Entwicklung, op. cit., s. 23.
435. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec na…, s. 72.
436. Der Leiter der Promenadenverwaltung, za: B. Zöllner, Wie Bunzlaus Zoo entstand, [w:] Heimatkalender für die Kreise um den Gröditzberg, 

Bunzlau, Goldberg, Löwenberg, 1935, s. 68-71.
437. B. Zöllner, op. cit., s. 68.

Promenada w latach 20. XX w.
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Okres III Rzeszy

Nowa rzeczywistość polityczna – nowa architektura.
Miejska i Powiatowa Kasa Oszczędności442

W roku 1933 NSDAP wygrało wybory do Reichstagu, 
a Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec. Nastała 
nowa epoka w dziejach miasta. Tuż po wyborach roz-
poczęto zwalnianie urzędników i nauczycieli, którzy 
związani byli z SPD. Na ulicach miasta rozwieszano 
flagi hitlerowskie ze swastykami, zmieniono nazwy 
ulic i placów oraz zakazano działalności loży masoń-
skiej, w której zorganizowano siedzibę Hitlerjugend443. 
Jednym z przejawów aneksji przestrzeni przez nowe 
władze była budowa nowych gmachów uży te czności 
publicznej. 

Mimo zmiany sytuacji politycznej i nastania 
III Rzeszy, z jej nową ideologią także w sferze kultury, 

powstał na planie litery „L”. Gmach o prostej, kubicz-
nej bryle został nakryty czterospadowym dachem. 
Jednolicie otynkowane masywne mury oraz „ciężkie” 
proporcje powodowały, iż robił on wrażenie niezwykle 
monumentalnego i przytłaczającego. Bryła urozmaico-
na była jedynie poprzez umieszczone asymetrycznie, 
arkadowe wejście, poprzedzone schodami. 

Elewację charakteryzowały niezwykle proste po-
działy, symetria i równowaga. Okna drugiej i trzeciej 
kondygnacji umieszczono rytmicznie, unikając jakiej-
kolwiek dekoracji. Puryzm ten został zaburzony w partii 
przyziemia, okna uzyskały tu dekoracyjne obramienia, 
wejście usytuowano zaś niesymetrycznie w południowo

-zachodnim narożniku budynku. Poprzez jego cofnięcie 
względem fasady, uzyskano podcienia, które zostały 
zaakcentowane arkadami – od strony ulicy podwójną, 
od strony promenady zaś – pojedynczą. Naroże podkre-
ślono masywnym filarem, lekko rozszerzającym się ku 
dołowi, ozdobionym płaskorzeźbami. 

Fasadę zdobiły typowe dla narodowego socjalizmu 
przedstawienia446, związane tematycznie z pracą fi-
zyczną, otaczaną w tym okresie ogromnym kultem447. 
Relief umieszczony na narożnym filarze przed wej-
ściem przedstawia rolnika wraz z rodziną, który niesie 

do kasy sakiewkę z pieniędzmi. Ponad głowami po-
staci przedstawiony został orzeł – symbol III Rzeszy, 
a pod nogami byk. Z drugiej strony na reliefie ukaza-
no postacie żniwiarzy, wiążących snopki. Ponad ok-
nami I kondygnacji umieszczono szereg mniejszych 

438. Ibidem, s. 69.
439. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec na…, s. 74.
440. L. Fernbach, op. cit., s. 63.
441. Ibidem, s. 63.
442. Niem. Kreis- und Stadtparkasse.
443. K. Popiński, Dzieje…, s. 122-123.
444. G. Buchler, op. cit., s. 387.
445. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec na…, s. 74.

Il. 123 Ogród różanyIl. 122 „Doussinweg”. Widok współczesny

Il. 124 Nowa siedziba kasy oszczędności

446. M. Olczak, J. Moniatowicz, op. cit., s. 129.
447. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec na…, s. 74.

Il. 125 Płaskorzeźby zdobiące fasadę nowej siedziby kasy oszczędności. 
Widok współczesny

Il. 126 Płaskorzeźby zdobiące fasadę nowej siedziby kasy oszczędności. 
Widok współczesny

kolejne lata pokazują, że promenada i jej bezpośred-
nie otoczenie były wciąż atrakcyjne. Choć trudno tu 
mówić o kontynuacji pierwotnej idei, należy zwrócić 
uwagę, że powstała w 1936 r. nowa siedziba Miejskiej 
i Powiatowej Kasy Oszczędności w pełni wpisywała się 
w tę koncepcję. W dawnej siedzibie przy Oberstrasse 
(ul. Sierpnia 80) utworzono Girokasse. Teren, na którym 
miał powstać obiekt, wraz z zabudowaniami folwarczny-
mi miasto kupiło od Seidela, właściciela większości ziem 
na północny-wschód od Odeonteich. Gmach usytuo-
wano w miejscu, gdzie Teichpromenade krzyżowała się 
z Vorwerksstrasse (ul. Bankowa). Plan budynku wykonał 
Max Bischoff z Berlina, prace prowadził mistrz budow-
lany Schmiedlichen, a elementy wyposażenia wnętrza 
dostarczyła firma Alex Linder ze Stuttgartu444.

Obiekt przybrał formy zredukowanego klasycy-
zmu445, charakterystyczne dla tego czasu na terenie 
Rzeszy. Trzykondygnacyjny budynek z poddaszem 
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Il. 127 Wnętrze kasy oszczędności

Il. 128 Fragment zabudowy zachodniej pierzei Rynku i ul. Armii 
Krajowej, zniszczonej w 1945 r. 

Il. 129 Zabudowa przy ul. Teatralnej, zniszczona w 1945 r.

płaskorzeźb z wyobrażeniami różnych rzemiosł, także 
garncarstwa448. Ostatni z reliefów, znajdujący się w po-
łudniowej części fasady przedstawiał grupę powraca-
jących z pola kobiet, dzieci i mężczyzn. Jeden z nich 
prowadzi konia, inni trzymają narzędzia rolnicze.

Podział wnętrz prawdopodobnie był zbliżony do 
współczesnego. W partii przyziemia znajdowała się 
obszerna sala przeznaczona do operacji bankowych 
wraz z poczekalnią, a na wyższych kondygnacjach biura 
urzędników. Wnętrze budynku urządzone było w no-
woczesny sposób. Dużą rolę odgrywało tu sztuczne, roz-
proszone światło, pochodzące z ukrytych w suficie lamp 
oraz z przeszkleń. Budynek o tak odmiennej formie 
i dekoracji, wyraźnie wyróżniający się spośród reszty 
zabudowy, miał być manifestacją siły nowej władzy. 

Obecnie w budynku znajduje się siedziba Banku 
Zachodniego.

 
Noc Kryształowa. Zniszczenie synagogi

Od 1933 r. wyraźnie obserwować można nasilenie się 
antysemityzmu. 1 IV 1933 r. SS-mani fotografowali 
wszystkie osoby, korzystające ze sklepów, będących 
własnością Żydów449. Była to dopiero zapowiedź brutal-
nych zorganizowanych akcji, których nasilenie można 
obserwować w całej Rzeszy po uchwaleniu ustaw no-
rymberskich 15 IX 1935 r.450. Na ich mocy Żydzi stracili 
wszelkie prawa – m. in. zostali pozbawieni obywatel-
stwa, zabroniono im obejmowania stanowisk urzęd-
niczych, małżeństw mieszanych itd.451. 

Na rok 1938 przypada apogeum działań wymierzo-
nych w Żydów. W nocy z 9 na 10 XI tego roku spalona 
została synagoga przy Teichpromenade oraz splądrowa-
no i zniszczono istniejące jeszcze zakłady i sklepy, nale-
żące do Żydów452. Podobny los spotkał bożnice w wielu 
miastach Śląska: m. in. we Wrocławiu (synagoga na 

Wygonie), Głogowie, Kłodzku, Świdnicy i Legnicy453. 
Na szczęście nie ucierpiały inne budynki w sąsiedz-
twie bolesławieckiej synagogi – dom Zgromadzenia 
Sióstr Elżbietanek, usytuowany na sąsiedniej parceli 
oraz reprezentacyjne kamienice przy Teichpromenade. 
Zniszczenie bolesławieckiej synagogi o tak reprezen-
tacyjnych i wyjątkowych formach było niewątpliwie 
ogromną stratą dla architektonicznego krajobrazu nie 
tylko południowo-wschodniego odcinka promenady, 
ale całego miasta.

II wojna światowa i jej skutki dla miasta

Lata II wojny światowej Bolesławiec przetrwał bez więk-
szych strat. Zmieniono profil produkcji części zakładów 
przemysłowych, a te, które nie produkowały na potrze-
by wojska zamknięto. Uciążliwa dla ludności była regla-
mentacja żywności i innych artykułów oraz obowiązek 
zaciemniania miasta454. Do II 1945 r. w Bolesławcu nie 
toczyły się żadne walki, nie było więc również strat 

i zniszczeń. Wszystkie budynki użyteczności publicznej 
funkcjonowały normalnie – szkoły, sale gimnastyczne, 
zakłady kąpielowe, muzeum, dom Kongregacji Sióstr 
Elżbietanek. Kwitło również życie teatralne i muzyczne. 
Już w 1932 r. z inicjatywy NSDAP powołano w mieście 
rodzaj stowarzyszenia miłośników teatru pod nazwą 
Scena Niemiecka455, które organizowało przedstawienia 
w sali établissementu „Odeon”456. Działalność teatru 
była również podporządkowana reżimowi hitlerow-
skiemu. Grano tu wyłącznie przedstawienia, służące 
propagowaniu ideologii faszystowskiej. W roku 1944 
teatr zamknięto457. 

W tym samym, 1944 r. część obiektów użyteczności 
publicznej przeznaczono na lazarety dla uchodźców458, 

napływających do miasta z Niemiec centralnych i za-
chodnich459. Bolesławiec należał bowiem do miast, któ-
re nie były narażone na bombardowania lotnicze460. 
Szacuje się, że tuż przed ewakuacją ludności cywil-
nej w lutym 1945 r. liczba przebywających w mieście 
uchodźców wynosiła około 30 000461.

9 II 1945 r. rozpoczęto ewakuację ludności cywilnej. 
Dzień później w wyniku sowieckiego ataku lotnicze-
go zbombardowany został dworzec kolejowy, poczta462 
i wiadukt na rzece Bóbr463. Do miasta wkroczyły wojska 
sowieckie, które zajmując kolejne jego kwartały, dokony-
wały celowych podpaleń oraz ostrzału artyleryjskiego464. 
W mieście nie było już w tym czasie wojsk niemieckich. 
W wyniku działań armii sowieckiej zniszczona została 

448. Vor der Stadt- und Kreissparkasse Bunzalu, „Bunzlauer Heimatzeitung” 6 (1965), s. 8.
449. K. Popiński, Infrastruktura…, s. 124.
450. Niem. Nürnberger Gesetze.
451. Tekst ustawy: http://www.ess.uwe.ac.uk/documents/gerblood.htm.
452. K. Popiński, Infrastruktura…, s. 124.
453. A. Kozioł, op. cit., s. 41, 43.
454. K. Popiński, Infrastruktura…, s. 125.

455. Niem. Deutsche Bühne, K. Maczel, op. cit., s. 45.
456. Ibidem, s. 45.
457. Ibidem, na temat repertuaru bolesławieckiego teatru w okresie III Rzeszy czytaj: Ibidem, s. 47-50 i 98-100.
458. L. Biały, op. cit., s. 169.
459. K. Popiński, Infrastruktura…, s. 125.
460. Niem. Luftschutzkeller Deutschlands, Bolesławiec. L. Biały, op. cit., s. 169.
461. Ibidem, s. 169.
462. Nie jest znana dokładna data zniszczenia tego budynku, wysoce prawdopodobne jest jednak, że został on zbombardowany razem 

z sąsiednim dworcem.
463. K. Popiński, Infrastruktura…, s. 126.
464. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec 1945-1966…, s. 11.
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duża część miasta465. W rejonie promenady częściowo 
zbu rzo no za budo wę mie szka niową Bahnhof strasse 
(ul. I. Daszyń skiego) i Poststrasse (ul. A. Mickiewicza) 
oraz kawiarnię Gallusa na skrzyżowaniu Nikolaistrasse 
(ul. M. Kutuzowa) i Teichpromenade. 15 II na miasto 
spadły niemieckie bomby, które prawdopodobnie uszko-
dziły częściowo budynek gimnazjum (zburzono jeden ze 
szczytów). 9 V 1945 r. przebywający w mieście Rosjanie 
świętowali kapitulację III Rzeszy466. Stacjonujący w mie-
ście żołnierze armii sowieckiej zajęli liczne domy i fa-
bryki, które plądrowali, a zdobyte w ten sposób dobra 
wywożone były do ZSRR. Taki los spotkał również część 
eks po natów z bolesławieckiego muzeum. Pamiątki 
zwią zane z feldmarszałkiem M. Kutuzowem i wyda-
rzeniami 1813 r. przekazano do powstałego jeszcze 
w 1945 r. muzeum jego imienia467, inne zaś przedmioty, 
a także zasoby bolesławieckiego archiwum, zostały naj-
prawdopodobniej spalone. W tym czasie zdewastowano 
także kościół ewangelicki, który jeszcze przez wiele lat 

po wojnie stał opuszczony. Duże straty odnotowano 
również w rejonie Stawu Promenadowego. Na około 50% 
szacuje się zniszczenia budynków kasy oszczędności 
oraz liceum468. 

Mimo, iż Bolesławiec uniknął strat w czasie niemal 
całej II wojny światowej, to w wyniku działań armii 
sowieckiej zniszczona została znaczna część zabudowy 
miasta. W obrębie promenady ucierpiały następujące 
budynki użyteczności publicznej: kościół ewangelicki, 
gimnazjum, liceum, kasa oszczędności, muzeum (zbio-
ry). Wszystkie one jednak zostały po wojnie odbudowa-
ne. Znaczna większość obiektów, a więc: muzeum (bu-
dynek), teatr, szkoła dla dziewcząt, sala gimnastyczna, 
zakłady kąpielowe, „Odeon”, dom Kongregacji Sióstr 
Elżbietanek oraz zabudowania „nowej” dzielnicy szkol-
nej w rejonie ul. Bankowej, (wyłączając budynek liceum) 
przetrwały w nienaruszonym stanie. Zachował się rów-
nież wypracowany w XIX w. układ promenady, a także 
założone w l. 20 XX w. – ogród różany oraz zoo. 

Bolesławiecka Promenada powstawała od l. 40 XIX w. 
aż do II wojny światowej. Przez okres 100 lat ukształto-
wała się nowa część miasta, położona wokół dawnych 
murów obronnych, w której usytuowano najważniejsze 
budynki użyteczności publicznej. Choć w swym pier-
wotnym założeniu miała ona być terenem rekreacyjnym 
i spacerowym dla mieszkańców, z czasem stała się naj-
bardziej reprezentacyjną częścią miasta. W roku 1841, 
kiedy powstało bolesławieckie Towarzystwo Upiększeń 
i w latach późniejszych, kiedy miasto zdecydowało się 
na wykup terenów pod budowę promenady, nie było 
spójnej koncepcji urbanistycznej, według której zago-
spodarowywano poszczególne odcinki wokół dawnych 
umocnień. Z czasem jednak, zwłaszcza po roku 1851, 
kiedy do Bolesławca doprowadzono kolej, miasto do-
strzegło potencjał tego terenu. 

W ciągu niemal wieku powstały tu liczne budynki 
użyteczności publicznej, a promenada została podzie-
lona na strefy funkcyjne. Oberpromenade związana 
była z kulturą, wzniesiono tu dwie świątynie sztuki 

– teatr i muzeum. Na północnym odcinku Gymnasial-
promenade powstała dzielnica szkolna, w południo-
wym zaś związana ze zdrowiem i higieną. Na zewnętrz-
nym pasie w obrębie tego odcinka wzniesione zostały 
również najbardziej reprezentacyjne wille bogatych 
mieszczan, pod które przeznaczono również teren przy 
Schlosspromenade, w rejonie kościoła ewangelickiego. 
Przy Teich promenade, od skrzyżowania z Nikolai strasse 
(ul. M. Kutuzowa) aż do stawu powstało kilka restaura-
cji, kawiarni i lokali rozrywkowych, a najważniejszym 

z nich był établissement „Odeon”. Ten odcinek był 
jednak najmniej jednolity semantycznie, wzniesiono 
tu bowiem również synagogę oraz dom Kongre gacji 
Sióstr Elżbietanek. W I i II dekadzie XX w. na wschód 
od stawu rozwinęła się nowa dzielnica szkolna. Obiekty 
związane ze sferą finansów powstały w rejonie tzw. 
Haaseberg469, pomiędzy Vorwerks strasse (ul. Bankowa) 
i Ober strasse (ul. Sierpnia 80), na „łączniku” pomię-
dzy Teich promenade a Oberpromenade470. Ten obszar 
został zagospodarowany najpóźniej, a wzniesiona tu 
w 1936 r. kasa oszczędności była ostatnim obiektem, 
jaki powstał na promenadzie. 

Powstałe na promenadzie obiekty użyte czności 
publicznej zyskały różną formę i kostiumy stylowe, 
w zależności od czasu, w którym powstały. W pierwszej 
fazie rozwoju promenady (l. 30.- 60. XIX w.) powstały 
głównie obiekty neogotyckie. W drugiej (l. 70.- 80. XIX) 
w architekturze powstałych przy promenadzie budyn-
ków przeważał klasycyzm i neorenesans. Abso lutnym 
ewe ne mentem było wzniesienie w roku 1874 przy 
Teich promenade synagogi o formach orientalizują-
cych. W I dekadzie XX w. wznoszono obiekty o deko-
racji klasycyzującej oraz w kostiumie historyzującym. 
W II dekadzie wyraźne jest poszukiwanie przez archi-
tektów nowej stylistyki. Powstałe w tym czasie liceum 
otrzymywało formy neobarokowe. Wśród nowych tren-
dów architektonicznych wyraźny jest jednak również 
zwrot ku modernizmowi i secesji. Wśród architektów 
zauważalna jest jednak ostrożność w korzystaniu z no-
wych wzorców. Powstały w l. 30 XX w. budynek kasy 

Zakończenie

469. Więcej patrz: Was ist Bunzlau ohne den Haaseberg, „Bunzlauer Stadtblatt”, 30.09.1936.
470. Administracyjnie była to Teichpromenade.

465. Por. Ibidem, s. 14-15.
466. Ibidem, s. 11.
467. Ibidem, s. 12.
468. Ibidem, s. 15.
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oszczędności uzyskał formy zredukowanego neokla-
sycyzmu i dekorację, wyraźnie podkreślającą nastanie 
nowej epoki – III Rzeszy. 

Wszystkie obiekty, o tak zróżnicowanej architektu-
rze zostały włączone w obręb jednego założenia – pro-
menady miejskiej. Wspólnym dla nich mianownikiem 
stało się nie tylko położenie, ale również wkomponowa-
nie w zieleń plant. Część budynków otaczano własnymi 
parkami, które łączyły się z promenadą, tworząc jed-
nolite założenia. Idea, by w mieście było jak najwięcej 
terenów zielonych była konsekwentnie realizowana. 
W l. 60 XIX w. w projekt zaangażowano E. Petzolda, 
który zaprojektował dla miasta w sumie trzy założenia, 
w tym dwa w pobliżu promenady. W okresie między-
wojennym idea „zielonego miasta” była przez władze 
kontynuowana. Dzięki stworzeniu ogrodu różanego, 
połączono promenadę i park przy dworcu, uzyskując 
nowe tereny spacerowe dla mieszkańców.

Architekci i zleceniodawcy

Zważywszy na fakt, iż praca obejmuje swą tematyką 
przede wszystkim usytuowane w obrębie promena-
dy budowle użyteczności publicznej, głównym zlece-
niodawcą i inwestorem były organy władz miejskich. 
Zanim jednak pojawiła się idea stworzenia promenady 
inwestorami byli właściciele prywatni, władze kościel-
ne (wieża kościoła ewangelickiego) oraz wojskowe (ar-
senał), czyli instytucje, które stać było na wznoszenie 
nowych budowli. Po zburzeniu przez wojska francu-
skie części fortyfikacji w 1813 r., władze miejskie miały 
bowiem bardziej naglące zadania – musiały zająć się 
odgruzowaniem miasta, odbudową infrastruktury, 
wodociągów oraz dróg. 

W l. 40 XIX w. jednak władze miasta zaczęły 
myśleć również o terenie poza murami miejskimi. 
Pojawiła się idea stworzenia promenady. Inicjatywa 
ta prawdopodobnie wyszła od mieszkańców i została 
przedstawiona przez radnych miejskich na jednym 

z posiedzeń. Choć porządkowaniem terenu wokół daw-
nych fortyfikacji zajęło się Towarzystwo Upiększeń, 
rodzaj niezależnego zrzeszenia czy stowarzyszenia 
osób prywatnych, to wiadomo, iż działało ono we 
współpracy i w porozumieniu z władzami miasta. Było 
to konieczne, zważywszy na fakt, iż część terenów, 
na których miała powstać promenada i na których 
wytyczono jej poszczególne odcinki, należała do pry-
watnych właścicieli i wymagała wykupienia. Władze 
miejskie decydowały o przeznaczeniu poszczególnych, 
nabytych przez siebie parceli. Poza stworzeniem zie-
lonych plant wokół murów z czasem zdecydowano się 
wznieść w ich obrębie szereg budynków użyteczności 
publicznej. Na zlecenie władz miasta Bolesławca od 
l. 50 XIX w. do l. 20 XX w. powstały: teatr, gimna-
zjum, szkoła dla dziewcząt, sala gimnastyczna, liceum 
i szkoła powszechna. Łaźnia powstała częściowo rów-
nież z budżetu miejskiego, większość kosztów pokrył 
jednak radca finansowy A. Kessler471.

Budynek przy Poststrasse (ul. A. Mickiewicza) zo-
stał wprawdzie zaadaptowany na potrzeby muzeum 
również ze środków miejskich, jednak zbiór ekspo-
natów nie powstałby bez pomocy osób prywatnych: 
urodzonego w Bolesławcu, a mieszkającego w Berlinie 
kolekcjonera i znawcy sztuki M. Hoehnego, właści-
cieli drukarni – braci Fernbachów, rodziny Ganselów, 
W. Taemmer, a także przedstawicieli bolesławieckich 
towarzystw: kościelnego, cechowego i strzeleckiego. 
W powstawanie wystawy zaangażowało się również 
kierownictwo Królewskiego Sierocińca472. 

Jeden z najciekawszych architektonicznie obiektów, 
powstałych przy promenadzie – synagoga była fundacją 
prywatną. Bolesławiecka gmina żydowska nie miała do 
l. 60 XIX w. własnej bożnicy. Jej budowa stała się moż-
liwa dzięki kwocie 50 000 marek, przekazanej przez 
bankiera S. Sachsa w 1874 r. 

Prywatną fundacją, podobnie jednak jak synagoga, 
o publicznym przeznaczeniu był basen miejski powstały 
w l. 1914-1915 obok łaźni. W 1911 r. W. Taemmer, zgodnie 

471. A. Bober, Rzeźba…, s. 201.
472. Ibidem, s. 208.

473. Ibidem, s. 209.
474. A. Bober, Bolesławiec na…, s. 92.
475. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec na…, s. 92.
476. Ibidem, s. 92.
477. H. Christiani, Das…, s. 64.

z życzeniem zmarłego męża M. Taemmera 
przekazała 150 000 marek na budowę pły-
walni i sali ćwiczeń473.

W pełni pry watnym przed się wzięciem 
o komercyjnym charakterze był „Odeon”. 
Établissement powstał w r. 1862 na zlece-
nie piwo wara C. Nikolausa. Obiekt pełnił 
ważną rolę w krajobrazie architektonicz-
nym południowo-wschodniego odcinka 
promenady. Warto jednak zwrócić uwagę, 
że w obrębie promenady powstały rów-
nież inne lokale rozrywkowe, jednak ze 
względu na prywatny charakter oraz lokali-
zację – najczęściej w pierzejach, wśród zwartej 
zabudowy mieszkalnej, nie zostały one omówione 
w pracy. Wśród wielu restauracji należy wymienić te 
usytuowane przy Schlosspromenade w obrębie skrzy-
żowania z Nikolaistrasse (ul. M. Kutuzowa). Najstarszy 
był zajazd „Zum Kynast”, wybudowany w 1805 r. Choć 
został zniszczony w czasie wojen napoleońskich, odbu-
dowano go i działał aż do II wojny światowej474. Warto 
wspomnieć również restaurację „Gambrinus”, kawiar-
nię „Cafe Hoyer” oraz cukiernio-kawiarnię, należącą 
od 1909 r. do Richarda Gallusa475. Ostatni wymieniony 
lokal cieszył się szczególną popularnością w okresie 
międzywojennym. W l. 1913 i 1926 został dwukrotnie 
przebudowany476, a wokół budowli powstał ogród. Duże 
zagęszczenie prywatnych lokali rozrywkowych na tak 
niewielkim obszarze, w obrębie promenady, wskazuje 
jak istotną rolę pełniła ówczesna promenada, która 
stała się centrum życia kulturalno-rozrywkowego 
Bolesławca. 

Przy promenadzie powstawały również liczne 
domy pry watne – wille i kamienice. Na tak prestiżo-
we położenie swych domostw mogli pozwolić sobie 
tylko najbogatsi mieszczanie – lekarze, aptekarze, in-
żynierowie, właściciele fabryk i dużych zakładów oraz 

dyrektorzy publicznych instytucji. Wille 
lokalizowano głównie przy Gymnasial- 
oraz Schloss promenade. Kamienice nato-
miast przy Teich- oraz Oberpromenade. 
Otrzymywały one z reguły bardzo repre-
zentacyjne formy, tak że architektonicz-
nie były bliskie willom, choć najczęściej 
sytuowano je w zwartej pierzei. 

Autorów projektów budowli powsta-
łych na promenadzie w Bolesławcu można 

podzielić zasadniczo na trzy grupy: miejskich 
radców budowlanych (Stadtbaurat), lokalnych 

mistrzów oraz wybitnych architektów pruskich, 
którzy stworzyli dla Bolesławca wiele znakomitych 
projektów.

Miejscy radcy budowlani działali przy magistracie 
i tworzyli najczęściej na zlecenie miasta plany obiektów 
użyteczności publicznej. Ze źródeł wynika, że funkcję 
tę w l. 60-90 XIX w. pełnił W. Dörich, który jest auto-
rem projektu „Odeonu” (1862) oraz być może szkoła 
dla dziewcząt (1869-1872) wraz z salą gimnastyczną 
(1874). Pracował on również przy przebudowie teatru 
miejskiego w l. 1885-1886. Warto wspomnieć również, 
iż Dörich był w roku 1882 twórcą jednego z niewielu 
zachowanych XIX-wiecznych planów miasta.

Od 1904 r. do 1913 r. funkcję miejskiego radcy bu-
dowlanego pełnił E. Balzer477. Był autorem projektu 
przebudowy muzeum (1908), szkoły dla dziewcząt 
(1912) oraz teatru miejskiego (1913), a także budowy 
liceum (1912). Można mu przypisać również plany ba-
senu miejskiego, choć to zadanie, ze względu na specy-
ficzną funkcję obiektu mogło zostać zlecone innemu 
architektowi. 

Prócz miejskich radców budowlanych prace zle-
cano innym lokalnym mistrzom. Kroniki miejskie 

Il. 130 Portret M. Taemmera
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on naukę w Bauakademie. Po egzaminie mi-
strzowskim, który zdał w roku 1828, podró-

żował po Holandii, Francji i Włoszech, po 
czym wrócił do Berlina486. W l. 1833-1847 
zajął się przede wszystkim miejskim bu-
downictwem mieszkaniowym – projek-
tował wille i kamienice mieszczańskie487. 
W późniejszym okresie twórczości pro-

jektował również założenia pałaco-
we, kościoły i synagogi, w tym synagogę 

w Berlinie. W formach odwoływał się głównie 
do neogotyku i neorenesansu.

C.H.E. Knoblauch był współzałożycielem Architek-
tur verein w Berlinie488, której statutowym celem było 

„naukowe wykształcenie w fachu budowlanym i stwo-
rzenie oraz utrzymanie przyjaznych stosunków między 
członkami towarzystwa”489. Działalność w Architektur-
verein miała być kontynuacją i uzupełnieniem wy-
kształcenia zdobytego w Bauakademie. Pozwalała 
ona na poszerzenie horyzontów i poznanie nowych 
trendów w architekturze europejskiej490. Towarzystwo 
w ciągu kolejnych lat zyskało duże znaczenie i prestiż. 
Organizowało konkursy, konferencje, prelekcje, wyda-
wało publikacje swoich członków491.

Kilkadziesiąt lat później prace przy przebudo-
wie ko ścioła ewangelickiego prowadził Hans Poelzig 
(30 IV 1869 - 14 VI 1936), ówczesny dyre ktor Kunstge-
werbe schule we Wrocławiu492, w której pracował od 
w 1903 r., czyli od momentu zakończenia edukacji 
w Technische Hohschule w Berlinie493. We Wrocławiu 
stworzył m. in. projekt biurowca przy Junkernstrasse 
(ul. Ofiar Oświęcimskich). Plan przebudowy wnętrza 
bo le sławieckiego ko ścio ła był jedną z wczesnych prac 

zajmowali się działalnością budowlaną. 
Wśród ich prac nie ma jednak obiektów, 
położonych w obrębie promenady. 

W obrębie pro menady pro wadził 
prace również wnuk Engelhardta – Peter 
Gansel Młodszy (6 II 1877 - ?). W 1909 r. 

zajmował się on prze budową domu miej-
skiego muzyka i połączeniem go z basz-

tą, należącą do systemu miejskich forty-
fikacji oraz zaadaptowaniem całości na potrzeby 

muzeum.
O ile na temat kolejnych pokoleń rodziny Ganselów 

zachowały się informacje w miejskich kronikach oraz 
powstały na temat ich działalności artykuły w prasie, 
to o dwóch innych mistrzach budowlanych XIX w., 
którzy działali na terenie promenady trudno znaleźć 
jakiekolwiek informacje. 

Pierwszym z nich jest architekt Oppermann 
z Görlitz, który wygrał konkurs na projekt gimna-
zjum w Bolesławcu. Jest to postać bardzo zagadkowa 
i nie ma na jego temat żadnych informacji źródłowych. 
Wiadomo jedynie, że w roku 1844 według jego projek-
tu wzniesiono gospodę „Landeskrone” na wzgórzu 
w pobliżu Görlitz482. Być może Oppermann stworzył 
również w l. 1855-56 projekt Gymnasium Augustum 
w Görlitz. A. Bober483 sugeruje również, że Oppermanna 
można utożsamiać z jednym z budowniczych księcia 
Wilhelma brunszwicko-oleśnickiego, współtwórcy za-
mku w Myśliborzu i pałacu w Szczodrem484.

Równie zagadkowymi postaciami są twórcy bolesła-
wieckiej synagogi – autor projektu – Zschetzschingck 
oraz wykonawca – Bergmann. Nazwiska obu postaci 

– Oppermanna i Zschetzschingcka występują jedynie 
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wspominają o Leitnerze, który nadzorował 
prace przy wznoszeniu bolesławieckiego 
arsenału w l. 1822-1823. Wiadomo rów-
nież, że został on poproszony o przed-
stawienie projektów wieży dla kościoła 
ewangelickiego w l. 30 XIX w. Takie samo 
polecenie otrzymał również inny mistrz, 
nieznany ówcześnie E. Gansel, który 
w ciągu II i III ćw. XIX w. zdobył olbrzy-
mie uznanie władz miejskich, a jego firma 
budowlana przejmowała większość zleceń. 

E. Gansel (29 X 1806 - 10 V 1876) po ukończeniu 
Volksschule w Bolesławcu uczył się zawodu w pracow-
ni mistrza budowlanego, wspomnianego już Leitnera. 
Wiedzę i doświadczenie w dziedzinie architektury zdo-
bywał on głównie w Europie zachodniej – w l. 20 XIX w. 
podróżował po Austrii, Szwajcarii oraz Belgii. Gansel 
kształcił się również w Hamburgu. W Berlinie natomiast 
podjął studia w Königlischer Gewerbeinstitut, pod 
okiem m. in.: Beutha, Weddinga, Maucha i Schuberta. 
Gansel, jako jeden z najlepszych uczniów szkoły, zo-
stał wysłany na stypendium do Anglii478. W roku 1829 
Gansel wrócił do Bolesławca, gdzie rok później założył 
firmę budowlaną i rozpoczął swą działalność479. W roku 
1831 zdał on w Legnicy przed Izbą Rzemieślniczą egza-
min, uzyskując tytuł mistrzowski. 

Do najbardziej znanych prac E. Gansela należą, obok 
kościoła ewangelickiego: wiadukt na rzece Bóbr, mauzo-
leum Petera von Kurland w Żaganiu, pałac w Niwnicach 
oraz liczne kościoły, fabryki, garncarnie w powiecie 
Bolesławiec, Lubań, Zgorzelec, Żagań, Szpro tawa, 
Kożuchów, Lubin, Złotoryja, Chojnów, Jawor, Jelenia 
Góra, Świerzawa, Lwówek Śląski480. Łączna liczba reali-
zacji E. Gansela przekracza 400 obiektów481. E. Gansel 
miał dwóch synów Andreasa i Petera, którzy również 

478. A. Glander, Aus...., s. 69.
479. A. Bober, Z historii…, s. 12, A. Glander, Aus...., s. 69-70, Christiani, Das…, s. 10-11.
480. A. Bober, Z historii..., s. 12.
481. Ibidem, s. 12.
482. http://www.burghotel-landeskrone.de/geschichtederlandeskrone.0.html .
483. A. Bober, Neogotycki…, s. 11.
484. Por. Z. Bandurska, Zamek w Myśliborzu koło Jawora i jego twórca Carl Wolf (1820- 1876), „Roczniki Sztuki Ślaskiej”, t. XV 1991, s. 119-127.

w lokalnych źródłach. Jest to bardzo 
zastanawiające, gdyż śmiało można po-
stawić tezę, że ich dzieła – gimnazjum 
i synagoga były najlepszymi architek-
tonicznie obiektami na promenadzie 
i wyróżniały się wyraźnie w krajobrazie 
miasta. Można zastanawiać się zatem, czy 
przekazy co do tych nazwisk są wiarygod-
ne. Być może budynki te wzniesiono według 
planów innych, znanych architektów.

Prace przy tworzeniu bolesławieckiej promenady 
prowadzili również znamienici architekci, rzeźbiarze 
i znawcy sztuki ogrodowej XIX w. 

Znane są niezrealizowane projekty wieży koś-
cioła ewangelickiego autorstwa C.H.E. Knoblaucha 
(25 IX 1801 - 29 V 1865). Jego ojciec, Gustaw również 
był architektem. Dom rodzinny Knoblaucha przy 
Poststrasse (ul. A. Mickiewicza) w Berlinie był centrum 
życia kulturalnego, politycznego oraz społecznego miej-
skich elit intelektualnych. Gościli tam m. in.: Heinrich 
Friedrich Karl Freiherr von und zum Stein, Wilhelm von 
Humbold, Karl Friedrich Schinkel485. Zainteresowanie 
twórczością tego ostatniego będzie widoczne w później-
szej działalności C.H.E. Knoblaucha. 

W 1819 r. C.H.E. Knoblauch rozpoczął naukę jedno-
cześnie w Akademii Berlińskiej (Berliner Bauakademie) 
oraz w Akademii Sztuki (Kunstakademie). Niedługo 
potem udał się w podróż studyjną po Niemczech, której 
celem było zebranie materiałów do pracy dyplomowej 
oraz zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami archi-
tektonicznymi. Po powrocie w 1823 r. kontynuował 

485. A. Charbonnier, op. cit., s. 13.
486. U. Thieme, F. Becker, Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, t. 21, Leipzig 1929, s. 9.
487. A. Charbonnier, op. cit., s. 28. Więcej patrz: Ibidem, s. 28-37.
488. Ibidem, s. 16-17.
489. Niem. „die wissenschaftliche Ausbildung im Baufache und ein freundschaftlisches Verhältnis unter den Teilnehmern zu befördern” E. Charbonnier, 

op. cit., s. 17.
490. Ibidem, s. 17.
491. Ibidem, s. 17-21.
492. U. Thieme, F. Becker, op. cit., t. 27, s. 180.
493. Ibidem, s. 180.
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dla członków rodziny kró-
lewskiej m. in. przebudo-
wał pałace w Charlotten-
burgu (Nowy Pawilon, 
1825), Charlotten hofie 
(1826-1827), Mysła ko-
wicach (do 1840). Schinkel 
był również współtwórcą 
projektu zamku Babels-
berg w Pocz da mie (od 1834)508. Ostatnią realizacją 
K.F. Schinkla był Zamek w Kamieńcu Ząbko wickim, 
którego ukończenia architekt nie doczekał509.

Schinkel miał także wkład w teorię architektury. 
Znany jest jako autor dwóch prac o charakterze teore-
tycznym: Sammlung architektonischer Entwürfe i Werke 
der höheren Baukunst, zawierających, między innymi, 
niezrealizowane, monumentalne projekty architekto-
niczne – projekt budowy pałacu na ateńskim Akropolu 
dla króla Grecji Ottona, a także projekt rezydencji ca-
rów Rosji w Oriandzie na Krymie. Poza architekturą 
zajmował się również malarstwem i rzeźbą, tworzył 
również dekoracje teatralne. 

Hermann Michaelis, rzeźbiarz, wykładowca wrocław-
skiej Kunstschule stworzył dla Bolesławca pomnik 
Martina Opitza. Wcześniej H. Michaelis pracował m. in. 
przy dekoracji południowo-zachodniego narożnego ry-
zalitu Schlesisches Museum der Bildenden Künste we 
Wrocławiu, był również twórcą krucyfiksu dla kościoła 
w Brzegu510. Zmarł 28 IV 1889 r. we Wrocławiu. 
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architekta i wciąż 
bra  ku je peł nych 
infor macji na jej te-
mat. Zatrudnienie 
Poelziga w Bole-
sławcu było prawdo-
podobnie związane 
z prowadzonymi 
przez niego w tym 

czasie pracami nad przebudową ratusza w pobliskim 
Lwówku Śląskim (1906)494. W 1916 r. Poelzig prze-
niósł się do Drezna, gdzie pracował jako miejski radca 
budowlany oraz wykładał w tamtejszej Technische 
Hochschule495. Od 1920 r. Poelzig pracował w Berlinie, 
gdzie stworzył swoje spektakularne projekty, m. in. 
plan przebudowy teatru miejskiego496. Był on rów-
nież autorem licznych projektów scenografii i deko-
racji scenicznych.

Oprócz architektów ogromną rolę w kształtowaniu 
bolesławieckiej promenady odegrał planista ogro-
dów – Eduard Petzold (14 I 1815 - 10 VIII 1891), któ-
ry był twórcą dwóch założeń parkowych w obrębie 
Oberpromenade. Stworzył on projekt parku przy 
gimnazjum, który został włączony w obręb plant 
oraz parku przed dworcem kolejowym, będącego 

„zieloną bramą” do miasta. E. Petzold urodził się 
w Königswalde jako syn superintendenta. Po ukoń-
czeniu szkoły w Halle, spędził 3 lata na nauce ogrodni-
ctwa w Muskau. Tam też realizował on w l. 1835-1838 
przebudowę parku zamkowego. Przez kolejne 5 lat, 

494. Więcej na temat przebudowy ratusza patrz: J. Poesener, Hans Poelzig. Sein Leben, sein Werk, Braunschweig 1994, s. 73.
495. Ibidem, s. 34.
496. Patrz też: J. Poesener, op. cit., s. 127-137.
497. W. Irrgang, Bemerkenswerte Parkanlagen in Schlesien, Dortmund 1978, s. 220.
498. Ibidem, s. 220.
499. Ibidem, s. 222.
500. A. Bober-Tubaj, K. Matoryn, G. Matoryn, Śladami…, s. 31.
501. Więcej na temat teorii ogrodów księcia Pückler-Muskau patrz: Hermann Fürst Pückler-Muskau, Andeutungen über Landschaftsgärtnerei, 

Stuttgart (b.r.m).

nötig, da mein alter ego (mein zwei Ich) für mich Weintritt, 
ja einer, dem ich noch mehr zutraue als mir selber”502.

Swą twórczość i życie E. Petzold opisał w biogra-
fii „Erinnerung aus meinem Leben, für die Familie als 
Handschrift 1890 gedruckt”503. Ponadto stworzył on 
prace teoretyczne na temat swych założeń parkowych, 
skupiając się na swej działalności w Muskau504. 

K.F. Schinkel (13 III 1781 - 9 X 1841) stworzył dla Bole-
sławca projekt pomnika ku czci marszałka M. Kutuzowa. 
Królewski architekt realizował w ten sposób zlecenie 
Fryderyka Wilhelma III – fundatora obelisku. 

K.F. Schinkel uczył się w u F. Giilly’ego i na nim wzo-
rował się zwłaszcza na początku swej drogi twórczej. 
Wstąpił do Bauakademie i w 1800 r. był jednym z 18 
najlepszych uczniów tej szkoły. K. F. Schinkel w poszu-
kiwaniu wzorców architektonicznych odbył podróż do 
Pragi, Wiednia i Triestu oraz Rzymu, odwiedził również 
Włochy i Francję. W 1805 r. powrócił do Berlina i konty-
nuował prace na terenie Prus Wschodnich505. W 1810 r., 
dzięki protekcji W. von Humboldta, Schinkel objął 
stanowisko radcy budowlanego Pruskiego Zarządu 
Budownictwa, a w 1820 r. został mianowany członkiem 
Berlińskiej Kunstakademie. W 1830 r. K.F. Schinkel objął 
dyrekcję berlińskiego urzędu budowlanego, a w 1838 r. 
powierzono mu stanowisko dyrektora generalnego 
Krajowego Zarządu Budownictwa506. K.F. Schinkel 
zasłynął głównie jako architekt. Znaczną część jego 
dorobku, poza projektami budowli sakralnych stano-
wią plany siedzib możnowładczych – dworów, zamków 
oraz pałaców507, utrzymanych w stylistyce klasycyzmu 
i neogotyku. K.F. Schinkel realizował liczne projekty 

502. W. Irrgang, op. cit., s. 220.
503. Za: Ibidem, s. 223.
504. Więcej patrz: Ibidem, s. 223.
505. Katalog prac patrz: U. Thieme, F. Becker, op. cit., t. 30, s. 78-83.
506. Akapit w oparciu o: A. Haus, Karl Friedrich Schinkel als Künstler, München-Berlin 2001.
507. U. Thieme, F. Becker, op. cit., t. 30, Leipzig 1929, s. 77.
508. O pałacach Schinkla szukaj w: H. M. Schärf, Die klassizistischen Landschlossumbauten Karl Friedrich Schinkels, Berlin 1981; G. P. Semiro, 

Karl Friedrich Schinkel, Zürich-München-London 1993.
509. Więcej na temat obiektu patrz: K. Matyszczyk, Schloss Kamenz in Schlesien-Utopie, die verwirklisch wurde, [w:] Schinkel in Schlesien. 

Deutsche-polnisches Symposion in der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund, Bonn 1994, s. 57-72.
510. U. Thieme, F. Becker, op. cit., t. 24, Leipzig 1929, s. 507.

Il. 134 Portret K.F. Schinklaaż do roku 1843 E. Petzold pracował w Eisenach 
w Turyngii, projektując kolejne założenia. Od 1844 r. 
mieszkał w Weimarze. Podczas „okresu turyńskiego” 
(Eisenach, Weimar) stworzył łącznie koło 35 parków 
i ogrodów. Ponadto odbył liczne podróże m. in.: do 
Holandii, Belgii, Francji, Włoch i Austrii, gdzie poznał 
panujące trendy europejskie i nowoczesne rozwiązania 
w sztuce ogrodowej497. 

Na twórczości E. Petzolda największe piętno odcisnął 
jednak pobyt w Muskau, gdzie tworzył on w l. 1852-1878, 
a w l. 1878-1881 sprawował główny nadzór artystyczny. 
Ogrody te można uznać za dzieło jego życia498. W okresie, 
kiedy działał w Muskau stworzył plany dla 55 innych 
założeń, na terenie całego Dolnego Śląska499.

E. Petzold chętnie stosował w swych projektach elip-
soidalnie prowadzone ścieżki i skrzyżowania pozbawio-
ne kątów prostych. Zwracał uwagę na kolorystyczny do-
bór roślinności. Preferował rośliny liściaste, dobierał je 
na zasadzie kontrastów. Podkreślał wielobarwność oraz 
różnorodność form koron drzew oraz listowia, dzięki 
czemu osiągał niemal malarskie efekty. E. Petzold, tam 
gdzie było to możliwe skupiał się nie tylko na kompozycji 
małych grup roślin, ale przede wszystkim na tworzeniu 
dalekich, rozbudowanych, złożonych osi widokowych 
w powiązaniu z naturalnym krajobrazem500.

E. Petzold należał do drugiej, młodszej generacji XIX-
wie cznych architektów ogrodów. Pozostawał jednak pod 
wpływem mistrzów takich jak: Sckell (1750-1832), Lenné 
(1789-1866) czy Pückler-Muskau (1785-1871), którego 
znał osobiście i którego twórczość była mu najbliższa501. 
To Hermann Fürst Pückler-Muskau polecił E. Petzolda 
Fryderykowi Niederlandzkiemu. W liście do księcia na-
pisał on: „Meine Gegenwart in Muskau ist nun nicht mehr 

Il. 133 Portret H. Poelziga
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Bolesławiecka promenada a inne 
założenia tego typu na Dolnym Śląsku 

Wiele miast Śląska w ciągu XIX w. zostało otoczone 
pasem zieleni, który miał służyć jako teren rekreacji 
i wypoczynku dla mieszkańców. Głównym czynni-
kiem, od którego zależało, czy i kiedy otrzymały one 
promenady, był czas, w którym w danym mieście prze-
prowadzono defortyfikację. Ponadto istotne było to, 
jakie działania poczyniono w pasie umocnień tuż po 
ich zniesieniu. 

Najwcześniej, po kapitulacji wojsk austriackich 
w 1757 r.511 demilitaryzacja pasa umocnień nastąpiła 
w Legnicy. W Brzegu mury obronne zburzono w 1807 r., 
a w 1812 r. tereny poforteczne stały się z nadania kró-
lewskiego własnością gminy. Taka sama sytuacja miała 
miejsce we Wrocławiu. Świdnica w 1813 również zyska-
ła taki przywilej, ale go cofnięto i miasto znów stało 
się twierdzą512. Ostatecznie demilitaryzacja miasta 
nastąpiła dopiero w 1866 r., a rok później rozpoczęto 
likwidację umocnień513. Bolesławiec był zatem czwar-
tym po Legnicy, Wrocławiu i Brzegu miastem na Śląsku, 
które zostało pozbawione murów obronnych.

Na dużą skalę demilitaryzacja prowadzona była 
dopiero po wojnie z Francją w l. 1870-71. W tym czasie 
zniesiona została m. in. twierdza w Koźlu. W 1877 r. 
wojsko przekazało miastu pas umocnień pod rozwój 
zabudowy mieszkalnej, obiektów komunalnych i pro-
menad. Po zniesieniu komendantury w 1892 r. demili-
taryzowano pozostałe umocnienia514. 

Ze względu na obronny charakter miast śląskich 
zieleń w ich krajobrazie była elementem późnym. 

511. A. Kwaśniewski, op. cit., s. 198.
512. Ibidem, s. 198.
513. Ibidem, s. 200.
514. Ibidem, s. 200.
515. Ibidem, s. 201.
516. Ibidem, s. 201 (przypis 24).
517. A. Zabłocka-Kos, Zrozumieć…, s. 51.
518. Ibidem, s. 51.
519. A. Zabłocka-Kos, Zrozumieć…, s. 47.
520. A. Kwaśniewski, op. cit., s. 202.
521. A. Zabłocka-Kos, Zrozumieć…, s. 48.

inspiracją dla kolejnych miast śląskich, w tym rów-
nież Bolesławca. W 1807 r. zdobyte przez Napoleona 
miasto pozbawione zostało pasa umocnień. Tereny 
po forte czne król Fryderyk Wilhelm III ofia ro wał 
miastu, przeznaczając na promenadę, część terenów 
zaś sprzedano522. Autorem projektu promenady był 
miejski radca budowlany Johann Friedrich Knorr. 
W 1813 r. rozpoczęto prace, uregulowano fosę, a po 
jej wewnętrznej stronie wytyczono pas przeznaczo-
ny na plantacje. Włączono do nich bastiony Sakowy 
i Ceglany, których zieleń została zakomponowana 
w swobodny i malowniczy sposób523. Miały one słu-
żyć jako punkty widokowe524. Mimo tych elementów, 
które należy wiązać z koncepcją angielskich parków 
krajobrazowych, wrocławska promenada została za-
komponowana głównie w oparciu o klasycystyczną 
regularność525. Taką genezę mają zwłaszcza obwod-
nica, biegnąca po zewnętrznej stronie fosy, a także 
place zakomponowane przed mostami oraz w miejscu 
dawnych bram miejskich. Zachowane fragmenty fosy 
nawiązują z kolei swym charakterem do kanałów w ba-
rokowych ogrodach przypałacowych526. Na tym tle kon-
cepcja bolesławieckiej promenady wydaje się bardziej 
swobodna i nowoczesna. Podobieństwa tych dwóch 
założeń widoczne są m. in. w podziale promenad na 
odcinki, spełniające pewne funkcje oraz włączeniu in-
nych założeń ogrodowych w jego obręb. W przypadku 
Wrocławia były to prywatne ogrody przy Wall Strasse, 
Breite Strasse i Neue Gasse. 

W Brzegu już od 1819 r. obsadzono poforteczne 
grunty wzdłuż osuszonej części fosy527 – początkowo 
dwurzędową aleją, później grupami drzew. Do l. 40 tem-
po prac było jednak powolne, gdyż nadal istniały duże 
fragmenty murów miejskich. Fortyfikacje wraz z bra-
mami rozebrano całkowicie dopiero w l. 1863-1865528, 
w czasie gdy prace na bolesławieckiej promenadzie były 
już zaawansowane. Dlatego też należy uznać, iż brze-
skie założenie nie miało większego wpływu na koncep-
cję i przebieg działań w obrębie bolesławieckich plant. 

Promenada w Legnicy była kształtowana w sposób 
odmienny w stosunku do omówionych wyżej miast. Choć 
wczesne zniesienie fortyfikacji umożliwiło stworzenie 
pasa zieleni wokół śródmieścia, jednak możliwość ta nie 
została do końca wykorzystana529. Z wyjątkiem części 
przyległej do zamku oraz fragmentu na zachód od bram: 
Chojnowskiej i Złotoryjskiej, teren po dawnych nasy-
pach przeszedł w ręce prywatne530. Początkowo wpraw-
dzie został on zamieniony na ogrody prywatne i miejską 
szkółkę drzewek, stanowiąc miejsce odpoczynku miesz-
kańców, z czasem jednak ponad połowa tych terenów, 
w zachodniej części, miała ulec parcelacji i zabudowie531. 
Tylko wschodnią i częściowo północną część zdołano 
włączyć w obszar zieleni miejskiej. W czasie mobilizacji 
militarnej Legnicy w czasie wojen napoleońskich 1806-
1815 większość drzew została wycięta532. W l. 20 trwały 
prace nad uporządkowaniem tego terenu533. W 1833 r. 
wykupiono od prywatnych właścicieli część ogrodów, 
które znajdowały się na terenach pofortecznych534. 

522. Z. Bandurska, op. cit., s. 158.
523. A. Zabłocka-Kos, Zrozumieć…, s. 51.
524. Ibidem, s. 159.
525. I. Bińkowska, Natura…, s. 107-109.
526. Ibidem, s. 108.
527. M. Zlat, Brzeg, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 41.
528. Ibidem, s. 41.
529. Legnica. Monografia historyczna miasta. red. M. Haisig, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 148.
530. Ibidem, s. 148.
531. Ibidem, s. 148.
532. R. Eysymontt, Planty i park miejski, [w:] Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja, t. IV Śląsk, red. M. Młynarska-Kaletynowa, 

z. 9 Legnica, red. R. Eysymontt, M. Goliński, Wrocław 2009, s. 42.
533. Legnica, op. cit., s. 149.
534. Ibidem, s. 149.

Nawet w miastach, które zostały wcześnie pozbawione 
fortyfikacji, tworzenie promenad nie było priorytetem 
i władze niechętnie włączały się w ich finansowanie. 
Sytuacja ta zmieniła się dopiero w II poł. XIX w., w wa-
runkach ożywienia gospodarczego Niemiec515. Do tego 
czasu promenady realizowano najczęściej nakładem 
nieza leżnych Towarzystw Upiększeń, zakła da nych 
przez mieszkańców miast. Towarzystwa tego typu po-
wstały m. in.: w Głogowie (1839), Jaworze (przed 1844), 
Brzegu (1844), Ziębicach (1870, na bazie społecznego 
funduszu upiększania z 1830 r.) oraz Lubaniu (1843)516. 
W Bolesławcu powołano je do życia zatem stosunkowo 
wcześnie, bo w 1841 r. 

Promenady w miastach śląskich były stosunkowo 
późnym elementem krajobrazu architektonicznego. 
Idea ta narodziła się z połączenia klasycznej, fran-
cuskiej myśli urbanistycznej doby oświecenia517 oraz 
wpły wów sztuki niemieckiego romantyzmu około 
1800 r.518. Integralnym elementem przestrzeni miej-
skiej stała się zieleń – parki i ogrody, tworzone w opar-
ciu o najnowsze teorie sztuki ogrodowej, które funk-
cjonowały jako naturalne uzupełnienie architektury. 
Za prawzór promenad należy uznać bulwary paryskie, 
powstałe w II poł. XVII w., na obszarze dawnych forty-
fikacji. Inspiracją dla miast śląskich mogły być również 
miasta austriackie oraz niemieckie, w których pod ko-
niec XVIII i na pocz. XIX w., w miejscu zlikwidowanych 
umocnień projektowano tereny zielone519. 

Promenada we Wrocławiu była pierwszym całościo-
wo zrealizowanym założeniem tego typu w Europie520. 
Projektanci wzorowali się na zespołach w Dreźnie 
i Lipsku oraz Bremie i Hamburgu521. Wrocław stał się 
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W 1854 r. włączono w obręb promenad dotychczaso-
wy ogród zamkowy i przedłużono oś spacerową Błonia 
Wrocławskiego do Kaczawy (1857 r.)535. W I poł. l. 40 
zaczęto obok drzew i krzewów wprowadzać kwiaty. W l. 
60. w celu podniesienia atrakcyjności promenad sprowa-
dzono książęcego ogrodnika z Żagania536. Cechy świa-
domie zakomponowanego założenia przestrzennego 
miała trzyrzędowa aleja (al. Orła Białego), prowadząca 
w stronę parku miejskiego. Na południe i wschód miasto 
rozwijało się bez terenów zielonych. Teren ten stanowi-
ły drogi obsadzone jednorzędowym szpalerem drzew, 
biegnącym wzdłuż umocnień537.

Od l. 40 XIX w. promenady kształtowano również 
w ośrodkach powiatowych – Bolesławcu, Chojnowie 
(od 1843) oraz mniejszych miastach takich jak 
Paczków (planowana już w 1839 r.). Stopniowo 
w planach zaczęto uwzględniać place oraz arterie 
obwodnicowe na obrzeżach centrów staromiejskich. 
W później szym okre sie pas zieleni powstał również 
w Złotoryi (1859- l. 80 XIX w.)538, Lubaniu (1872-1880), 
Dzierżoniowie i Ząbko wi cach Śląskich539. Na uwagę 
zasługuje także za ło że nie w Szpro ta wie, po sze rzone 
o założenie parkowe oraz wykorzystujące koryta rzecz-
ne540. W Świdnicy w l. 70 XIX w. od zachodu i północy 
stworzono pas parków i promenad, który poszerzono 
w XX w. o część południowo-wschodnią. W 1911 r. część 
promenady została przekazana na potrzeby wystawy 
przemysłowej, później jednak służyła jako teren par-
kowy i sportowy541.

W Kłodzku w l. 80 i 90 XX w. władze miasta prowa-
dziły zadrzewienie terenu pofortecznego, a na począt-
ku XX w. działaniami tymi objęto również twierdzę542. 

W Nysie od 1879 r. prowadzono trwające przeszło pół 
wieku prace nad stworzeniem dookolnej promenady 
w rejonie najstarszych umocnień. Po całkowitej demi-
litaryzacji zagospodarowano tereny zachodnie, zakła-
dając park miejski (ok. 1900). 

W Głogowie trasy spacerowe powstawały od roku 
1814, jeszcze w czasie istnienia twierdzy. W 1837 r. mia-
sto uzyskało południowe umocnienia pomiędzy brama-
mi: Wrocławską i Pruską, a od l. 50 XIX w. tamtejsze 
Towarzystwo Upiększeń tworzyło tam założenie par-
kowe. W związku z mobilizacją wojskową część drzew 
wycięto w 1866 r. lecz wkrótce zadrzewienie przy-
wrócono, a w l. 1873-1877 poszerzono jego obszar543. 
Po likwidacji twierdzy w 1902 r. poforteczne grunty 
przeznaczono na teren zieleni i rekreacji. Między 1904 
a 1926 r. powierzchnia tego terenu wzrosła z 13 do 
55 ha. Konsekwentnie rozplanowany pierścień parkowo
-rekreacyjny towarzyszący reprezentacyjnemu ringowi 
to najmłodsze, ale i najbardziej okazałe założenie tego 
typu na Śląsku544.

Promenady miejskie powstawały na obszarze nie-
mal całego Dolnego Śląska. Do najwcześniejszych na-
leżą te, powstałe we Wrocławiu, Legnicy oraz Brzegu. 
Ze względu na czas powstania oraz formę zwłaszcza 
promenady we Wrocławiu i Legnicy mogły być inspi-
racją dla bolesławieckiego założenia. W miastach tych 
powstały dookolne arterie w typie ringowym, co było 
możliwe dzięki przekazaniu całego terenu dawnych 
umocnień władzom miasta. Tam, gdzie dawne fortyfi-
kacje były własnością komunalną, łatwiej było bowiem 
przeznaczyć je pod budowę promenady. Możliwości 
Towarzystw Upiększeń oraz magistratu ograniczone 

535. Ibidem, s. 149.
536. Ibidem, s. 149.
537. A. Kwaśniewski, op. cit., s. 202.
538. Ibidem, s. 203-204.
539. Ibidem, s. 204.
540. Ibidem, s. 204.
541. Ibidem, s. 204.
542. Ibidem, s. 205.
543. Ibidem, s. 205.
544. Ibidem, s. 206.

były w miastach, w których teren po umocnieniach 
wcześniej rozparcelowano, a inwestycja wymagała 
większego nakładu finansowego i czasowego545.

Mimo, iż w Bolesławcu również zaistniał ten pro-
blem, to można tu zaobserwować wielką determinację 
i ogromną konsekwencję, z jaką miasto dążyło do stwo-
rzenia wokół centrum pełnego pasa zieleni. Magistrat 
wykupił wszystkie 4 odcinki fosy za łączną sumę 3200 
talarów546. Chęć stworzenia dookolnej pro menady, 
wzorowanej na wrocławskiej czy legnickiej świadczy 

o ogromnych aspiracjach miasta. Nie tylko jednak w rin-
gowej, pełnej formie tkwi wyjątkowość bolesławieckie-
go założenia. Po poł. XIX w. na promenadach w wielu 
miastach śląskich zaczęto wznosić budowle użyteczno-
ści publicznej oraz reprezentacyjne wille, nawiązując 
do idei ringu, zrealizowanej z powodzeniem w Wiedniu. 
Takie działanie dostrzec można niemal we wszystkich 
miastach, które posiadały promenady547. Jednak tylko 
w Bolesławcu widoczna jest chęć stworzenia założenia 
niemal dorównującego wiedeńskiej realizacji.

545. Ibidem, s. 203.
546. Ibidem, s. 203.
547. Ibidem, s. 207.
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Andrzej Olejniczak, Obciążenia wojenne w zachodniej części Dolnego Śląska
podczas kampanii napoleońskich 1806/07 i 1813 roku

BoleslaViana 1/2009

BoleslaViana 1/2010



Do tej pory w serii Boleslaviana ukazały się następujące publikacje:

Kinga Pacek, Życie muzyczne Bolesławca w XIX wieku
BoleslaViana 1/2006

Katarzyna Maczel, Życie teatralne w Bolesławcu
BoleslaViana 1/2007

Katarzyna Pielech, Emigracja i życie Polaków w Bośni w latach 1890-1946
BoleslaViana 1/2008

Andrzej Olejniczak, Obciążenia wojenne w zachodniej części Dolnego Śląska
podczas kampanii napoleońskich 1806/07 i 1813 roku

BoleslaViana 1/2009

Wydawnictwo sfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec


