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W październiku 1987 roku zawiązał się Klub Lotników „Loteczka”. Stworzyli go 
reprezentanci wrocławskiego środowiska lotniczego związanego z Aeroklubem 
Wrocławskim. W środowisku tym znaleźli się piloci szybowcowi i samolotowi, 
skoczkowie spadochronowi, modelarze, mechanicy i działacze lotniczy. Klub 
ten prosperuje przez lata bardzo dobrze dopracowując się pewnych stałych 
działań, które przeradzają się w piękne tradycje.
Jedną z takich tradycji jest przyznawanie za wybitne osiągnięcia na arenie 
działalności lotniczej „Złotej Lotki’’.  Ta wydawałoby się niewielka statuetka 
w kształcie skrzydeł samolotu ma ogromne, nie tylko rzeczowe, ale szczególne 
znaczenie emocjonalne.
                Ze względów pandemicznych tegoroczna Gala objęła wyróżnienia 
za lata 2020/2021.
Wyróżnieni to: płk prof. dr hab. n. med. Krzysztof Stanisław Klukowski, prof. dr 
hab. psych. lot. Jan Felicjan Terelak, pil. tech. lot. Henryk Gwiazda, ins. pil. Bar-
bara Grześkowiak-Bocian, płk. dypl. pil. inż. Jan Urbaniak, kap. PLL.LOT, inst. pil. 
mgr Andrzej Osowski, działacz lot Maria Pląder, mjr. instr. pil Józef Michałkie-
wicz, mjr. instr. pil. mgr inż. Sławomir Hetmana, inst. pil. mgr inż. Zygmunt Ma-
zan, kap. pil. PLL.LOT. mgr inż. Tomasz Rubiej, mjr instr. pil. Zbigniew Kowalski.
Z klubem Loteczka współpracuje nasze Stowarzyszenie Nauczycieli i Sympaty-
ków Lotniczych Zakładów Naukowych, w związku z tym zostaliśmy zaproszeni 
na tę Galę. Drugim istotnym wydarzeniem był fakt, że Stowarzyszenie Absol-
wentów... wniskowało o przyznanie Wyróżnienia naszemu członkowi 
i absolwentowi naszej szkoły kapitanowi pilotowi Andrzejowi Osowskiemu. 
Kapituła „Złotej Lotki” przyznała mu wyróżnienie, które  zostało wręczone na 
Gali w dniu 27 czerwca 2021 roku. 
Przy okazji wręczania prowadzący Galę przedstawił ogromną liczbę osiągnięć 
Nagrodzonego na skalę Polski, Europy a nawet Świata np. Kapitan Andrzej 
Osowski jest mistrzem świata w lataniu precyzyjnym.
Nasze Stowarzyszenie  było reprezentowane na Gali przez Roberta Helaka, 
Barbarę Ostroróg, Bożenę Kwasińską, Mariana Skąpskiego, 
Andrzeja Prokopowicza,Tadeusza Rzepę oraz Janusza Granka.
Od Naszego Stowarzyszenia laureat otrzymał plakat w formie kolażu przedsta-
wiający ciekawe momenty z  jego życia utrwalone między innymi na fotogra-
fiach. Kolejną częścią Gali było spotkanie z gen. Mirosławem Hermaszewskim, 
który wspominał okres przygotowawczy do lotu w kosmos, ujawniając pewne 
ciekawe, a nawet humorystyczne zdarzenia z życia prywatnego.
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Galę uświetnił swoją obecnością gen. Gromosław Czępiński, który omówił 
ewakuację oficerów amerykańskich z Iraku pod znaną nazwą „Operacja 
Sanum”, która została uznana za największe osiągnięcie służb wywiadowczych 
w tym rejonie wojny. Wspomnienia obu Panów generałów stały się przyczyn-
kiem do rozmów uczestników Gali w części piknikowo-towarzyskiej.
Moje refleksje dotyczą przede wszystkim spotkania z ludźmi – autentyczny-

Ważnym gościem wręczającym wyróżnienia „Złota Lotka” był generał bryg. pil.
dr inż. Ryszard Hać /w granatowym garniturze/ i to właśnie on wręczał nagro-
dę Andrzejowi Osowskiemu.  Drugim wręczającym był płk pilot Henryk Kącik.

Otwarcia uroczystości dokonał prezes Klubu Lotników „Loteczka”  
Piotr Radomski.
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Wyróżnieni „Złotą Lotką”

mi pasjonatami, którzy powinni być przykładem dla młodzieży, a obiekt „Orle 
Gniazdo” należłoby włączyć na stałe do programów dydaktycznych szkół. 
Na obiekcie tym znajdują się zasadzone symboliczne dęby z tabliczkami,
na których są nazwiska wybitnych przedstawicieli środowiska lotników nie 
tylko z Polski. Wspomnę tylko, że na takiej lekcji historii i w tym miejscu spoty-
kamy się z pilotami i kosmonautami.

Tadeusz Rzepa
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Każdy z wyróżnionych sadzi swój DĄB. Andrzej zrezygnował z posadzenia 
drugiego, ponieważ jego DĄB od dawna rośnie w Alei Dębów. 

Tu za naszymi plecami.
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P.S. Po oficjalnym spotkaniu nasi członkowie mieli okazję do spotkania i rozmo-
wy z panem Mirosławem Hermaszewskim, który opowiadał o locie w kosmos, 
a także innych zdarzeniach, często osobistych, jak spotkania z innymi kosmo-
nautami.

Pamiętamy …
Kwiecień – Miesiącem Pamięci Narodowej 

Uroczystość pod pomnikiem poległych więźniów Gross-Rosen upamiętniająca 
Ludzi spod znaku „P”, w której zwykle uczestniczyli przedstawiciele firm znaj-
dujących się na trenie Wrocławskiego Parku Biznesu (dawniej „PZL Hydral”) 
i Klubu Ludzi spod znaku „P” oraz uczniowie LZN, po raz drugi miała bardzo 
skromny charakter. Trwająca wciąż pandemia ograniczyła ją  do złożenia kwia-
tów i zapalenia zniczy w dniu 26. kwietnia 2021 r. przez przedstawicielki 
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów... Barbarę Ostroróg, Teresę Kasztelaniec 
i Bożenę Kwasińską. Poinformowaliśmy o jej przebiegu Pana Zygmunta 
Pacygę,  Członka Klubu spod znaku „P”, który wyraził głębokie podziękowanie 
za naszą pamięć.
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WPROWADZENIE
     W dzisiejszej wakacyjnej odsłonie historii Psiego Pola zapraszamy Czytelni-
ków na mały spacer czasoprzestrzenny po tej dzielnicy. Przekonamy się, 
co z dawnego Hundsfeld pozostało do dzisiaj, co się zmieniło, co zniknęło, 
a co przetrwało upływ czasu. W powrocie do historii przydatne będą fotografie 
starego Psie Pola, ukazujące jego główną ulicę – Bolesława Krzywoustego – 
w znanym nam, bo istniejącym w znacznej części do dzisiaj kształcie. Kamienice 
przy niej stojące pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Breslau od 1741 roku był 
pruskim miastem. Podobnie jak reszta kraju, gwałtownie się rozwijał po zwy-
cięskiej wojnie francusko-pruskiej zakończonej w styczniu 1871 roku  ogłosze-

niem narodzin Cesarstwa Niemieckiego. Wraz ze stolicą Dolnego Śląska rozbu-
dowywały się okoliczne miejscowości sukcesywnie włączane w obręb miasta. 
Przez ten cały okres, aż do roku 1928, czyli do przeistoczenia się w dzielnicę 

SPACER PO DAWNYM PSIM POLU  

18 stycznia 1871 roku – w Sali Lustrzanej Pałacu Wersalskiego zwycięski król 
Prus Wilhelm I ogłasza powstanie Cesarstwa Niemieckiego

Witold Wenzel
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Breslau, Hunsdfeld był małym podwrocławskim miasteczkiem, na które wielki 
sąsiad miał swój wpływ, ale które jednocześnie żyło swoim własnym, raczej 
powolnym życiem.

LEGENDARNA BITWA
      Zaczniemy od miejsca, które do dziś jest nieznane, czyli… placu domniema-
nego boju z 1109 roku, co nie zmienia faktu, że boju mocno utrwalonego 
w polskiej świadomości, o czym zaświadczają słowa „dziedzica polskiego kla-
sycyzmu”, Fryderyka Skarbka zanotowane w czasie podróży po Dolnym Śląsku 
w 1809 roku: „O ćwierć mile od Wrocławia jest sławne dla oręża polskiego Psie 
Pole, na którym piękne miasteczko tegoż imienia się znajduje”.1  Ale po kolei.

     Przekazanie władzy nad miastem polskiej administracji przez radzieckie wła-
dze wojskowe oraz zakończenie operacji „Jaskółka” w 1947 roku, czyli wywiezie-
nia niemieckich mieszkańców Dolnego Śląska poza granice Polski przyspieszyło 
proces osiedlania polskiej ludności we Wrocławiu. Jednocześnie, wobec nadal 
wówczas nierozstrzygniętego statusu prawnego Ziem Odzyskanych, polskie 
władze państwowe i lokalne, z jednej strony stosowały rabunkową politykę 
wobec nowych nabytków terytorialnych ogałacając je z cegieł „na odbudowę 
stolicy”, taboru tramwajowego wysyłanego do Warszawy, a nawet ulicznych 
latarń gazowych (zapłonęły na odbudowanym warszawskim Starym Mieście) 
z drugiej zaś starały się umocnić w nowych mieszkańcach przekonanie, że wra-
cają na prastare piastowskie ziemie, których historia wskazuje na silne związki 
z Macierzą. 

1 Tadeusz Mikulski, Szkice śląskie, Wyd. Ossolineum 1975, s. 47
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   Do wykazywania łączności Wrocła-
wia z Polską i to w dodatku w anty-
niemieckim kontekście – bardzo żywo 
odbieranym tuż po wojnie -  świetnie 
nadawała się historia bitwy na Psim 
Polu z roku 1109. Praktycznie niezau-
ważona przez współczesnego jej Galla 
Anonima, mocno podkoloryzowana 
przez Wincentego Kadłubka, znalazła 
swoje miejsce w mini powieści „Psie 
Pole” znakomitego pisarza Karola Bun-
scha z 1953 roku: 

 

… i w panoramie malarskiej Karola 
Stobeckiego (malarza) i Leona Roz-
pendowskiego (malarza amatora) 
z Leszna z roku 1947. Powieść utrwa-
liła legendarną bitwę w świadomo-
ści ogółu Polaków. Panorama, choć 
zaprezentowana na Wystawie Ziem 
Odzyskanych we Wrocławiu w 1948 
roku i oglądana przez tysiące gości (w 
tym Pabla Picassa), nie zdobyła takiej 
sławy, może z tego powodu, że wkrót-
ce po zakończeniu Wystawy zniknęła 
w tajemniczych okolicznościach i nie 
utrwaliła się w ludzkiej pamięci. 

Psie Pole, historyczne walki 1109r. między 
wojskami Bolesława Krzywoustego

 i Henryka V-go
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     Gdybyśmy założyli, że bitwa została stoczona pomiędzy Odrą a Widawą, 
z placu boju do rogatek Psiego Pola byłoby niedaleko. Chociaż wsi otaczających 
Wrocław było wiele, to jednak właśnie Psie Pole miało do odegrania szczególną 
rolę.  W 1630 roku władze austriackie ustanowiły wrocławską milę, czy miarę 
odległości obowiązującą na całym Śląsku. Jej wzorcem była odległość 6700 
metrów zmierzona przy pomocy koła o promieniu pięciu łokci toczonego od 
Bramy Piaskowej przez Wyspę Piaskową i Ostrów Tumski do obecnego wjazdu 
do naszej dzielnicy.  

 „Panorama bitwy na Psim Polu”

Nieistniejąca obecnie wrocławska Brama Piaskowa nad Odrą 
– po drugiej stronie mostu Wyspa Piaskowa – istniejąca do dziś
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Działająca w latach 2008-2012 Rada Osiedla Wrocław Psie Pole Zawidawie 
próbowała umieścić tam postument upamiętniający ten mało znany epizod, 
ale bez powodzenia. 

Wyobraźmy sobie jednak, że dotoczyliśmy koło do dzisiejszego zjazdu na Psie 
Pole z drogi na Warszawę. 

Powyższy plan Psiego Pola pochodzi z 1755 roku (kiedy wrocławska mila wciąż 
obowiązywała) i wyszedł spod ręki Friedricha Bernharda Wernera (1690 – 1776) 
– niestrudzonego twórcy map, planów i wedut przedstawiających wsie, mia-
steczka i miasta Dolnego Śląska, z którego zresztą pochodził, urodził się bo-
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wiem w Tucholi koło Kamieńca Ząbkowickiego.  Jego prace utrwaliły wygląd 
1440 miejscowości, w tym 740 śląskich z Psim Polem włącznie.  Mapa pokazuje, 
że utrwalony wówczas główny ciąg ulicy Hundsfelderstrasse czyli Psiepolskiej 
(nazwa istniała od roku 1876 do 1945) został zachowany do dziś wraz z niewiel-
kim ryneczkiem w centrum. Na tym terenie mieszkało wtedy (w 1752 roku) 591  
poddanych pruskiego króla, z których większość stanowili chrześcijanie (w tym 
nieustalona, ale zapewne niewielka liczba Polaków) oraz 55 Żydów. Charakte-
rystycznym dla zabudowy Psiego Pola jest brak murów obronnych.
Zdjęcie lotnicze z lat 30-tych XX wieku wskazuje, że od czasów Wernera układ 
przestrzenny tej części miasta niewiele się zmienił: 

Znajdujemy się na rogatkach, czyli na wysokości obecnej ulicy Zielnej.   Zdjęcia 
z początków XX wieku pozwalają przypomnieć sobie dawny wygląd wjazdu 
na Psie Pole i akurat ten fragment dzielnicy do niedawna niewiele odbiegał 
od współczesnego wyglądu, zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że od 
zakończenia wojny do początków XXI wieku nie przeprowadzano praktycznie 
żadnych prac remontowych. Co oznacza, że część kamienic do chwili obecnej 
po prostu nie dotrwała i to nie z powodu zniszczeń wojennych, ale braku opieki  
konserwatorskiej po II wojnie światowej.
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Przypatrzmy się powyższej fotografii. Kamienice po lewej stronie ulicy nosiły 
numery od 266 do 278, a po prawej od 265 do 277. Przeważały budynki dwupię-
trowe z wyjątkiem parterowego domu mieszkalnego pod numerem 265 oraz 
budynkami jednopiętrowymi pod numerami 268 i 278. Wszystkie budowane 
były w drugiej połowie XIX wieku, część z nich ulegała przebudowie w latach 
dwudziestych wieku XX, czyli już po zakończeniu I wojny światowej i narodzi-
nach Republiki Weimarskiej. Kamienice nr 270 i 272 począwszy od przełomu 
XX i XXI wieku sukcesywnie niszczały, aż wreszcie  w maju 2015 roku zostały 
wyburzone i zastąpione nowoczesnymi konstrukcjami. Na remont wciąż czeka 
kamienica pod numerem 274. Wygląd kamienic nie odbiegał od tych, które w 
tym samym czasie powstawały we Wrocławiu. Sąsiedztwo aglomeracji narzu-
cało podobieństwo rozwiązań architektonicznych, choć nie wszystkich. 
O ile w stolicy Dolnego Śląska od 1911 roku modne stały się miasta-ogrody, 
co odzwierciedlały nowo powstające osiedla Biskupina i Karłowic, o tyle na 
Psim Polu nadal hołdowano zabudowie osiowej, którą narzucał bieg głównej 
ulicy. Wtedy  nosiła nazwę Breslauerstrasse, czyli Wrocławska, choć na więk-
szości fotografii zachowała się nazwa inna: Hundsfelderstrasse. Na kamienicy 
nr 267 Zwraca uwagę napis „Kraft-fhrzeuge” reklamujący zakład naprawczy 
(sklep) pojazdów mechanicznych. Wewnątrz klatki schodowej tego budynku 
do dzisiaj zachowała się oryginalna, kafelkowana posadzka: 
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Niespodziewany los spotkał budynek na parceli 276, który w przeszłości gościł 
w swoich murach bibliotekę publiczną. 11 lutego 2009 roku wjechał w niego 
jadący w kierunku centrum miasta autobus nr 904 linii DLA. Lekko rannych 
zostało sześciu pasażerów.

Ostatecznie lokatorów zamieszkujących  piętro wysiedlono, a w  2020 w jej 
miejsce wstawiono nowoczesną plombę:
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Przed wojną nawierzchnię jezdni i chodników stanowiła kostka brukowa, 
wtedy symbol nowoczesności, która do dzisiaj dodaje uroku niektórym czę-
ściom ulicy Krzywoustego. Jednak jeszcze w latach pięćdziesiątych XIX wieku 
ci mieszkańcy Wrocławia, którzy wynajmowali pokoje lub mieszkania czasem 
zachwalali położenie swoich lokali podkreślając „brak hałasu i bruku”. 
Pamiętać bowiem należy, że wozy konne, powszechnie używane na jeszcze 
początku XX wieku, czyli już w epoce samochodów zaopatrzonych w dętki i 
opony, rzadko dysponowały ogumionymi kołami, co oznaczało, że ich przejazd 
generował często nieznośny dla ucha hałas. 
Bez wątpienia najokazalszym budynkiem w tej części Psiego Pola była kamie-
nica nr 271, zbudowana w 1870 roku. Tak wyglądały plany architektoniczne ele-
wacji frontowej tego budynku piętnaście lat później:
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Po II wojnie światowej, jak wszystkie pozostałe budynki w okolicy, kamieni-
ca sukcesywnie i nieubłaganie niszczała, strasząc zamurowanymi oknami, aby 
dopiero w 2013 roku odzyskać dawną świetność i wyznaczyć nowe standardy, 
bo warto zauważyć, że nowy budynek wzbogacił się o środkową nadbudówkę 
nad przechodnią sienią, którego to elementu ani nie widać na prezentowanej 
przedwojennej fotografii, ani na zamieszczonym wyżej planie.

Kolejna fotografia pozwala zauważyć istnienie przystanku autobusowego 
(obecny jest niemal dokładnie w tym samym miejscu):

Część widocznych na zdjęciach  budynków pełniła funkcje usługowe 
lub handlowe, co sugerują rozpięte markizy na budynkach  266 i 278
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Przypomnijmy, że przed wojną Psie Pole z Wrocławiem łączyły dwie linie auto-
busowe: S1 przez Bierutowską do Mirkowa i S2 przez Bora-Komorowskiego na 
Zakrzów, co oznaczało, że przynajmniej część mieszkańców Hundsfeld regular-
nie dojeżdżała do pracy za Widawę. 

Być może linię na Psie Pole obsługiwały właśnie takie autobusy jak na po-
wyższym zdjęciu. Znajdowały się one na wyposażeniu zakładów komunikacji 
miejskiej we Wrocławiu w latach 30-tych i 40-tych XX wieku. Nosiły nazwę 
Bussing (NAG 802N) od nazwiska założyciela firmy Heinricha Bussinga, który 
powołał ją do życia w Brunszwiku w 1903 roku. Firma istnieje do dziś, 
a od 1971 roku jest częścią koncernu MAN. 

          Warto wspomnieć, że już przed 
II wojną światową funkcjonowała tu 
poczta. Urząd powstał po roku 1928, 
czyli po przyłączeniu miasteczka do 
Wrocławia. Po II wojnie  światowej 
taka instytucja długie lata mieściła 
się w  kamienicy pod numerem 273, 
jako Urząd Pocztowy nr 10 (obecnie 
w wieżowcu przy ul. Krzywoustego 
325):

Dawna siedziba UPT nr 10 
przy ul. Krzywoustego 273 
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Na fotografiach z przełomu wieku XIX i XX rzuca się w oczy dbałość o czystość 
i estetyczny wygląd ulicy oraz budynków. To wrażenie będzie nam towarzyszyć 
również podczas oglądania innych zdjęć z tamtego czasu. Pamiętajmy jednak,  
że wrażenie może być złudne. Rozwój miasteczka nie oznaczał równomiernego 
i powszechnego  wzrostu dobrobytu. Klasa średnia stanowiąca grupę stosun-
kowo zamożną, stanowiła niecałe 30% miejskiego społeczeństwa. Reszta zasi-
lała szeregi proletariatu. „Pojawienie się telefonu, czy elektrycznego tramwaju 
zmieniło niewiele w życiu tysięcy mieszkańców breslawskich slumsów, którzy 
gnieździli się w brudnych, zatłoczonych ruderach, często wysokich na 5-6 pięter 
i pozbawionych odpowiedniego ogrzewania i oświetlenia. Dzieci biegały na 
bosaka po wąskich uliczkach i taplały się w rynsztokach. Ich ojcowie pracowali 
10-12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu często w warunkach zagrażają-
cych zdrowiu i życiu. Ponad połowę zarobków wydawali na jedzenie, a ćwierć 
na czynsz.”  Stąd widoczne zróżnicowanie w zabudowie Psiego Pola nie tylko 
pod względem stylu, ale i poziomu oferowanego luksusu. Pamiętajmy o tym 
zaglądając w okna i talerze ówczesnym mieszkańcom Psiego Pola. Jeszcze na 
początku XXI wieku część budynków w okolicach ulicy Bora-Komorowskiego 
nie posiadała kanalizacji, a wodę ich mieszkańcy czerpali ze studni!

Perspektywa ulicy Krzywoustego zwieńczona sylwetką 
Kościoła pw. Świętych Krzysztofa i Jakuba 
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Posuwając się zgodnie z biegiem ulicy w kierunku północno-wschodnim moż-
na dostrzec kolejne zabudowania.  Po lewej stronie znajdują się kamienice 
od nr 278 do 286, a po prawej od nr 279 do 291. Po prawej stronie, podobnie, 
jak dzisiaj parter zajmowały sklepy i zakłady usługowe. W kamienicy nr 281 
swój zakład piekarski miał mistrz Julius Vogel. Pieczywo zaś dla mieszkańców 
i okolic miało szczególne znaczenie: „Wrocław słynął […] z wyśmienitego pie-
czywa. Bułki pszenne jadali Wrocławianie codziennie. W czasie postu kupo-
wali obwarzanki i precle. Pieczywo i ciasta nadziewano najczęściej jabłkami”.  
Do naszych czasów nie dotrwały widoczne na zdjęciu kamienice nr 283 i 285. 
Ponoć pod numerem 283 mieścił się dom publiczny… Zaskakujące byłoby to 
usytuowanie zważywszy bliskość szkoły i kościoła. Bowiem kamienica nr 289                                                                                                      
obecnie należąca do parafii kościoła św. Jakuba i Krzysztofa, przed wojną była 
szkołą powszechną. Została wybudowana na początku XX wieku. Na jej ścianie 
bocznej skierowanej w stronę ulicy zachował się herb Psiego Pola kojarzony 
z opisywaną wcześniej bitwą:

Bitwa związana jest z polskim księciem – Bolesławem Krzywoustym, panują-
cym w latach 1102 – 1138. Z tego powodu po II wojnie światowej został patro-
nem głównej ulicy Psiego Pola i jest nim do dzisiaj. 

        Za szkołą  łatwo można rozpoznać średniowieczną bryłę kościoła Świętych 
Jakuba i Krzysztofa z wieżą, która obecnie nie istnieje. Pierwsze wzmianki o  tej 
budowli, pochodzą z 1206 roku, kiedy to książę wrocławski Henryk Brodaty 
ofiarował świątynię zakonowi norbertanów, którzy władali nią do roku 1810. 
Nie bez problemów. W XV w. kościół został złupiony przez wojska wrocławskie. 
W okresie reformacji miasteczko zamieszkiwali głównie luteranie (katolików 
miało być zaledwie czterech), co spowodowało, że kościół pozbawiony wspar-
cia finansowego podupadał. W 1759 roku częściowo zniszczył go pożar, 
a w 1892 roku zawaliło się prezbiterium, co wymusiło na ówczesnych władzach 
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konieczność odbudowy świątyni. 
Dokonano jej według projektu 
Josepha Ebersa, absolwenta Wydziału 
Architektury na Uniwersytecie 
Hanowerskim   w stylu neogotyckim 
i taki właśnie uwieczniono na fotogra-
fii obok.
          Ebers specjalizował się w projek-
towaniu budowli sakralnych, których 
kilka powstało również w innych czę-
ściach Wrocławia. W czasie II wojny 
światowej w odbudowanym koście-
le urządzono magazyn amunicji. Wy-
sadzili go w powietrze 15 lutego 1945 
roku  wycofujący się żołnierze Wehr-
machtu (według strony internetowej 
Archidiecezji Wrocławskiej czynu do-
konały oddziały Waffen SS) niszcząc 
80% świątyni:

Kolejna odbudowa miała miejsce już po wojnie z myślą o napływającej ludno-
ści polskiej, w latach 1947 – 1950, podczas której powrócono do stylu gotyckie-
go, tym razem bez wieży, zgodnie z koncepcją historyka architektury i urbani-
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styki Tadeusza Kozaczewskiego (1916 – 1992),  który do Wrocławia z Warszawy 
przybył już w 1945 roku jako pracownik Grupy Naukowo-Kulturalnej. Budowa 
ma podstawę prostokąta z kwadratowym prezbiterium i półkoliście zamknię-
tymi oknami. Jednak msze niedzielne nie odbywają się w kościele, ale w pobli-
skiej kaplicy parafialnej pw. św. Andrzeja Boboli, o której będzie jeszcze mowa. 
Przestrzeń pomiędzy kościołem, a kaplicą to jedyny na omawianym odcinku 
ulicy Krzywoustego teren zadrzewiony: 

Zwróćmy uwagę na  budynek stojący po lewej stronie ulicy, niemal naprzeciw 
kościoła, pod numerem 286. Przed wojną w tym miejscu znajdował się pierw-
szy, licząc od wjazdu na Psie Pole, zakład gastronomiczny w tej dzielnicy, kon-
kretnie gospoda „Pod trzema złotymi lwami”. Spożywano tam zapewne „szynki 
wędzone, solone i surowe, pieczoną wołowinę, cielęcinę, baraninę, kiszki na-
pełniane kaszą oraz niezliczone rodzaje kiełbas, które tak jak golonkę jadano z 
kiszoną kapustą. Wśród ówczesnych specjałów dominowały ryby - 
a w szczególności karp, który przyrządzany był na wiele sposobów. ” Popularne 
były również sery, dostarczane z wytwórni o nazwie „Käsefabrik Gustav Two-
rek” przy ulicy Krzywoustego 57-59. Być może na obiad serwowano pieczeń 
z ogonówki, zwaną Zählbratel. Jak widać, jadano wtedy raczej tłusto, a po-
pijano miejscowym alkoholem. We Wrocławiu działały wówczas 32 zakłady 
produkcji piwa (oraz 162 zakłady spirytusowe), ale na Psim Polu najpopularniej-
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sze były wyroby browaru zakrzowskiego 
produkującego 50 000 hektolitrów bursz-
tynowego płynu rocznie. Zakład zatrudniał 
130 pracowników i 38 koni zapewniają-
cych transport produktu między innymi do 
wspomnianej gospody.
        Po wojnie ten punkt Psiego Pola ze 
świątyni kulinarnej zamienił się w świąty-
nię kulturalną ze szkodą dla wyglądu ze-
wnętrznego. Z ładnej piętrowej kamienicy 
krytej dwuspadzistym dachem pozostał 
mało pociągający parterowy budynek, w 
którym przez dziesiątki powojennych lat 
mieszkańcy dzielnicy w salce na 214 miejsc 
mogli oglądać produkcje polskiej i świa-
towej kinematografii. Zaliczał się do nich 
również niżej podpisany, który miał okazję 
obejrzeć na lekko już sfatygowanym ekra-
nie nagrodzony trzema Oscarami „Forte-
pian” z 1993 roku. Osobiście nie polecam. 

Gospoda „Pod złotymi lwami”. 
Wzdłuż ściany charakterystyczne 

wiązadła
dla „parkujących” koni. 

W 2004 roku kina już nie było, ale pozostał neon. 
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Po zamknięciu kina w roku 2004 powierzchnię użytkową wykorzystywał m.in. 
sklep meblarski, potem powstały inne lokale usługowe, ale i one zakończyły 
swoją działalność, a budynek popadł w ruinę. Ostatecznie został on wyburzony 
i w 2016 roku zastąpiony nowoczesną bryłą Centrum Kultury noszącym nazwę 
„Fama” na cześć nieistniejącego kina. W działającej tam filii Biblioteki Miejskiej 
nr 11 pozostawiono neon z nazwą dawnego przybytku X Muzy. Najbliższe oto-
czenie nowej placówki również uległo metamorfozie w ramach rewitalizacji 
ryneczku Psiego Pola. 

Kolejne budynki na naszej drodze znajdowały się na wprost terenu należącego 
do parafii od wezwaniem świętych Jakuba i Krzysztofa.
      Widoczna na zdjęciu /obok u góry/ pierzeja nie różni się specjalnie od wcze-
śniej opisanych kamienic. Budynki zaprezentowane powyżej również pocho-
dzą z ostatnich lat XIX wieku, a część z nich przebudowie uległa około roku 1920. 
Podobnie jak wtedy, tak i teraz parter wszystkich kamienic stanowią sklepy 
i zakłady usługowe. Z jednym wyjątkiem: kamienica nr 290 wyróżniająca się 
charakterystycznym wykuszem z tarasem od roku 1945 do 1952 stanowiła sie-
dzibę władz dzielnicowych, a obecnie mieści się w niej przychodnia zdrowia. 

Centrum Kultury „Fama”. „Przyklejone” do niej  kamienice oznaczone są 
numerami 282 i 284 (bliżej „Famy”). W tej ostatniej od lat mieści się 

siedziba Rady Osiedla Psie Pole „Zawidawie”
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Kamienica ta ma cztery piętra w odróżnieniu od znajdujących się z nią w ciągu 
budowli trzypiętrowych i jednopiętrowego budynku na parceli 296. Zauważ-
my, że elewacje mają różne rozwiązania architektoniczne, np. pod nr 294 dają 
się zauważyć inspiracje neorenesansowe (okna z charakterystycznymi półkoli-
stymi i trójkątnymi naczółkami).

Na zdjęciu widoczne kamienice (od prawej): nr 288, 290, 292, 294 i fragment kamienicy nr 296
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     Ciekawostką jest fakt,  że przed wojną najefektowniejszą kamienicą w tej 
pierzei była ta pod numerem 296, bowiem mieściła się w niej restauracja 
„Zur Stadt Warschau” należąca do Josefa Jungasa. Nazwa wzięła się prawdo-
podobnie stąd, że Psie Pole leżało na trasie z Wrocławia do Warszawy właśnie. 
Od końca XVIII wieku Warszawa była jednym z ważniejszych zagranicznych 
miast, z którym Breslau miał połączenie dyliżansowe. Konne pojazdy pokony-
wały przestrzeń  z prędkością około 30 kilometrów dziennie. Obecna ulica Jana 
III Sobieskiego, która zapewnia przejazd na północny wschód bez zagłębiania 
się między zabudowania Psiego Pola wtedy jeszcze nie istniała, dlatego bruk 
miasteczka często rozbrzmiewał turkotem dalekobieżnych powozów kierują-
cych się na Oławę – pierwszy przystanek w kilkudniowej podroży. Psie Pole 
do dzisiaj stanowi bramę wyjazdową z Wrocławia w kierunku Warszawy. 
Od połowy XIX wieku przez miasteczko przebiegła linia kolejowa. 

Co ciekawe, rozwój kolejnictwa nie skrócił podróży do Warszawy, z którą nie 
było bezpośredniego połączenia. Pozostawała przesiadka w Katowicach  lub 
Poznaniu i wtedy jazda trwała odpowiednio 11 i 16 godzin. Dla porównania – 
pasażer z Londynu potrzebował wszystkiego 26 godzin na dotarcie do Wrocła-
wia (z przepłynięciem promem Kanału La Manche włącznie). Poniższa fotogra-
fia prezentuje dawny wygląd restauracji „Warszawa”.

Parowóz Pd-5 produkowany przez fabrykę Linke-Hofmann Werke we Wrocławiu
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Tak się szczęśliwie złożyło, że zachował się widok wnętrza lokalu ze stołem 
bilardowym i widocznym z prawej strony szynkwasem:

W takim otoczeniu zjadłby zapewne jeden ze swoich posiłków literacki poli-
cjant sprzed II wojny, Eberhard Mock. Czekając na zamówione potrawy mógł 
przejrzeć jedną z wielu wychodzących we Wrocławiu gazet. Do najpopular-
niejszych należała konserwatywna „Schlesische Zeitung” wydawana od końca 
XVIII wieku do 1945.
Opoką liberałów natomiast była gazeta „Breslauer Neueste Nachrichten”, 
„największa gazeta na niemieckim Wschodzie” jak zapewniała reklama:
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Lektura zapewne nie trwała długo, bo niemieccy restauratorzy dbali o szybką 
obsługę zamożniejszych klientów: „Na stole pojawiły się potrawy. Najpierw 

lekko czerstwe bułki i kula masła przystrojona pietruszką. Potem jajecznica roz-
łożona równomiernie na grubych plastrach przysmażonego boczku. Na niewiel-
kiej salaterce przybyły śledzie marynowane, chrzan, ogórki kiszone, a potem 
wjechały dwa podłużne półmiski, na których zwijały się rolki szynki i piętrzyły 
kulki wątrobianki z pietruszką. Na drugim z nich ułożono również piramidę 
z polskich kiełbasek na gorąco i suchych knackwurstów . Mock był wirtuozem 
smaku. Metodycznie smarował bułkę masłem, wątrobianką i układał na tym 
wszystkim plastry szynki. Odgryzał część tej kanapki, po czym napełniał usta 
jajecznicą, boczkiem i kawałkiem kiełbaski polskiej lub plastrem knackwursta 
Kolejny kęs to był śledź z chrzanem i ogórkiem. I tak dalej. Na zmianę.”  
       Niestety, od wielu lat w tym miejscu nikt nie dostąpi rozkoszy podniebie-
nia. Parter kamienicy zajmują sklepy i lokale usługowe, ale gastronomii tam 
nie uświadczysz.
     Aby dziś osłodzić sobie życie, musimy minąć kamienice 288 i 300 po lewej 
stronie ulicy. Parter kamienicy pod numerem 302 od 1956 roku zajmuje firma 
Gondek, najstarsze i najsłynniejsze przedsiębiorstwo cukiernicze na Psim Polu 
po II wojnie światowej. Piszący te słowa przypomina sobie wspaniały tort, jak 

Siedziba filii gazety „Breslauer Neueste Nachrichten” na Pl. Teatralnym we Wrocławiu
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i cukiernia upiekła dla mieszkańców Psiego Pola, aby uczcić 900-lecie istnienia 
tego miejsca.

Po prawej natomiast stojąca prostopadle do pozostałych kamienica nr 303 za-
słania widok na Rynek Psiego Pola, który przed wojną nosił po prostu nazwę 
Markt Platz, czyli po prostu Plac Targowy. Jego zasadniczy wygląd niewiele się 
zmienił od 120 lat:

Współczesny wygląd dawnej restauracji „Warszawa”

Cukiernia mieści się w najmniej imponującej spośród zaprezentowanych kamienic, 
ale ma to swój smak…
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Zwracają uwagę duże okna dzisiejszej kaplicy św. Andrzeja Boboli. Wtedy był 
to Dom Ludowy, którego wnętrze służyło zarówno jako miejsce zebrań, jak i 
potańcówek. Trudno przypuszczać, aby gościli w nich wrocławscy wykonawcy 
tej rangi, co Towarzystwo Orkiestrowe pod kierownictwem Maksa Brucha, czy 
znakomity tenor Leo Slezak. Sądzić raczej należy, że rozbrzmiewała tam muzy-
ka taneczna i niezwykle wtedy popularne melodie wojskowe. Według niektó-
rych danych w późniejszym czasie w budynku mieściła się sala gimnastyczna, 
co wynikało z ducha cesarskich czasów wyznających zasadę: „W zdrowym ciele 
zdrowy duch” („Mens sana in corpore Sano”) realizowaną między innymi przez 

Rynek Psiego Pola w początkach XX wieku

Wnętrze Domu Ludowego 
na Rynku Psiego Pola
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„Stare Towarzystwo Gimnastyczne” powstałe  w 1852 roku, a więc za pruskich  
jeszcze rządów.
       W czasie I wojny światowe, a dokładnie  roku 1915  Dom Ludowy odwiedzili 
żołnierze niemieckiej Deutsches Heer  robiąc sobie na jego tyłach pamiątkową 
fotografię:

Był to drugi rok I wojny światowej, w którym kryzys gospodarczy dotknął  całe 
Niemcy. Z powodu braku paszy wybito 9 milionów świń, co spowodowało 
zniknięcie wieprzowiny z jadłospisu, a następny rok przeszedł do historii pod 
nazwą „roku na rzepie” od najbardziej dostępnej wówczas jarzyny. W czasie ca-
łej wojny zginęło 10 000 breslauerów walcząc na różnych frontach w szeregach 

VI Korpusu. Swoją daninę krwi za-
płacili też mieszkańcy Hundsfeld, 
o czym przypominał nieistniejący 
już symboliczny nagrobek:
 
      Po I wojnie światowej „Pomniki 
Poległych” powstawały we wszyst-
kich niemieckich miastach i mia-
steczkach, których obywatele zgi-
nęli nosząc mundur Cesarstwa.
Ale powróćmy na Hundsfelder-
strasse. Obok Domu Ludowego, 
na parceli nr 293 znajdowała się go-
spoda „Pod Błękitnym Jeleniem”. 
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Ponieważ znajdowała się w samym centrum Psiego Pola, można domniemy-
wać, że gościła raczej zamożniejszych klientów. 

Jak widać, ówcześni mieszkańcy Psiego Pola nie mogli narzekać na brak zaple-
cza gastronomicznego. Na krótkim odcinku ulicy był to już trzeci lokal i wcale 
nie ostatni. Gdyby w czasach sytości zajrzał do niego wspomniany już wyżej 
detektyw – bohater powieści Marka Krajewskiego - kolejna sycąca potrawa 
już by na niego czekała: „Na talerzu Mocka wylądowały cztery zarumienione 
szyje gęsie. Pokroił ten specjał w plastry, a następnie poukładał je na chrupią-
cych talarkach ziemniaków. W otoczce gęsiej skóry zamknięty był farsz z cebuli, 
wątróbki i gęsiego smalcu. Mock nałożył na te piramidy miękkie pierścienie 
duszonej cebuli i przypuścił zmasowany atak. Jadł powoli i metodycznie. Naj-
pierw zanurzał sztućce w półmisku, w którym grube kawały pieczeni wieprzo-
wej pływały w gęstym zawiesistym sosie podbitym mąką i śmietaną. Na na-
bity na widelec kawałek pieczeni nakładał ziemniaczano-drobiowy pagórek. 
Po pochłonięciu tej skomplikowanej kompozycji nasuwał na widelec, jak na 
szuflę, warstwę kapusty zasmażanej ze skwarkami. Talerze powoli pustoszały.” 
Po wyjściu z lokalu, najedzony i zadowolony niemiecki mieszczuch ujrzałby 
przed sobą następujący widok: 
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Prawdopodobnie jego zadowolenie wzrosłoby jeszcze bardziej, gdyby na ka-
mienicy po lewej odczytał napis: „Gasthof Weisser Adler”, czyli nazwę kolej-
nego miejsca obiecującego rozkosze podniebienia… I tak oto w dobrych, mam 
nadzieję humorach, dotarliśmy do centrum małego świata podwrocławskiego 
Hundsfeld. 
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Ten rok szkolny jest drugim z kolei, w którym edukacja – z uwagi na pandemię 
koronawirusa – była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej. 
To nowe doświadczenie dla wszystkich uczestników procesu dydaktycznego. 
Oswoiliśmy się z myślą, że kształcenie może przybrać inną formę, czyli  kształ-
cenie na odległość. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem realizowaliśmy  nowe 
wyzwanie. 
Uświadomiliśmy sobie jednocześnie, że proces kształcenia może być aranżo-
wany zdalnie. W szkole zawsze jest coś nowego, dlatego też ciągle się uczymy.

Realizujemy wiele projektów edukacyjnych i inwestycyjnych. Dobiega końca 
projekt - Inwestycja w edukację ponadpodstawową w wybranych placów-
kach na terenie Wrocławia,  w ramach którego wyremontowany został parter 
dawnych warsztatów szkolnych. Dzięki temu zyskaliśmy nowoczesne pracow-
nie zawodowe.
Aktualnie jesteśmy w okresie rekrutacji, czekamy na chętnych absolwentów 
szkół podstawowych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wszystkie za-
wody, niemniej jednak klasy technika mechatronika, technika logistyka, tech-
nika lotniskowych służb operacyjnych oraz technika mechanika wybierane są 
najczęściej na pierwszym priorytecie. Czekamy z niecierpliwością na wyniki 

Szkoła w czasie pandemii
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postępowania rekrutacyjnego.
Zanim jednak będziemy myśleli o nowym roku szkolnym, to jeszcze musimy 

znaleźć czas na letni odpoczynek. Wszystkim życzę wielu słonecznych chwil. 
Niech okres wakacyjny będzie prawdziwym czasem odpoczynku i radości.

Dyrektor LZN, Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska

Fotografia z drona wykonana przez Cezariusza Markiewicza.
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W parku u Państwa Dobrocińskich
W ramach spotkań klubowych, kilkoro członków Stowarzysznia złożyło wizytę  
w domu Państwa Dobrocińskich, gdzie spotkali się z czlonkami Klubu Lotników 
„Loteczka”. 
Dzień spędziliśmy w plenerze - w „Panderozie”, dyskusjom lotniczym, histo-
rycznym i klubowym nie było końca. 
Gospodarz, Tadeusz Dobrociński, podzielił się z nami swoimi doświadczeniami  
lotniczymi i nie tylko nimi. 
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Odeszli
Stanisław Karst - pochowany na Cmentarzu Grabiszyn
Roman Hőeffner - pochowany na Cmentarzu Osobowickim
Czesław Ściślewski - pochowany w rodzinnej miejscowości koło Konina

Czesław Merek
Urodził się 15. lipca 1920 roku w Sulę-
czynie koło Kartuz. Młodość przypa-
dła na lata wojny, podczas której pra-
cował w Elektrowni w Pleszewie. Po 
wojnie /w 1951 roku/  ukończył studia 
na Akademii Górniczo-Hutniczej, uzy-
skując tytuł magistra inżyniera nauk 
technicznych. W tym samym roku, z 
nakazu pracy MPC, rozpoczął pracę w 
Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego 
/WSK/ we Wrocławiu, a od 1957 roku 
w TBS, obecnie LZN, jako nauczyciel 
przedmiotów zawodowych. W latach 
1964-1980 pełnił funkcję wicedyrek-

tora ds. technicznych. Po przejściu na emeryturę pracował jako nauczyciel w 
Laboratorium Technologicznym w LZN, do 1991 roku. W czasie pobytu w szko-
le, wraz z innymi nauczycielami, m.in. Franciszkiem Kaczmarkiem organizował 
laboratoria i pracownie do przedmiotów zawodowych, dbając o ich nowocze-
sne wyposażenie. Był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m.in. medalem 
X-lecia Polski Ludowej, odznaką Budowniczego Wrocławia, Srebrnym Krzyżem 
Zasługi.
Czesław Merek to typ nauczyciela wymagającego i surowego, a le to właśnie 
te przymioty zjednywały mu uczniów i nauczycieli, którzy z wielką sympatią i 
szacunkiem wspominają go.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 maja 2021 roku w kościele Św. Waw-
rzyńca przy ulicy Bujwida, po których odprowadzono zmarłego na miejscie po-
chówku na Cmentarzu przy ulicy Bujwida.
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SZANOWNI CZŁONKOWIE, ABSOLWENCI, 
SYMPATYCY I PRZYJACIELE STOWARZYSZENIA

    Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodaw-
com, którzy przekazali 1% podatku za rok 2020 na naszą działalność
statutową. Równie serdecznie dziękujemy sponsorom i darczyńcom 
za przekazane środki i materiały do Izby Historii i Tradycji LZN.

Jako organizacja non profit dysponujemy jedynie składkami człon-
ków, ofiarowanymi wpłatami oraz 1% podatku.
Środki przeznaczamy na doposażenie Izby Historii, Biuletyny,
materiały kronikarskie, okolicznościowe, uroczystości, spotkania
i bieżącą działalność.
Równocześnie dziękujemy tym członkom, którzy systematycznie
opłacają składki członkowskie, a pozostałych prosimy o uzupełnie-
nie zaległych i bieżące wpłaty.

Konto Stowarzyszenia: 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782
Z dopiskiem „składka członkowska”, ewentualnie „wpłata na działal-
ność statutową” lub „Izbę Historii”.



KOMUNIKAT - WALNE ZGROMADZENIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Do Członków Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia informuje, 

że w związku z COVID-19 Walne Zgromadznnie Sprawozdawczo-Wyborcze 
zostało przesunięte na dzień  18. września 2021 r. (sobota)

- godz. 9.30 w I terminie,
- godz. 10.00 w II terminie,

Zebranie odbędzie się w Sali bankietowej „Podano” (dawna stołówka LZN) . 
Prosimy  o zarezerwowanie czasu i ze względów organizacyjnych o telefonicz-
ne lub mailowe potwierdzenie - do 31. sierpnia 2021r.
Program i szczegóły w zaproszeniu, które już otrzymaliście.

        Zespół redakcyjny: Bożena Kwasińska, Barbara Ostroróg, Joanna Zielińska.
www.stowarzyszenieabsolwentowlzn.pl  //  e-mail: stowarzyszenie_lzn@poczta.fm
tel. 71/ 330 70 53 (bezpośredni),  LZN - 71/ 798 67 41 
KRS 0000265272                               KONTO BANKOWE   32 1020 5226 0000 6702 0230 3782

Izba Historii i Tradycji LZN czynna:
środa – w godz. 10.00 – 15.00 lub po uzgodnieniu tel. z Barbarą Ostroróg 

Biuro Stowarzyszenia czynne w każdą środę od 10.00 - 15.00

Z wakacyjnymi pozdrowieniami


