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KSI¥¯ W LATACH 19451965.
PRZYK£AD POLITYKI W£ADZ WOBEC ARCHITEKTURY
REZYDENCJONALNEJ NA DOLNYM L¥SKU
CZÊÆ 1: PRÓBY ZAGOSPODAROWANIA ZAMKU
W PIERWSZYCH LATACH POWOJENNYCH (DO ROKU 1955)
Znajduj¹cy siê na terenie Wa³brzycha, trzeci co do wielkoci zamek w Polsce,
doskonale znany ka¿demu mi³onikowi l¹ska, majestatycznie wznosz¹cy siê na
skarpie Ksi¹¿1, by³ przedmiotem wielu prac naukowych, popularnonaukowych
i publicystycznych. Jednak znakomita ich wiêkszoæ koncentrowa³a siê na okresie
do 1945 r. Nie podjêto dotychczas powa¿niejszej próby opisania losów zamku
w okresie powojennym. Wynika to zapewne ze szczup³oci materia³ów archiwalnych, których niewiele zachowa³o siê zarówno w archiwach pañstwowych, jak
i w instytucjach, które mia³y jakie zwi¹zki z Ksi¹¿em. Wiele dokumentów, z powodu zakwalifikowania ich do grupy B, zosta³o bezpowrotnie zniszczonych. Tym
bardziej wiêc warto zaj¹æ siê okresem tak bliskim, ale jednoczenie, paradoksalnie, tak trudnym do opisania.
W archiwum zak³adowym Ministerstwa Kultury i Sztuki (dalej: MKiS) w Warszawie zachowa³ siê segregator pe³en dokumentacji z lat 19481965 dotycz¹cej
zamku Ksi¹¿ i prób znalezienia dla niego u¿ytkownika. Wprawdzie pewne lata reprezentowane s¹ przez nik³¹ iloæ materia³ów albo wrêcz nie ma ich w ogóle, niemniej jednak na ich podstawie mo¿na przedstawiæ losy zamku w tych latach. Dla
okresu wczeniejszego przydatne s¹ akta Stefana Styczyñskiego2, znajduj¹ce siê
w Zbiorach Specjalnych Muzeum Narodowego we Wroc³awiu (dalej: ZS MNWr),
obejmuj¹ce lata tu¿ po wojnie. Pewn¹ wiedzê na temat Ksi¹¿a po 1945 r. wnosz¹
Materia³y dotycz¹ce rewindykacji 19451946, stanowi¹ce zbiory Dzia³u Rêkopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu (Akc. 1993/2). Interesuj¹cym
i cennym uzupe³nieniem, zw³aszcza dla pocz¹tkowego okresu, jest na pewno pra1

Po wojnie przez wiele lat zamek nazywany by³ Ksiê¿no lub Ksi¹¿no, znajduj¹cy siê w osadzie
o tej samej nazwie. Do 1951 r. w granicach administracyjnych Szczawienka, a od 1 VII 1951 r. wraz
ze Szczawienkiem w³¹czony do Wa³brzycha.
2 Stefan Styczyñski, artysta plastyk, delegat MKiS do zabezpieczania zabytków ruchomych
w województwie wroc³awskim w latach 19461949.
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sa, zarówno regionalna, jak i ogólnopolska, co jaki czas informuj¹ca opiniê publiczn¹ o tym, co dzieje siê w zamku.
Pierwsze polskie raporty, sprawozdania i relacje z Ksi¹¿a pojawi³y siê dopiero
latem 1946 r., poniewa¿ przez kilkanacie miesiêcy, od 8 V 1945 r. do 1 VII roku
nastêpnego3, w zamku przebywali Rosjanie, którzy przybyli tu od strony wiebodzic. O tym, co dzia³o siê wtedy w zamku, nie wiadomo nic. Trudno bez wiarygodnych dokumentów okreliæ ewentualne zniszczenia, jakich mogli dokonaæ Rosjanie przebywaj¹cy w Ksi¹¿u. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e niewiele ju¿ zniszczyli lub
wywieli, bo zrobili to wczeniej Niemcy, podczas wojny prowadz¹c prace budowlane, których przeznaczenie do dzi nie jest w pe³ni wyjanione.
W dniu 20 VIII 1946 r. S. Styczyñski wys³a³ raport do MKiS w Warszawie,
dotycz¹cy sytuacji w Zamku Ksi¹¿ pow. Wa³brz. Pisa³ w nim: pewna iloæ muzykaliów XVIII i XIX w. (pojemnoæ ½ m3), jak¹ odnalaz³em, i nieliczne wyroby
artystyczne pozosta³y na miejscu pod opiek¹ posterunku. W dalszej czêci autor
raportu pisze, ¿e w piwnicach zamku pozosta³o archiwum rodzinne ks. Hochbergów i von Pless oraz archiwum gospodarcze, mieszcz¹ce siê na strychu budynku
bibliotecznego4. Potwierdza to sprawozdanie Referatu Kultury i Sztuki w Wa³brzychu, w którym podano, ¿e w zamku znajduje siê czêciowo zachowane archiwum, a pokoje, w których siê mieci, oddane s¹ pod opiekê stra¿y Zjednoczenia Wêglowego5.
Wspomniany raport Styczyñskiego z 20 VIII zawiera jeden za³¹cznik, w którym
mowa jest o tym, ¿e w zamku by³ du¿y transport porcelany artystycznej i szkie³,
ale chodzi tu o przedmioty przywiezione do Ksi¹¿a przez Niemców pod koniec
wojny. Pisze natomiast Styczyñski o tym, ¿e podczas trzynastomiesiêcznego pobytu w zamku Rosjanie wywozili meble, obrazy, dywany, gobeliny, rzeby, które
by³y tam jeszcze w styczniu 1946 r. Po wyjedzie komisji z³o¿onej z wy¿szych
oficerów radzieckich z kwatery marsza³ka Rokossowskiego w Legnicy, od stycznia rozpocz¹³ siê zorganizowany wywóz na wielk¹ skalê, który w lutym obj¹³ bibliotekê, w marcu i kwietniu resztê ruchomoci. W maju w barbarzyñski sposób
zniszczono resztê pozosta³ych ruchomoci: dok³adnie po³amano wszelkie meble, powyr¹bywano drzwi, okna, powyrywano tu i ówdzie parkiety, wszystkie boazerie,
malowid³a ze cian, tak, ¿e wnêtrza, kompletnie spustoszone, przedstawiaj¹ obraz
ca³kowitej ruiny, szczêliwie, jak dot¹d, chronionej przez nieuszkodzony dach6.
Krótka notatka Romana Aftanazego podaje: wiadomoæ od JM Rektora dnia
29 sierpnia 1946 r. o godz. 2.30 popo³. Zamek Fürstenstein k/Wa³brzycha, czêæ
biblioteki spalona, czêæ szabruj¹. R. Aftanazy7.
3

Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: AMKiDzN), 1007/508, Ministerstwo Odbudowy do MKiS Dyrekcji Muzeów i Zabytków, pismo z 23 X 1948.
4 ZS MNWr, Akta Ob. Styczyñskiego St. Protokó³y zd.-odb. 1946. Ksiêgi kasowe  asygnaty.
5 ZS MNWr, Akta S. Styczyñskiego, 1946, Sprawozdanie Referatu Kultury i Sztuki na Powiat
Wa³brzyski od lipca do 15 VIII 1946 r.
6 ZS MNWr, Akta Ob. Styczyñskiego St. Protokó³y zd.-odb. 1946. Ksiêgi kasowe  asygnaty.
7 Tam¿e.

Ksi¹¿ w latach 19451965. Przyk³ad polityki w³adz...

459

Relacjê z wizyty w Ksi¹¿u opublikowano we wrzeniowym numerze miesiêcznika l¹sk w 1946 r. Autora oprowadza³ dawny stajenny, niejaki Edmund Wawrzyczek8, który przyszed³ jako m³ody ch³opiec, dochrapa³ siê na s³u¿bie u ksiêcia
pana stanowiska szefa stajni. Dogl¹da³ czterdziestu pe³nokrwistych hunterów. Teraz, jak Gerwazy, strze¿e go³ych murów. Murów i jednego ³ba ¿ubrzego, jako supraporta wisz¹cego w hallu. Ze ³ba zwisa melancholijnie gruby sznur stalowy 
kto chcia³ ci¹gn¹æ biedny ³eb ze ciany, ale nie da³ rady. Wiêc strze¿e nasz Gerwazy tych murów i tego jedynego ocala³ego ³ba. . . O wojennej przebudowie zamku
znajdujemy informacjê, ¿e Niemcy marmury zasmarowali obrzydliwym tynkiem,
kru¿ganki przerabiaæ zaczêli na jakieci buduary . . . Tu¿ przed zamkiem zieje jama
g³êbokoci chyba ze czterdzieci metrów, a¿ strach patrzeæ. Zosta³y jeszcze rusztowania, narzêdzia pracy na dole. Podkop mia³ ci¹gn¹æ siê pod ca³ym zamczyskiem
 a tak g³êboki, ¿e mog³y tam wje¿d¿aæ poci¹gi, tanki, windy  istna jama borsucza wielkiego formatu.
Otrzymujemy równie¿ nieco informacji na temat wnêtrz zamkowych, albowiem
pan Wawrzyczek nas pogania i nie pozwala oddawaæ siê kontemplacji. Taszczy
nas do ródka [sic!], chce nam dok³adnie pokazaæ owych czterysta »izb« ksi¹¿êcych. Izb  powiadam z przyzwyczajenia, ale pan Wawrzyczek spogl¹da na mnie
z wyrzutem. Sale  rzeczywicie  imponuj¹ce, ale jak piêknie w nich byæ musia³o, s¹dziæ ju¿ mo¿na tylko po obrazach. Sic transit. . . Na pustych, bia³ych cianach
zamaszycie, wêglem na wieczn¹ rzeczy pami¹tkê czerniej¹ wycieczkowe napisy.
ladu nie pozosta³o po pysznej Sali Maksymiliana . . . ¯a³osny, pot³uczony ¿yrandol, strzêp at³asu, od³amek mebla. I tyle. Ale kru¿ganki stare, tarasy, dwadziecia
dwie fontanny wród osza³amiaj¹cej ongi orgii kwiatów  to pozosta³o. Pozosta³
tak¿e przepiêkny widok na puszczê jod³ow¹ i bukow¹, na strumieñ górski, który
wciekle rwie ska³y od stuleci, na spalone ruiny Starego Zamku, stercz¹cego jeszcze na s¹siedniej górze. Zamek Fürstenstein le¿y o piêæ kilometrów od Solic-Zdroju [Szczawna-Zdroju]9. Podlega zarz¹dowi Dolnol¹skiego Zjednoczenia
Przemys³u Wêglowego w Wa³brzychu. Tam mo¿na dostaæ przepustkê, ¿eby móc
go zwiedzaæ. Z wyj¹tkiem biblioteki. Tej nawet za przepustk¹ ogl¹daæ nie wolno.
Mo¿e i s³usznie. Szkoda by³oby na szwank nara¿aæ owe bia³e kruki bibliofilskie,
których tu jeszcze pe³no. . .10
O tym, co znajdowa³o siê jeszcze w Ksi¹¿u i co z niego wywieziono, w padzierniku 1946 r. informowali w sprawozdaniu Renata Starkowa i Jerzy £anowski
(19192000), filolog klasyczny, póniejszy profesor Uniwersytetu Wroc³awskie8 W niektórych dokumentach pojawia siê pod imieniem Edward, a jeli chodzi o jego funkcjê
w przedwojennym Ksi¹¿u, mo¿na znaleæ informacje, ¿e by³ kamerdynerem (AMKiDzN, 1007/508,
pismo Cz. Jaworskiego do dyrektora Centralnego Zarz¹du Muzeów i Ochrony Zabytków (dalej:
CZMiOZ) z 11 VII 1955), oficjalist¹ (R. P o l l a k, Eksmisja Bia³ej Damy, Magazyn Tygodniowy Gazety Robotniczej, 1960, nr 46, 1213 XI).
9 Do 1948 r. Szczawno-Zdrój nazywa³o siê Solice-Zdrój.
10 E. S z e r m e n t o w s k i, Gniazdo orl¹t piastowskich (l¹sk. Miesiêcznik Ilustrowany, 1946, nr 7,
s. 1920).
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go, cz³onek Polskiej Akademii Umiejêtnoci. Wyjechalimy [ze wiebodzic] do
odleg³ego o 3 km zamku Fürstenstein, sk¹d zabralimy ze szcz¹tków wywiezionej
biblioteki trzy skrzynie ksi¹¿ek i broszur przewa¿nie 1718-wiecznych druków l¹skich. Towarzyszy³ nam urzêdnik z delegatury Ministerstwa Kultury i Sztuki Styczyñski  zabra³ stamt¹d trzy skrzynie nut i rêkopisów muzycznych, kilka ksi¹¿ek
i wydawnictw z dziedziny sztuki (sztychy), trzy wieczniki (paj¹ki) br¹zowe
i 2 wieczniki hinduskie. Skrzynie zabrane przez nas odstawilimy do Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wroc³awiu, przedmioty zabrane przez p. Styczyñskiego z³o¿ono w gmachu województwa. Równoczenie donosimy, ¿e na zamku Fürstenstein
znajduje siê jeszcze archiwum gospodarcze zamku i rodzinne ksi¹¿¹t  zagro¿one
zniszczeniem przez rozrzucenie i brak konserwacji. Na przewiezienie tych archiwów trzeba by 56 samochodów ciê¿arowych11.
W Protokole zdawczo-odbiorczym z 11 X 1946 r. mowa jest o przekazaniu
do dyspozycji MKiS dwóch skrzyñ nut, jednej skrzyni z ksi¹¿kami i fragmentami
sztychów, trzech zdekompletowanych br¹zowych paj¹ków oraz dwóch kutych
w blasze br¹zowej wieczników hinduskich. Przekaza³ je posterunkowy stra¿y przemys³owej Wawrzyniec Forba, a przej¹³ wspomniany wczeniej S. Styczyñski12.
Dnia 12 X 1946 r. dr Jan Terlaga pisa³ w raporcie do prof. dr. Antoniego Knota: zabralimy trochê resztek z wywiezionej bibl. w Fürstenstein i wrócilimy do
Wroc³awia. Zbiór nut wraz z (?) resztkami wieczników odwióz³ do województwa p. Styczyñski, a reszta przesz³a do biblioteki uniwersyteckiej13.
Obecnie w warszawskiej Bibliotece Narodowej znajduje siê oko³o 300 woluminów pochodz¹cych z biblioteki majorackiej w Ksi¹¿u (Fürstensteiner MajoratsBibliothek)14. Z tym ¿e ksi¹¿ki te nie zosta³y przejête w ramach przejmowania tzw.
zbiorów zabezpieczonych po wojnie. S¹ to póniejsze nabytki, wród których znalaz³o siê oko³o 120 pozycji XVII-wiecznych broszur, otrzymanych w 1979 r. z Muzeum Literatury w Warszawie, wy³¹czonych ze spucizny po Julianie Tuwimie.
Czêæ ksi¹¿ek Biblioteka Narodowa zakupi³a na rynku antykwarycznym oraz od
prywatnych oferentów15. Z kolei we wroc³awskim Archiwum Pañstwowym przechowywanych jest 140 rêkopisów, a w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroc³awiu
29 rêkopisów, z oko³o 1300, jakie znajdowa³y siê przed wojn¹ w bibliotece ksi¹skiej16.
Po opuszczeniu zamku przez wojska radzieckie sta³ on przez wiele lat pusty,
choæ od 1 VII 1946 r. do 1 VII roku nastêpnego by³ on w gestii dyrekcji Dolnol¹11 ZS MNWr, Akta Ob. Styczyñskiego St. Protokó³y zd.-odb. 1946. Ksiêgi kasowe  asygnaty,
Sprawozdanie z wyjazdu s³u¿bowego w dn. 10.X.1946.
12 ZS MNWr, Akta Ob. Styczyñskiego St. Protokó³y zd.-odb. 1946. Ksiêgi kasowe  asygnaty,
Protokó³ zdawczo-odbiorczy.
13 ZS MNWr, Akta Ob. Styczyñskiego St. Protokó³y zd.-odb. 1946. Ksiêgi kasowe  asygnaty,
Raport.
14 www.bn.org.pl/index.php?id=4&sdruki (1 XII 2005).
15 R. M. £ u c z y ñ s k i, Biblioteka majoracka w Ksi¹¿u, gabinet sztuki, archiwum (l¹skie Zeszyty Krajoznawcze, IK 66, 1993, s. 4041).
16 http://dtm.bbaw.de/HSA/HandschriftenlisteF (20 I 2008).
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skiego Zjednoczenia Przemys³u Wêglowego. Z kolei od 1 VII 1947 r. do 1 IX
1948 r. u¿ytkowany by³ przez Zwi¹zek Walki M³odych (dalej: ZWM) w Warszawie. Nie wiadomo jednak, na jakiej podstawie. Prawdopodobnie za pozwoleniem
bli¿ej nieokrelonego ministerstwa. ¯adnego bowiem pisma nie otrzyma³a ani gmina w Szczawienku, do której Ksi¹¿ nale¿a³, ani Wydzia³ Kultury i Sztuki w Wa³brzychu. Latem 1947 r. ZWM urz¹dzi³ w zamku obóz m³odzie¿owy, natomiast
w roku nastêpnym znajdowa³a siê tu jedynie administracja tej organizacji. Od 1 IX
1948 r. nikt ju¿ zamku nie zajmowa³, a po wyprowadzeniu siê ZWM zamek znalaz³ siê pod opiek¹ jedynie dwóch dozorców, autochtonów, m.in. Edmunda Wawrzyczka. Co ciekawe, od czasu zajêcia obiektu przez ZWM nie otrzymywali oni
¿adnego wynagrodzenia za stró¿owanie17.
O tym, jak wygl¹da³ Ksi¹¿ latem 1947 r., pisa³ w ogólnopolskiej Gazecie Ludowej jej specjalny korespondent. Wed³ug jego bardzo ogólnikowej relacji wnêtrze zamku, którego minionej wspania³oci mo¿na siê tylko domylaæ, miejscami,
mimo ogromnych zniszczeñ, jest jeszcze dzi przepiêkne. W poszczególnych salach zachowa³y siê buazerie [!], modrzewiowe rzebione plafony, równe niemal
wawelskim, fragmenty fresków i z³oceñ, piêkne oddrzwia [!], rzeby i pos¹gi, kominki wy³o¿one w³osk¹ mozajk¹ [!], resztki oprawnych w o³ów witra¿y itp. Gdzie
indziej widniej¹ ramy po gobelinach i obrazach zniszczonych i rozkradzionych zarówno przez Niemców, jak i innych szabrowników. Dalej ci¹gn¹ siê ca³e szeregi
sal o marmurowych cianach, pokryte grub¹ warstw¹ tynku i bia³ej farby, gdy¿ Hitler dba³, by m³ode kadry esesmanów wychowywa³y siê w prostocie i higienie18.
Autora relacji ponios³a nieco fantazja, gdy pisa³ o marmurowych cianach. Zapewne
mia³ na myli marmoryzowane elementy w barokowej czêci zamku. W ostatnim
zdaniu autor nawi¹za³ do prac budowlanych prowadzonych w zamku w czasie II
wojny wiatowej. W koñcowej czêci artyku³u podniós³ kwestiê zagospodarowania, wysun¹³ nawet propozycje, wród których wymieni³ muzeum zabytków piastowskich, szko³ê sztuk piêknych z internatem, konserwatorium, dom dla artystów,
luksusowy hotel w najnowszej czêci zamku. Zdawa³ sobie jednak sprawê z olbrzymich kosztów remontu.
Ksi¹¿ od pocz¹tku polskiego gospodarowania na tzw. ziemiach odzyskanych
stanowi³ problem dla w³adz, co wynika³o z olbrzymiej kubatury obiektu. Jego zagospodarowanie poch³onê³oby olbrzymie rodki finansowe, których nie posiadano. Przez pierwsze powojenne lata zamek sta³ wiêc pusty, a jego otwarte drzwi
zachêca³y do wejcia nie tylko krajoznawców i mi³oników sztuki, ale tak¿e szabrowników.
Zapewne jedn¹ z przyczyn postêpuj¹cego zniszczenia Ksi¹¿a by³ brak solidnego gospodarza, niezale¿nie od tego, czy by³by to w³aciciel (nb. zamek by³ w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa), czy dzier¿awca, jakikolwiek u¿ytkownik. Przez wiele lat
17 AMKiDzN, 1007/508, Ministerstwo Odbudowy do MKiS Dyrekcji Muzeów i Zabytków, pismo z 23 X 1948.
18 W. S t e f a n, Ksi¹¿no  gniazdo piastowskie niszczeje bez opieki (Gazeta Ludowa, nr 257, 18 IX
1947).
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podejmowano próby przekazania zamku przeró¿nym instytucjom, ale wszystko
ogranicza³o siê jedynie do prowadzenia rozmów i wymiany korespondencji na ró¿nych szczeblach. Anga¿owa³y siê w to czynniki polityczne, gospodarcze, spo³eczne, a tak¿e prasa i radio, równie¿ ogólnopolskie. Losami zamku interesowa³a siê
prokuratura. Przez ponad 20 lat w Ksi¹¿u niewiele siê dzia³o, choæ co jaki czas
pojawia³y siê nowe koncepcje zagospodarowania.
Opuszczony zamek stanowi³ tak¿e potencjalne oficjalne ród³o pozyskiwania
przeró¿nych elementów wyposa¿enia, zw³aszcza technicznego. Dowodem na to
niech bêdzie sprawa mo¿e b³aha, ale charakterystyczna, dotycz¹ca m.in. sprzeda¿y silników elektrycznych, wed³ug by³ego pracownika zamku s³u¿¹cych do pêdzenia wody do studzien i fontann na tarasach, o które w koñcu 1948 r. stara³a siê
widnicka Fabryka Maszyn i Urz¹dzeñ Chemicznych. Pismo z prob¹ o decyzjê,
podpisane przez pe³ni¹cego obowi¹zki starosty wa³brzyskiego A. Dessaua, wys³ano 6 XI 1948 r. do Wydzia³u Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego we Wroc³awiu. Tu napotkano sprzeciw konserwatora wojewódzkiego, który odpisa³, ¿e ogo³acanie zabytkowego zamku w Ksi¹¿nie [!] z narzêdzi i urz¹dzeñ, które bêd¹
u¿yteczne po jego odnowieniu, jest wysoce niewskazane. Z tego wzglêdu wszystkie silniki elektryczne znajduj¹ce siê w zamku, jako cile zwi¹zane z instalacj¹
wodn¹ tego obiektu, winny byæ zachowane na miejscu i odpowiednio zabezpieczone19. Oczywicie fabryka odwo³a³a siê, t³umacz¹c, ¿e silniki stanowi³y czêæ
windy, co okaza³o siê prawd¹, nie ukoñczonej przez Niemców w koñcu wojny, która
mia³a ³¹czyæ zamek z podziemnymi schronami20.
W kolejnym pimie p.o. starosty wa³brzyskiego A. Dessaua i architekta powiatowego M. Markówa zajêto identyczne stanowisko jak konserwator zabytków, stosuj¹c tê sam¹ argumentacjê. Podano jednoczenie, ¿e Przedsiêbiorstwo Poszukiwañ Terenowych P.P.W. we Wroc³awiu zabra³o z zamku bezprawnie motor na
ropê z wind¹ na wózku i motor elektryczny. Owszem, pozostawi³o pokwitowanie, ale zamieszka³ym na terenie Ksi¹¿a autochtonom. Natomiast na pytanie, dlaczego zabrano urz¹dzenia, odpowiedziano, ¿e przejêto motory, poniewa¿ w/g posiadanych informacji nie by³y one nigdzie zinwentaryzowane21. Ostatecznie
w styczniu 1949 r. widnicka fabryka otrzyma³a od konserwatora wojewódzkiego
zezwolenie na zabranie trzech silników elektrycznych. Jedynym warunkiem by³o
porozumienie siê w tej sprawie z odpowiednim Okrêgowym Urzêdem Likwidacyjnym22. Okaza³o siê jednak, ¿e tak po¿¹danego przez widnick¹ fabrykê
przedmiotu ju¿ nie ma, zabra³o je bowiem wczeniej wroc³awskie Przedsiêbior19 Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu (dalej: APWr), UWW XVII/106, Urz¹d Wojewódzki Wroc³aw (dalej: UWW) do Starostwa Powiatowego w Wa³brzychu, pismo z 29 XI 1948.
20 APWr, UWW XVII/106, widnicka Fabryka Maszyn i Urz¹dzeñ Chemicznych do Wydzia³u
Kultury i Sztuki UWW, pismo z 27 XII 1948.
21 APWr, UWW XVII/106, pismo dot. remanentów materia³ów elektrotechnicznych w zamku
»Ksi¹¿no«.
22 APWr, UWW XVII/106, UWW do widnickiej Fabryki Maszyn i Urz¹dzeñ Chemicznych, pismo z 13 I 1949.
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stwo Poszukiwañ Terenowych P.P.W., oczywicie bez zgody wa³brzyskiego starostwa23. Czy jednak mowa o silnikach z windy? W sprawê w³¹czy³ siê Okrêgowy
Urz¹d Likwidacyjny we Wroc³awiu, który w pimie do Urzêdu Wojewódzkiego
powo³uje siê na orzeczenie bieg³ego A. Wróblewskiego z marca 1949 r., wed³ug
którego by³aby to dewastacja, a wymontowanie silników spowoduje utratê wartoci ca³ego urz¹dzenia24. Okazuje siê jednak, ¿e Rejonowy Urz¹d Likwidacyjny
w Wa³brzychu w styczniu zgodzi³ siê na sprzeda¿ owych silników fabryce ze widnicy, wzywaj¹c j¹ do zap³acenia 3 tys. z³ na koszty wyceny, 135 tys. za same silniki oraz 4,5% kosztów manipulacyjnych. £¹cznie 144 075 z³25.
W po³owie marca nast¹pi³ pewien zwrot akcji, Okrêgowy Urz¹d Likwidacyjny bowiem zwróci³ siê do Wydzia³u Kultury i Sztuki UWW z prob¹ o anulowanie decyzji o sprzeda¿y urz¹dzeñ. Jednak przyczyn¹ tego nie by³a troska o zachowanie substancji Ksi¹¿a w mo¿liwie nienaruszonym stanie. Zwyciê¿y³ interes
ogólny, zaproponowano bowiem, aby postawiono do dyspozycji tut. Urzêdu
urz¹dzeñ dwigowych, które w ca³oci zostan¹ up³ynnione na rzecz jednego
z przedsiêbiorstw pañstwowych, które maj¹ zlecenia na instalowanie wind w ramach odbudowy kraju26. Wkrótce pojawi³ siê nowy chêtny do zabrania urz¹dzeñ
 Spo³eczne Przedsiêbiorstwo Budowlane Centrala Gospodarcza Spó³dzielni Budowlanych RP Oddzia³ w Katowicach. Powo³ywano siê przy tym na potrzeby przemys³u górnol¹skiego oraz na marnotrawstwo urz¹dzeñ, które stoj¹ bezczynnie27.
widnicka Fabryka Maszyn i Urz¹dzeñ Chemicznych nie zaprzesta³a jednak
walki. Ma³o tego, wyst¹piono dodatkowo o sprzeda¿ fabryce kabli elektrycznych,
które znajdowa³y siê na strychach. Interesuj¹cy jest odrêczny komentarz umieszczony przy akapicie dotycz¹cym tej sprawy: Na jakiej podstawie osoby zwiedzaj¹
strychy zamku. Co robi¹ dozorcy28.
Ostatni zachowany dokument w tej sprawie pochodzi z 4 VII 1949 r. i jest to
pismo konserwatora generalnego, w którym nie zgadza siê na sprzeda¿ dwigu29.
Podobnie by³o kilka lat póniej, kiedy to zagro¿one by³y urz¹dzenia kuchenne.
W kwietniu 1955 r. Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy wyst¹pi³o z pismem do Wojewódzkiej Rady Narodowej (dalej: WRN) we Wroc³awiu z prob¹
o przekazanie z Ksi¹¿a m.in. dwóch kuchni gazowych, czterech piekarników i podgrzewaczy. Powodem tego by³ VIII Wycig Pokoju, którego uczestnicy mieli byæ
zakwaterowani w hotelu Warszawa. Z tym wi¹za³a siê koniecznoæ otwarcia re23 APWr, UWW XVII/106, Starostwo Powiatowe w Wa³brzychu do Wydzia³u Kultury i Sztuki
UWW, pismo z 21 I 1949.
24 APWr, UWW XVII/106, Owiadczenie bieg³ego z 1 III 1949, UWW.
25 APWr, UWW XVII/106, widnicka Fabryka Maszyn i Urz¹dzeñ Chemicznych do OUL, pismo z 11 III 1949.
26 APWr, UWW XVII/106, OUL do UWW, pismo z 18 III 1949.
27 APWr, UWW XVII/106, Spo³eczne Przedsiêbiorstwo Budowlane do Wydzia³u Kultury i Sztuki UWW, pismo z 13 IV 1949.
28 APWr, UWW XVII/106, widnicka Fabryka Maszyn i Urz¹dzeñ Chemicznych do Wydzia³u
Kultury i Sztuki UWW, pismo z 4 VI 1949.
29 AMKiDzN, 1007/508, MKiS do UWW, pismo z 4 VII 1949.
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stauracji, zaplanowanego na 1 V, ale na przeszkodzie sta³ brak trzonów gazowych.
Ju¿ wczeniej Benedykt ciêgosz dokona³ oglêdzin w zamku i stwierdzi³, ¿e tak
kuchnie gazowe, jak i pozosta³y sprzêt kuchenny niszczeje i trawi je rdza, poniewa¿ wietlik jest nieoszklony i dobrze, ¿e zabiera Warszawa te szkielety, które
przedstawia³y kiedy wartoæ u¿ywaln¹  dzi kupa szmelcu...30
Mimo sprzeciwu w tej sprawie prof. dr. Ignacego T³oczka31 z MKiS, wyra¿onego w pimie do Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy, urz¹dzenia zosta³y wydane. Byæ mo¿e sta³o siê tak dlatego, ¿e w pocz¹tkach kwietnia petent wycofa³ orygina³ pisma dnia 8 IV 55 po rozmowie z prof. T³oczkiem, co zosta³o
zanotowane na odwrocie pisma zakazuj¹cego wywozu urz¹dzeñ kuchennych
z Ksi¹¿a32. Wkrótce jednak rozpoczêto korespondencjê z WRN we Wroc³awiu i to
dziêki jej decyzjom 10 V 1955 r. podpisano protokó³ zdawczo-odbiorczy, a nastêpnego dnia przekazano 22 urz¹dzenia na rzecz Sto³ecznego Zarz¹du Przemys³u
Gastronomicznego (dalej: SZPG). Mia³y zostaæ przeznaczone do zak³adów ¿ywienia zbiorowego i s³u¿yæ uczestnikom Miêdzynarodowego Festiwalu M³odzie¿y
i Studentów33. Pieni¹dze za urz¹dzenia kuchenne planowano wykorzystaæ nie tylko na zabezpieczenie dachów oraz wejæ i okien w Ksi¹¿u, ale tak¿e na remont
i czêciowe wyposa¿enie wietlic w powiecie wa³brzyskim. Ostatecznie zaproponowano 10 tys. z³, które przyznano, z czego po³owa mia³a zostaæ przeznaczona
na zabezpieczenie zamku, a druga po³owa na prace pielêgnacyjne w bardzo ju¿
zaniedbanym parku34.
Wed³ug prof. I. T³oczka konserwator wojewódzki in¿. Aleksander Krzywob³ocki, który protokó³ podpisa³ ze strony Prezydium WRN (dalej: PWRN) we Wroc³awiu, zrobi³ to bezprawnie, nie by³ bowiem do tego upowa¿niony. Wynika³o to
z faktu, ¿e zamek podlega³ jedynie opiece konserwatorskiej, natomiast nie znajdowa³ siê ani w zarz¹dzie, ani w u¿ytkowaniu konserwatora. Gospodarzem zamku
by³a w³adza terenowa, w tym wypadku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
(dalej: PPRN) w Wa³brzychu, jej Oddzia³ Kultury i Sztuki. W tej sytuacji konserwator wojewódzki powinien wspó³dzia³aæ z gospodarzem w kwestii zabezpieczenia, konserwacji i zachowania wyposa¿enia.
Sprawa zakoñczy³a siê wyjanieniem, jakie musia³ z³o¿yæ wojewódzki konserwator zabytków do MKiS. T³umaczono siê m.in. tym, ¿e wed³ug opinii B. ciêgo30 AMKiDzN, 1007/508, Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy do WRN we Wroc³awiu,
pismo z 15 IV 1955; Archiwum MKiDzN, 1007/508, B.  c i ê g o s z, Relacja z dokonanych oglêdzin
i ekspertyzy bloku I i II w Zamku Ksi¹¿no pow. Wa³brzych, 21 IV 1955.
31 Ignacy Felicjan T³oczek (19021982), architekt, urbanista. W latach 19241931 studiowa³ architekturê na Politechnice Warszawskiej. Po wojnie pracowa³ w Katedrze Architektury i Planowania
Wsi Politechniki Warszawskiej, gdzie otrzyma³ stopieñ profesora. Jako dyrektor CZMiOZ w MKiS
odpowiedzialny by³ za kierowanie ochron¹ zabytków.
32 AMKiDzN, 1007/508, MKiS do Prezydium Sto³ecznej Rady Narodowej w Warszawie, pismo
z kwietnia 1955.
33 AMKiDzN, 1007/508, Protokó³ zdawczo-odbiorczy z 10 V 1955.
34 AMKiDzN, 1007/508, Powiatowa Rada Narodowa (dalej: PRN) w Wa³brzychu do MKiS, pismo z 15 V 1955; Archiwum MKiDzN, 1007/508, Prezydium PRN w Wa³brzychu do MKiS CZMiOZ,
pismo z 2 VI 1955.
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sza, przedstawiciela Centralnego Zarz¹du Przemys³u Gastronomicznego, urz¹dzenia
kuchenne nie przedstawiaj¹ wartoci u¿ytkowej. Traktowano wiêc je nawet jako
z³om, niestanowi¹cy wartoci zabytkowej. Podawano równie¿ inne powody zgody na wywóz urz¹dzeñ kuchennych: naciski ze strony przedstawiciela SZPG, podkrelaj¹cego, ¿e posiada zgodê Centralnego Zarz¹du Muzeów i Ochrony Zabytków (CZMiOZ), brak zainteresowania ze strony PPRN w Wa³brzychu oraz wa¿ny
cel przeznaczenia urz¹dzeñ, czyli festiwal m³odzie¿y35.
Przyk³ad z dwigami i urz¹dzeniami kuchennymi doskonale pokazuje, w jaki
sposób traktowano zamek Ksi¹¿, choæ zapewne nie tylko ten. Inne obiekty tego
typu tak¿e by³y ród³em pozyskiwania przeró¿nych dóbr, mniej lub bardziej deficytowych. Przyk³ad Ksi¹¿a wskazuje, ¿e wywo¿ono je legalnie, w majestacie prawa, za pozwoleniem przeró¿nych czynników urzêdowych i administracyjnych.
Ju¿ jesieni¹ 1948 r. wojewoda wroc³awski zwraca³ uwagê, ¿e zamek wymaga
pilnego remontu. Konieczne by³y m.in.: naprawa dachów, oszklenie okien oraz wykonanie drzwi wejciowych. Wewn¹trz z powodu zacieków odpada³y tynki ze cian
i sufitów, brakowa³o ju¿ w wielu miejscach pod³óg, tak¿e okien i drzwi36. W zwi¹zku z tym Departament Ogólny Ministerstwa Administracji Publicznej zleci³ opracowanie kosztorysu na roboty zabezpieczaj¹ce, który opiewa³ na 3666 tys. z³,
i zwróci³ siê z tym do Dyrekcji Muzeów i Zabytków MKiS, z prob¹ o przekazanie kredytu do dyspozycji Urzêdu Wojewódzkiego we Wroc³awiu37.
Wspomniany kosztorys zak³ada³ roboty dekarskie i blacharskie, stolarskie, ciesielskie, szklarskie i lusarskie. W tym by³y m.in.: rozebranie pokrycia dachu
z karpiówki i ³upku (³¹cznie 4500 m2) i ponowne pokrycie tym samym materia³em, wykonanie 350 m.b. rynien i rur spustowych, wykonanie 18 futryn okiennych,
oszklenie okien (1600 m2)38.
Jesieni¹ 1949 r. pojawi³a siê koncepcja zagospodarowania zamku, która wysz³a od Edwarda Osóbki-Morawskiego, wtedy dyrektora naczelnego Polskich
Uzdrowisk. Pisa³ on m.in. do Prezydenta RP Boles³awa Bieruta, MKiS oraz Funduszu Wczasów Pracowniczych: W czasie inspekcji uzdrowisk zwiedzi³em zamek w Ksi¹¿nie k. Solic . . . Jest to zamek piastowski, przebudowany przez Niemców, zamieszka³y do koñca wojny, »wyszabrowany« ju¿ po wojnie. 400 du¿ych
pokoi mog¹cych pomieciæ ca 1500 wczasowiczów, po³o¿ony w nadzwyczaj malowniczej okolicy. Obok zamku wielki maj¹tek rolny  doskona³a baza zbytu produktów dla wczasowiczów. Zamek ten przedstawiaj¹cy miliardowe wartoci materialne, a tak¿e du¿e wartoci kulturalne, nie ma dotychczas gospodarza. Moim
zdaniem najbardziej odpowiada na wczasy. Potrzeba tylko nak³adu kilkuset mi35

AMKiDzN, 1007/508, PWRN we Wroc³awiu do MKiS, pismo z 10 VI 1955.
AMKiDzN, 1007/508, Ministerstwo Odbudowy do MKiS Dyrekcji Muzeów i Zabytków, pismo z 23 X 1948.
37 AMKiDzN, 1007/508, Ministerstwo Administracji Publicznej do MKiS, pismo z 28 VI
1949.
38 AMKiDzN, 1007/508, Kosztorys na roboty zabezpieczaj¹ce zamku Ksiê¿no gm. Szczawienko, pow. Wa³brzych.
36
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lionów z³39. Koncepcja przeznaczenia Ksi¹¿a na orodek wczasowy wkrótce mia³a
zostaæ podjêta ponownie, ale wczeniej pojawi³ siê inny pomys³, dotycz¹cy gospodarczej czêci zamku. W pocz¹tkach 1950 r. Ministerstwo Przemys³u Ciê¿kiego zwróci³o siê do Urzêdu Wojewódzkiego Wroc³awskiego z prob¹ o przekazanie dyrekcji szko³y w wiebodzicach zabudowañ gospodarczych, które mia³yby
s³u¿yæ administracji i nauczycielom. Remont tych obiektów mia³ byæ wykonany
na koszt Centralnego Zarz¹du Przemys³u Hutniczego w Kowarach40. Wkrótce te
same obiekty sta³y siê przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, które w czerwcu 1950 r. wyst¹pi³o z prob¹ o oddanie Pañstwowej
Stadninie Ogierów czterech budynków gospodarczych znajduj¹cych siê przy zamku. Sprawa ci¹gnê³a siê d³ugo; jeszcze w lutym nastêpnego roku nie podjêto ¿adnej decyzji. W tej sytuacji MKiS wystosowa³ ponaglaj¹ce pismo do Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków z prob¹ o wyjanienie i zajêcie stanowiska41.
Ponaglenie poskutkowa³o  w ci¹gu kilku dni Konserwator Wojewódzki we Wroc³awiu w pimie do MKiS stwierdzi³, ¿e ani wzglêdy konserwatorskie, ani inne
nie przemawiaj¹ przeciw przekazaniu czterech budynków gospodarczych po³o¿onych obok Zamku w Ksiê¿nie Pañstwowej Stadninie Ogierów na cele mieszkalne.
Budynki te nie maj¹ wartoci zabytkowej, a przekazanie ich Stadninie nie przeszkodzi przysz³emu u¿ytkownikowi zamku w w³aciwej gospodarce42. Ostatecznie do przekazania budynków nie dosz³o, ale brak dokumentacji nie pozwala na
jednoznaczne okrelenie przyczyn rezygnacji z ich objêcia przez Pañstwow¹ Stadninê Ogierów. Byæ mo¿e okaza³o siê, ¿e wystarcz¹ te obiekty, które znajduj¹ siê
w bezporednim s¹siedztwie stadniny.
Co jeszcze dzia³o siê w roku 1951, nie wiadomo, oprócz tego, ¿e na ten rok
przyznano 2 mln z³ z bud¿etu Wydzia³u Kultury województwa wroc³awskiego43.
Wkrótce pojawi³ siê jednak nowy podmiot gotowy przej¹æ zamek. Tym razem
by³ to Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej (dalej: ZG ZMP), organizacji
m³odzie¿owej powsta³ej w 1948 r. z po³¹czenia kilku innych zwi¹zków, podporz¹dkowanej organizacyjnie i ideologicznie PPR, póniej PZPR. Zarz¹d G³ówny
zamierza³ przej¹æ obiekt na tzw. Republikê M³odzie¿ow¹. Wyznaczono termin spotkania (15 I 1952 r., godz. 8.00) w Ksi¹¿u przedstawicieli Wydzia³u Harcerskiego
ZMP z pracownikiem MKiS, konserwatorem wojewódzkim i referentem kultury
PPRN w Wa³brzychu. Okaza³o siê, ¿e ani konserwator, ani referent nie wiedzieli
o spotkaniu, na które nikt z ZMP nie dotar³. W pimie wyjaniaj¹cym stwierdzono, ¿e przesuniêto termin spotkania o jeden dzieñ, na 16 I, i wtedy w Ksi¹¿u pojawili siê przedstawiciele KC PZPR, Ministerstwa Owiaty i ZG ZMP. Ostatecznie
jednak stwierdzono: odnonie planów skorzystania z Ksiê¿na na obiekt Republi39

AMKiDzN, 1007/508, Notatka w sprawie zamku Ksi¹¿no.
AMKiDzN, 1007/508, MKiS do UWW, pismo z 2 III 1950.
41
AMKiDzN, 1007/508, MKiS do PWRN we Wroc³awiu, pismo z 11 X 1950; MKiS do Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków, pismo z 10 II 1951.
42 AMKiDzN, 1007/508, PWRN we Wroc³awiu do MKiS, pismo z 17 II 1951.
43
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), MKiS dop³yw z PKPG 34, Wykaz zabytków zamieszczonych w bud¿ecie Wydzia³u Kultury na rok 1951 woj. wroc³awskiego.
40
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ki Harcerskiej zawiadamiamy, i¿ z powy¿szego obiektu ZG ZMP skorzystaæ nie
mo¿e44.
Bezskuteczne poszukiwania u¿ytkownika nie sz³y w parze z koniecznymi remontami, utrzymuj¹cymi zamek w odpowiednim stanie. Ci¹gle wystawiony by³
na niszcz¹ce czynniki atmosferyczne, które powoli, ale systematycznie prowadzi³y do dekapitalizacji obiektu. Brakowa³o konsekwentnych dzia³añ, co wynika m.in.
z jednego ze sprawozdañ in¿. architekta Feliksa Kanclerza. Pisa³ on mianowicie,
¿e dachy czêciowo po³atane i poprawione w latach ubieg³ych, pozostawione bez
konserwacji, uszkodzone s¹ przez wiatr, gdy¿ zamek jest nieos³oniêty, stoj¹c na
szczycie ska³y. Przez dziury w dachu przenika woda, zawilgacaj¹c wi¹zanie, stropy i mury. Przez okna, w wiêkszoci pozbawione szyb, lub przez wicher obluzowane i otwarte, zalewa wnêtrze deszcz lub zasypuje nieg. W sali balowej wilgoæ
atmosferyczna i w³oskowata b. powa¿nie zniszczy³a stiuki45.
Zmor¹ byli tak¿e wandale, czêsto bezmylnie niszcz¹cy zabytek, a tak¿e szabrownicy, którzy kradli wszystko, co mo¿na by³o sprzedaæ. Tak¿e o tym pisze
F. Kanclerz: Fontanna Donatella (kopia) nie istnieje. Dozorca zabezpieczy³
w schowku blisko mieszkania jedynie 3 syreny i 2 uszkodzone konie-wodniki (br¹z)
przygotowane przez rabusiów do zabrania. W grudniu 1951 r. dozorca natkn¹³ siê
na terenie na 3 osobników, którzy odpi³owywali górn¹ figuraln¹ czêæ fontanny.
Na alarm zbiegli, wywracaj¹c dozorcê, który potym us³ysza³ warkot odje¿d¿aj¹cego samochodu. Wkrótce wykradziono figurê podpi³owan¹. Dozorca zg³osi³ rabunek do Prez. Pow. Rady Narodowej w Wa³brzychu, sk¹d powiadomiono Milicjê Obywatelsk¹ w Wa³brzychu i w gminie Pe³cznicy, do której nale¿y Ksiê¿no 
dotychczas bez dochodzeñ46.
Jeden z dwóch dozorców, niejaki Szczotka, skar¿y³ siê konserwatorowi wojewódzkiemu na to, ¿e bardzo czêsto przyje¿d¿aj¹ do Ksi¹¿a przedstawiciele ró¿nych instytucji i wywo¿¹ pozosta³oci instalacji, z³om, wagonetki, które pozosta³y
po robotach budowlanych z czasów wojny. Powo³ywali siê przy tym na polecenia
ró¿nych instytucji, natomiast dozorca dotychczas nie mia³ nawet oficjalnego pisma, które informowa³oby, ¿e opiekê nad zamkiem sprawuje MKiS.
Poniewa¿ zamek nale¿a³ do znakomitych atrakcji turystycznych w okolicach
Wa³brzycha, w przewodnikach coraz czêciej pojawia³y siê krótkie informacje
o nim. W jednym ze swoich przewodników Wojciech Walczak pisa³, ¿e zamek
zosta³ ogo³ocony [podczas II wojny wiatowej] z mebli i urz¹dzeñ swych 400 sal,
które dzi wiec¹ go³ymi cianami zeszpeconymi podpisami niekulturalnych »turystów«. Jedynie resztki stiuków i ozdób rzebionych w kamieniu, piêkne stare
kru¿ganki, tarasy i 22 fontanny, które bi³y wród wspania³ego ongi francuskiego
ogrodu, mówi¹ o minionej wietnoci Ksi¹¿a47.
44

AMKiDzN, 1007/508, ZG ZMP do MKiS, pismo z 31 I 1952.
AMKiDzN, 1007/508, Sprawozdanie rzeczowe z inspekcji zamku w Ksi¹¿nie k/Wa³brzycha dn.
15 I 1952 r.
46 Tam¿e.
47 W. Walczak, Wa³brzych i okolice, Warszawa 1952, s. 22.
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Po nieudanej próbie przejêcia Ksi¹¿a przez ZMP znalaz³a siê kolejna instytucja
wyra¿aj¹ca chêæ objêcia zamku. Tym razem w styczniu 1953 r. Pañstwowe Liceum
Rolnicze (Zespó³ Techników Rolniczych) w Chojnowie wyst¹pi³o do PWRN we
Wroc³awiu z propozycj¹ przejêcia zamku w u¿ytkowanie i urz¹dzenia w nim technikum rolniczego. Poniewa¿ wojewódzki konserwator zabytków wyrazi³ zgodê,
pozosta³o jedynie zawarcie umowy, w której mia³ byæ okrelony zakres robót remontowych i sposób ich przeprowadzenia, o czym odpowiednim pismem z 20 II
poinformowano zainteresowane strony48. Ju¿ jednak kilka dni póniej Franciszek
Lipiñski, dyrektor Zespo³u Techników Rolniczych w Chojnowie, wystosowa³ pismo do PPRN w Wa³brzychu, w którym informowa³, ¿e decyzja o przyjêciu Zamku [!] w Ksi¹¿nie nie zosta³a jeszcze podjêta, dlatego te¿ Dyrekcja Zespo³u Techników Rolniczych w Chojnowie w tej sprawie nie mo¿e zadecydowaæ, gdy¿ nie
jest do tego upowa¿niona49. Prawdopodobnie przyczyn¹, dla której szko³a zrezygnowa³a z zaadaptowania zamku na potrzeby nauki, by³y zbyt wysokie koszty remontu. Ostatnie zachowane dokumenty informuj¹ o spotkaniu przedstawiciela
MKiS in¿. Kanclerza z wicedyrektorem ¯migrodem z Ministerstwa Rolnictwa.
Okaza³o siê, ¿e na remont potrzebne jest 12 mln z³, ale nie zostanie to zaakceptowane przez Pañstwow¹ Komisjê Planowania Gospodarczego. Mimo tak wysokich
kosztów zdecydowano siê jeszcze na wyjazd do Ksi¹¿a po 6 IV 1953 r., aby na
miejscu przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa wspólnie z konserwatorem obejrzeli obiekt. Mieli uzyskaæ odpowiedzi na pytania, jaki jest stan zachowania i zakres zniszczeñ, a tak¿e o mo¿liwoæ odbudowy etapami oraz przybli¿ony kosztorys, w przypadku remontu roz³o¿onego w czasie, na kilka etapów50.
Rozmowy w sprawie przejêcia zamku na potrzeby szko³y w Chojnowie nie przeszkadza³y w poszukiwaniu innych potencjalnych u¿ytkowników. Wspomniany in¿.
Kanclerz 5 V 1953 r. odby³ rozmowê w Ministerstwie Hutnictwa w sprawie przejêcia zamku na Dom Dziecka dla l¹skich hut (m.in. huty Batory). Wydaje siê,
¿e by³a to rozmowa, o której kierownictwa hut nic nie wiedzia³y. Mo¿e o tym wiadczyæ fragment notatki, w której in¿. Kanclerz pisze, ¿e zdecydowano zawiadomiæ huty, aby z konserwatorem udano siê na miejsce celem obejrzenia obiektu
i ustalenia zagospodarowania (w ci¹gu kilku lat, jako w³asnoci huty)51. Rodzi
siê jeszcze pytanie, co rozumiano przez okrelenie Dom Dziecka. Czy mia³o to byæ
miejsce dla opuszczonych dzieci, bez rodziców, czy te¿ chodzi³o mo¿e o kolonie,
prewentorium, co w rodzaju tzw. zielonych szkó³. Prawdopodobnie w grê wchodzi³o miejsce na orodki wypoczynkowe.
W roku 1953 pojawi³a siê jeszcze jedna, absurdalna koncepcja zagospodarowania zamku. Otó¿ Ministerstwo Skupu zwróci³o siê poufnym pismem do Zarz¹48 AMKiDzN, 1007/508, PWRN we Wroc³awiu do PPRN w Wa³brzychu, pismo z 26 I 1953; PPRN
w Wa³brzychu do MKiS, pismo z 20 II 1953.
49
AMKiDzN, 1007/508, Zespó³ Techników Rolniczych w Chojnowie do PPRN w Wa³brzychu,
pismo z 26 II 1953.
50 AMKiDzN, 1007/508, Odrêczna notatka in¿. Kanclerza, sporz¹dzona po 1 IV 1953; Zarz¹d
Ochrony i Konserwacji Zabytków do Ministerstwa Rolnictwa, pismo z 18 V 1953.
51 AMKiDzN, 1007/508, Ksi¹¿no, odrêczna notatka in¿. Kanclerza, po 5 V 1953.
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du Ochrony i Konserwacji Zabytków (dalej: ZOiKZ) z prob¹ o wytypowanie
obiektów zabytkowych, w których mo¿na by³oby... sk³adowaæ zbo¿e. Okaza³o siê,
¿e ZOiKZ ju¿ od 1950 r. prowadzi³ sprawy zwi¹zane ze sk³adowaniem zbo¿a w zabytkach i w 1951 r. przekaza³ do gabinetu ministra wykaz obiektów zabytkowych,
które po adaptacji, odbudowie lub zabezpieczeniu mog¹ byæ przez d³u¿szy okres
u¿ywane jako magazyny zbo¿owe. W wykazie tym, wród wielu zamków i kocio³ów, znalaz³ siê równie¿ Ksi¹¿, z tym jednak zastrze¿eniem, ¿e mog³a byæ przeznaczona czêæ zamku. Byæ mo¿e w rachubê wchodzi³a tu czêæ przedzamcza52.
O zamku, jego dewastacji, braku skutecznej ochrony przed wandalami i z³odziejami, braku odpowiedniego zagospodarowania coraz czêciej zaczêli wypowiadaæ siê ró¿ni ludzie, pisz¹c do w³adz lub rodków masowego przekazu. Nie przynosi³o to oczywicie ¿adnych pozytywnych skutków, oprócz wymiany pism miêdzy
instytucjami. Przyk³adem mo¿e byæ pismo T. Madeja, zastêpcy dyrektora Centralnego Zarz¹du Uzdrowisk, do ministra kultury i sztuki. Powo³uj¹c siê na Stefana
Skar¿yñskiego, starszego inspektora kulturalno-owiatowego, pisa³, ¿e 1. W powiecie Wa³brzych m. Ksiê¿no znajduje siê zamek obronny b. ks. ks. HochbergówPszczyñskich, który nie jest w³aciwie zabezpieczony pod ¿adnym wzglêdem. Do
chwili obecnej [kwiecieñ 1954 r.] nie zabezpieczono nakrycia, aczkolwiek by³y ju¿
podjête prace przez jedno z przedsiêbiorstw i z niewiadomych przyczyn zosta³y
przerwane . . . 2. Zamek ten jest miejscem licznych wycieczek zorganizowanych
jak i indywidualnych, w szczególnoci odwiedzany licznie przez kuracjuszy ze
Szczawna i FWP. 3. Kustoszem tego zamku jest ob. Wawrzusiak [Wawrzyczek],
który u by³ych ksi¹¿¹t Pszczyñskich pracowa³ oko³o 40 lat. On równie¿ udziela
informacji o zabytkach, które w zasadzie maj¹ wzglêdny poziom, ale cz³owiek ten
nie ¿yje zupe³nie zagadnieniami obecnie dokonuj¹cych siê przemian i czêsto jego
objanienia wyrz¹dzaj¹ szkodê naszemu Pañstwu. Bywaj¹ wypowiedzi równie¿
zmieniaj¹ce fakty historyczne. 4. Zamek ten po niezbyt kosztownych adaptacjach
móg³by byæ przeznaczony naszym zdaniem w czêci na orodek naukowy, a w czêci na muzeum regionalne. Zawiadamiam o tym Obywatela Ministra, poniewa¿
przypuszczam, ¿e terenowe w³adze nie doæ energicznie zabiegaj¹ o zabezpieczenie tak cennej pami¹tki kultury piastowskiej53.
W odrêcznej notatce pod pismem stwierdzono lakonicznie, ¿e nie przewiduje
siê rozbudowy sieci muzeów regionalnych na l¹sku. Natomiast miesi¹c póniej
wys³ano oficjaln¹ odpowied, w której podawano, ¿e s³u¿bie konserwatorskiej znana jest wartoæ historyczna i architektoniczna obiektu, a prac konserwatorskich nie
prowadzi siê z powodu zbyt ma³ych rodków finansowych. Potrzebne jest oko³o
8 mln z³, aby zamek doprowadziæ do stanu u¿ywalnoci, a tych pieniêdzy nie ma.
T³umaczono równie¿, ¿e od lat bezskutecznie poszukiwane s¹ instytucje, które mog³yby u¿ytkowaæ obiekt54.
52 AAN, MKiS 6/18, ZOiKZ do Gabinetu Ministra, pismo z 27 VI 1953, oraz Wykaz obiektów
zabytkowych zdatnych do sk³adowania zbo¿a po odbudowie lub adaptacji.
53 AMKiDzN, 1007/508, pismo z 21 IV 1954.
54 AMKiDzN, 1007/508, MKiS do Centralnego Zarz¹du Uzdrowisk, pismo z 19 V 1954.
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Odniesiono siê równie¿ do sprawy Wawrzyczka, o którym T. Madej po raz
pierwszy wspomnia³ w negatywnym kontekcie. Osoba tego dozorcy bêdzie siê
póniej jeszcze kilkakrotnie przewijaæ w ró¿nych sprawach i na ogó³ bêd¹ to sprawy podejrzane, niewyjanione. Na razie stwierdzono, ¿e opracowuje siê odpowiedni
tekst, który dozorca bêdzie mia³ przekazywaæ wycieczkom.
We wrzeniu 1954 r. Pandos Papachrystu wystosowa³ list do Centralnego Zarz¹du Muzeów i Ochrony Zabytków, przes³any nastêpnie dla zbadania sprawy do
PWRN we Wroc³awiu, dotycz¹cy w³anie Wawrzyczka. Nie by³ to zreszt¹ jedyny
list do ministerstwa w jego sprawie. Papachrystu wskazywa³ na wrogie Polsce
Ludowej fragmenty wypowiedzi, wyg³aszane wobec wycieczek na terenie zamku
w Ksiê¿nie przez dozorcê tamtejszego Ob. Wawrzyczka. Proponowano wiêc, aby
natychmiast rozwi¹zaæ umowê dotycz¹c¹ sprawowania dozoru i przenieæ go do
innej miejscowoci na Dolnym l¹sku, daj¹c mu jednoczenie mo¿liwe warunki
do ¿ycia. Nale¿y jednak podkreliæ, i¿ syn i córka Ob. Wawrzyczka s¹ samodzielnymi pracownikami i nale¿a³oby ca³e zagadnienie rozwi¹zaæ w sposób zapewniaj¹cy utrzymanie starcowi, niezdolnemu do pracy55.
Wspomnia³em wczeniej, ¿e zwracano siê w sprawie niszczej¹cego zamku do
rodków masowego przekazu. Tu warto zacytowaæ fragmenty listu do Fali 49,
bardzo nachalnej, propagandowej audycji radiowej, podpisanego przez Stanis³awa Drobisza, datowanego na 25 IX 1954 r. List pisany jest jêzykiem bardzo prostym, nawet prymitywnym, ale przenika z niego zatroskanie i obawa o losy zamku. Autor pisze: Na peryferiach miasta Wa³brzycha w miejscowoci Ksiê¿no
znajduje siê pa³ac-zamek rzekomo b. ksi¹¿¹t Pszczyñskich, jest to wspania³y zabytek historyczny i wspania³y obiekt na urz¹dzenie pa³acu sanatorium, pa³acu wczasowego wzglêdnie muzeum lub co podobnego. Zamek bowiem wraz z przylegaj¹cym parkiem tarasami itd. zachowa³ siê jeszcze w dobrym stanie, pomimo i¿ u nas
w Polsce Ludowej posiadamy Ministerstwo Kultury i Sztuki, które jak dotychczas
uznaje widocznie, i¿ ten obiekt nie jest godny ich uwagi . . . Zdajê sobie sprawê, i¿
obecnie pañstwo nasze ma inne zmartwienia, fundusze na te cele s¹ ograniczone
i skromne, jednak zaanga¿owanie po 10-leciu Polski Ludowej na terenie tego obiektu 4ch [sic!] dozorców da³oby ju¿, powiedzmy, pewn¹ satysfakcjê takim ludziom
jak ja w Polsce, którzy nie maj¹ z kultur¹ i sztuk¹ nic wspólnego, chodz¹ pieszo
i nie robi¹ kurzu na ulicach limuzynami. Fakt ten jest tym bardziej po¿a³owania
godny, ¿e w okresie, kiedy Zwi¹zek Radziecki funduje nam po prostu Pa³ac Kultury w Warszawie (bo my sami nie mo¿emy sobie na to pozwoliæ), zezwalamy na
niszczenie posiadanego ju¿ pa³acu o wielkiej wartoci historycznej i pieniê¿nej,
skromnie licz¹c na kilkaset milionów z³otych. Koñcz¹c mój list proszê o interwencjê
w powy¿szej sprawie w imiê g³oszonych przez II Zjazd Partii hase³ o oszczêdnoci i ochronie mienia pañstwowego i spo³ecznego jak równie¿ w imiê hase³ o systematycznym podnoszeniu kultury i ochronie zabytków w Polsce56.
55
56

AMKiDzN, 1007/508, MKiS CZMiOZ do PWRN we Wroc³awiu, pismo z 13 I 1955.
AMKiDzN, 1007/508, List S. Drobisza do Fali 49 z 25 IX 1954.
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List ten odes³ano z Komitetu ds. Radiofonii do MKiS z prob¹ o powiadomienie s³uchacza o sposobie za³atwienia sprawy. Dyrektor gabinetu ministra Bogus³aw P³aza przes³a³ tak¿e pismo do CZMiOZ z prob¹ o wyjanienia. Wkrótce takie wyjanienie, nie wnosz¹ce  jak wiele wczeniejszych  niczego nowego, do
s³uchacza wys³ano. Po raz pierwszy wspomniano w nim PTTK, którego miejscowy oddzia³ rzekomo organizuje opiekê nad zamkiem57. Okaza³o siê jednak, ¿e nie
ma takiego adresu, jaki poda³ w pimie s³uchacz. W Wa³brzychu nie istnia³a ulica
Obroñców Stalingradu i nie mo¿na by³o odnaleæ Stanis³awa Drobisza. Zwa¿ywszy na nieco sarkastyczny ton, uderzaj¹cy jednak delikatnie w ówczesne w³adze,
i okres, w jakim list powsta³, trudno siê dziwiæ przezornoci jego autora. By³ to
przecie¿ wprawdzie schy³kowy ju¿, ale ci¹gle jeszcze trwaj¹cy czas mrocznego stalinizmu.
Na znaczn¹ liczbê interwencji w prasie i radiu oraz pismach bezporednio skierowanych do w³adz konserwatorskich ró¿nych szczebli zwraca³o uwagê pismo
CZMiOZ z koñca 1954 r., wystosowane do Urzêdu Rady Ministrów. Pisano w nim
o bezskutecznych próbach znalezienia u¿ytkownika dla choæby czêci obiektu. Podkrelano znaczenie historyczne zamku, walory po³o¿enia, mo¿liwoci jego wykorzystania. W tonie alarmuj¹cym pisano, ¿e zabytkowi grozi zniszczenie, a tym samym ubytek maj¹tku spo³ecznego wartoci oko³o 80 000 000 z³, przy ewentualnych
kosztach remontu oko³o 9 mln z³. Poniewa¿ s³u¿ba konserwatorska nie dysponowa³a odpowiednimi funduszami, jedyny ratunek by³ w podjêciu decyzji przez naczelne w³adze pañstwa58.
Ksi¹¿ to zbyt du¿y obiekt, aby nie budzi³ emocji. Interesowali siê nim turyci,
ci¹gle jeszcze nieliczni pracownicy, rzemielnicy wykonuj¹cy bie¿¹ce prace remontowe, urzêdnicy, nawet w³adze partyjne. Dewastacja i rozgrabianie nie mog³o ujæ
ich uwagi. Musia³ wiêc nast¹piæ moment, w którym Ksi¹¿em zainteresuje siê wymiar sprawiedliwoci. Tak siê sta³o w zwi¹zku z pismami Czes³awa Jaworskiego,
zatrudnionego od 15 IV 1955 r. na stanowisku kierownika Oddzia³u Kultury i Sztuki
PPRN w Wa³brzychu. Jedno obszerne pismo z lipca 1955 r. adresowane by³o do
dyrektora CZMiOZ, drugie, z wrzenia, prywatnie do prof. I. T³oczka.
Po raz pierwszy Czes³aw Jaworski by³ w Ksi¹¿u w pocz¹tkach maja i jego zaniepokojenie wzbudzi³a wspomniana wczeniej sprawa urz¹dzeñ kuchennych.
W zwi¹zku z tym spotka³ siê w Warszawie z prof. I. T³oczkiem oraz in¿. F. Kanclerzem, z którymi rozmawia³ na temat zabezpieczenia zamku. Ustalono, ¿e nale¿y
jak najszybciej usun¹æ E. Wawrzyczka i zast¹piæ go innym pracownikiem, uporz¹dkowaæ sprawy zwi¹zane ze zwiedzaniem, zamkn¹æ podziemie pochodz¹ce
z okresu wojennej przebudowy, zabezpieczyæ zamek i otaczaj¹cy go park przed
dalsz¹ dewastacj¹. Wszystko to zosta³o przedstawione w³adzom w Wa³brzychu:
przewodnicz¹cemu (Boles³aw Str¹k) i wiceprzewodnicz¹cemu (Skrzetuski59) Pre57

AMKiDzN, 1007/508, MKiS do S. Drobisza, pismo z 14 XI 1954.
AMKiDzN, 1007/508, MKiS CZMiOZ do Urzêdu Rady Ministrów, pismo z 30 XI 1954.
59 W pismach brakuje wielu imion.
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zydium PRN oraz kierownikowi (Majka) Wydzia³u Propagandy KP PZPR. Przewodnicz¹cy zobowi¹za³ siê do zwo³ania narady, w której mieli uczestniczyæ: sekretarz KP PZPR, komendant KP MO (kpt. Kulecki), dowódca jednostki Wojsk
Ochrony Pogranicza, prokurator powiatowy i sprawca ca³ego zamieszania 
Cz. Jaworski. Ostatecznie narada nie odby³a siê. Komendant MO odmówi³ pomocy, prokurator nie wyda³ nakazu przeszukania mieszkania Wawrzyczka, który nadal,
mimo zakazu, oprowadza³ wycieczki, pobieraj¹c nielegalnie op³aty za wstêp60.
W tym czasie z zamku w dalszym ci¹gu znika³y ró¿ne jego elementy. Wed³ug
Cz. Jaworskiego w krótkim czasie wyciêto czêæ rur centralnego ogrzewania, rozpoczêto zrywanie p³ytek ceramicznych ze cian ³azienek, ze strychu wyniesiono
trój¿y³owy kabel, którego iloæ autor pisma ocenia³ na 78 ton, ka¿dego dnia wynoszono gniazdka i ró¿nego rodzaju urz¹dzenia elektryczne. Na pocz¹tku lipca
1955 r. sp³oszono trzy osoby, które z kopu³y wie¿y (zapewne w budynku bramnym) zrywa³y miedzian¹ blachê61.
W zwi¹zku z ci¹g³ym brakiem odpowiednich dozorców Cz. Jaworski zwróci³
siê do kierownika Wydzia³u Owiaty z propozycj¹ zatrudnienia emerytowanych
nauczycieli, którzy pe³niliby tak¿e funkcje przewodników. Niestety, nie znaleziono chêtnych. Byæ mo¿e spowodowane to by³o wysokoci¹ wynagrodzenia, oferowano bowiem jedynie 500 z³ miesiêcznie, choæ praca mia³a byæ raczej ma³o
mêcz¹ca62. Jednak niespodziewanie zg³osi³o siê piêæ osób  czterech mê¿czyn
i kobieta  które zechcia³y podj¹æ tê pracê. Przyjêto je, mimo ¿e budzi³y zastrze¿enia, mo¿na powiedzieæ, natury ideologicznej. Wszyscy kandydaci byli bowiem
cz³onkami Polskiego Narodowego Kocio³a Katolickiego. Jeden z nich by³ wczeniej ksiêdzem, drugi diakonem, trzeci organist¹, czwarty ministrantem. Kobieta nie
pe³ni³a ¿adnych funkcji. Powierzono im jako prace zlecone obowi¹zki zabezpieczenia zamku i kierowania ruchem turystycznym. Miesiêczne wynagrodzenie nie
uleg³o zmianie, a mia³o byæ pokryte z wp³ywów za bilety wstêpu, których cenê
okrelono na 1 z³. Jednoczenie zakazano indywidualnego zwiedzania zamku; wpuszczano jedynie grupy licz¹ce po 2025 osób. Ci¹gle jednak oprowadza³ Wawrzyczek, bo przecie¿ najlepiej zna³ obiekt, ale ju¿ pod kontrol¹ jednego z nowo zatrudnionych, niejakiego Bdziela. Przed rozpoczêciem zwiedzania odczytywa³ on
zwiedzaj¹cym krótk¹ historiê l¹ska i zamku, oczywicie opracowan¹ wed³ug odpowiednich wytycznych. Nastêpnie Wawrzyczek oprowadza³ grupê cile okrelonym szlakiem, a wspomniany Bdziel kontrolowa³, czy by³y stajenny Hochbergów
mówi to, co nakaza³ Cz. Jaworski. Nie koniec na tym, za ca³¹ grup¹ bowiem sz³o
jeszcze dwóch ludzi, którzy dbali, by kto z tych zwiedzaj¹cych »siê nie zgubi³« 
tzn. aby uniemo¿liwiæ chêtnym myszkowanie po zamku na w³asn¹ rêkê63. Wszyscy zatrudnieni nosili opaski z nadrukiem S³u¿ba porz¹dkowa, aby podkreliæ, jak
60

AMKiDzN, 1007/508, pismo Cz. Jaworskiego do dyrektora CZMiOZ z 11 VII 1955.
Tam¿e.
62 Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 19502006,
www.stat.gov.pl/gus/45_1630_PLK_HTML.htm (1 I 2008).
63 AMKiDzN, 1007/508, pismo Cz. Jaworskiego do dyrektora CZMiOZ z 11 VII 1955.
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pisa³ Cz. Jaworski, ¿e dotychczasowa anarchia w Ksiê¿nie nale¿y do przesz³oci,
¿e organa terenowe w³adzy ludowej otoczy³y nareszcie opiek¹ ten historyczny obiekt,
o którego zaniedbaniu by³o tyle wrzawy64. W niedziele i wiêta, kiedy ruch turystyczny by³ zwiêkszony, w ochronie pomagali cz³onkowie ZMP z Technikum Ceramicznego w Szczawnie-Zdroju. Zaczêto równie¿ karaæ mandatami w wysokoci 20 z³
za niszczenie znajduj¹cej siê pod ochron¹ rolinnoci na terenie parku.
O ile uda³o siê w tym czasie zapanowaæ nad zamkiem w ci¹gu dnia, o tyle
w nocy stawa³ siê on bezbronny wobec szabrowników. Cz. Jaworski planowa³ nawet zamurowanie wszystkich otworów drzwiowych i okiennych (zapewne tylko
na parterze), ale nie da³o siê tego zrealizowaæ z powodu braku materia³ów budowlanych. Nie by³o nawet wody do rozrobienia zaprawy murarskiej.
Nowe w Ksi¹¿u nie trwa³o d³ugo. W licie do dyrektora CZMiOZ Cz. Jaworski skar¿y³ siê, ¿e w po³owie czerwca 1955 r. zaczê³a siê przeciwko niemu nagonka.
Zacz¹³ otrzymywaæ anonimowe telefony z pogró¿kami. W domu, podczas jego nieobecnoci, zjawi³ siê funkcjonariusz S³u¿by Bezpieczeñstwa, wypytuj¹cy o sytuacjê
finansow¹ i rodzinn¹. Innym razem ziêæ Wawrzyczka odgra¿a³ siê, ¿e pozby³ siê
wczeniej dwóch kierowników Oddzia³u Kultury i Sztuki, pozbêdzie siê i trzeciego.
Ostatecznie 1 VII wezwano Jaworskiego na posiedzenie PPRN w Wa³brzychu, podczas którego jednog³onie uchwalono jego dyscyplinarne zwolnienie z art. 3265 za
lekcewa¿¹cy stosunek do prezydium. Postawiono mu zarzuty, ¿e otoczy³ siê duchownymi i w Ksi¹¿u organizuje parafiê. 7 VII przewodnicz¹cy PPRN w Wa³brzychu pojecha³ do Ksi¹¿a, zwolni³ pracowników zatrudnionych przez Jaworskiego, odebra³
im klucze i przekaza³ je Wawrzyczkowi66. Prawdopodobnie zamek na tym straci³,
choæby z tego powodu, ¿e zosta³ pozbawiony wiêkszej ochrony.
Na tym sprawa siê nie zakoñczy³a, CZMiOZ bowiem poinformowa³ o niej,
w porozumieniu z KC PZPR, I sekretarza KW PZPR we Wroc³awiu. Nie badaj¹c
wczeniej sprawy, wystosowa³ tak¿e pismo do prokuratora wojewódzkiego we Wroc³awiu z prob¹ o wszczêcie ledztwa i poci¹gniêcie do odpowiedzialnoci karnej
E. Wawrzyczka oraz cz³onków PPRN w Wa³brzychu: Sk¹ta, Sroki, Skrzetuskiego
i Pasewiaka. Temu pierwszemu zarzucono kradzie¿ materia³ów, instalacji oraz innych przedmiotów z Ksi¹¿a, a pozosta³ym brak dzia³añ zapobiegaj¹cych dewastacji zamku i utrudnianie pracy Cz. Jaworskiego67.
Ostatecznie postêpowanie wyjaniaj¹ce w sprawie dewastacji zamku nie wnios³o
niczego odkrywczego. W konkluzji pisma do MKiS prokurator wojewódzki pisa³,
¿e niszczenie zamku dokonywane jest ju¿ od 10 lat, o czym wiedzia³ ca³y kr¹g
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Nie podano przepisów, z których pochodzi przywo³ywany art. 32. Powo³ano siê na Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 III 1928 r. o umowie o pracê pracowników umys³owych. Art. 32, dotycz¹cy prawa niezw³ocznego rozwi¹zania umowy z wa¿nych przyczyn, jest bardzo pojemny i wymienia 8 takich przyczyn, m.in. obrazê lub zniewa¿enie pracodawcy (por. Dz.U.
z dnia 23 III 1928 r.).
66 AMKiDzN, 1007/508, pismo Cz. Jaworskiego do dyrektora CZMiOZ z 11 VII 1955.
67 AMKiDzN, 1007/508, CZMiOZ do prokuratora wojewódzkiego we Wroc³awiu, pismo z 8 VIII
1955.
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w³adz, urzêdów i instytucji zarówno miejscowych, jak i centralnych, przeto ustalenie dzi przez tut. prokuraturê bezporednio winnych dewastacji Ksiê¿na  jest
niemo¿liwe68.
Byæ mo¿e szkoda, ¿e dzia³alnoæ Cz. Jaworskiego w Ksi¹¿u trwa³a tak krótko.
Odrêcznie sporz¹dzony przez niego plan dzia³ania69 zawiera³ wiele cennych spostrze¿eñ i uwag. Gdyby je zrealizowano, prawdopodobnie sytuacja zamku wygl¹da³aby dzi inaczej.
Program dzia³ania
Plan prac w Ksi¹¿u
I. Sprawy organizacyjne:
1) Wy³¹czenie zamku Ksi¹¿no spod gestii Prez. P.R.N. w Wa³brzychu
2) Stworzenie w zamku Ksi¹¿no zarz¹du, opartego na zasadzie samowystarczalnoci
3) Przeprowadzenie rewizji u Wawrzyczka
4) Wysiedlenie Wawrzyczka
5) Osiedlenie w Ksi¹¿nie licznej rodziny, zatrudnionej na miejscu na rycza³tach
II. Prace zabezpieczeniowe:
1) Zabezpieczenie wejæ dostêpnych dla z³odziei, przez ich zamurowanie
2) Z biegiem czasu  stopniowe zabezpieczenie okien na okres jesienno-zimowy
3) Przeprowadzenie drobnych remontów dachów
4) Odciêcie dostêpu do podziemi
III. Prace poznawcze
1) Zbadanie i zinwentaryzowanie wszystkich pomieszczeñ
2) Opracowanie planu zamku
3) Zbadanie wartoci zabytkowej i dokumentalnej pozosta³ych sprzêtów i papierów
IV. Dzia³alnoæ us³ugowa
1) Planowe zwiedzanie przez turystów czêci zamku mówi¹cych o polskoci l¹ska
2) Zorganizowanie wystawki wybranych eksponatów i dokumentów
3) Wprowadzenie sprzeda¿y widokówek i znaczków pami¹tkowych
4) Wprowadzenie wieczorów legend dolnol¹skich przy ognisku
IV. [V.] Sprawy gospodarcze
1) Wycofanie z Prezydium P.R.N. funduszu p³ac na Ksi¹¿no
2) Wycofanie z Prezydium P.R.N. przelewu C.Z.M.i O.Z. 10 000 z³ na Ksi¹¿no
3) Utrzymanie systemu biletów wstêpu
4) Wprowadzenie drobnych op³at za prawo fotografowania na tle zamku
5) Zainstalowanie telefonu
6) Zainstalowanie syreny alarmowej
7) Rozsprzeda¿ znaczków pami¹tkowych i widokówek
8) Sprzeda¿ zbêdnych urz¹dzeñ (dwigi nie zamontowane dla schronu Hitlera, stara
kot³ownia, ruroci¹g)
68
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9) Pobieranie op³at za prawo organizowania festynów na terenie parku
10) Pobieranie 15% obrotu od bufetów
11) Pobieranie placowego od przedsiêbiorstw rozrywkowych.
Widaæ w tym programie pewne niekonsekwencje, jak w wypadku propozycji
sprzeda¿y zbêdnych urz¹dzeñ. A przecie¿ jego autor zaniepokojony by³ sprzeda¿¹
urz¹dzeñ kuchennych i w pkt. IV.[V.]2. domaga³ siê nawet zwrotu za nie zap³aty.
W innym miejscu wyprzedzi³ nawet epokê, proponuj¹c op³aty za fotografowanie
(pkt IV.[V.]4.), co dzi jest rzecz¹ normaln¹, stosowan¹ tak¿e w Ksi¹¿u, choæ nie
w odniesieniu do fotografowania na tle zamku. Tu Jaworski wykaza³ pewn¹ przesadê. Byæ mo¿e sytuacjê zamku poprawi³oby wprowadzenie proponowanych op³at,
a dla jego stanu zachowania wa¿na by³a propozycja instalacji telefonu i syreny alarmowej oraz, co oczywiste, prace zabezpieczaj¹ce. Zwracaj¹ uwagê w tym programie prace poznawcze, a szczególnie w¹tek dotycz¹cy sprzêtów i papierów. Trudno
teraz dociec, o co dok³adnie chodzi³o. Jakie to by³y papiery i gdzie siê znajdowa³y?
Byæ mo¿e by³y to naprawdê nieliczne pozosta³oci, niemal dos³ownie fruwaj¹ce po
setkach pomieszczeñ, zarówno g³ównego korpusu zamku, jak i jego czêci gospodarczej.
Adresatem drugiego listu Cz. Jaworskiego by³ prof. I. T³oczek, któremu autor
skar¿y³ siê na brak dzia³añ ze strony prokuratury, stoj¹cej na stanowisku, ¿e przedstawione zarzuty s¹ zbyt przejaskrawione i ze strony PPRN w Wa³brzychu nie by³o
z³ej woli. Prosi te¿ profesora o pomoc w powrocie do pracy, która umo¿liwi³aby
zajêcie siê Ksi¹¿em. Na tym etapie zakoñczy³a siê rola prokuratury, natomiast spraw¹ zajê³a siê trzyosobowa komisja (Zespó³ Inspektorski), powo³ana przez zastêpcê przewodnicz¹cego PWRN we Wroc³awiu. W pracach komisji nie uczestniczy³,
mimo zaproszenia, przedstawiciel wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Ze sprawozdania komisji wy³ania siê zupe³nie inny obraz sytuacji w Ksi¹¿u od
15 IV do 30 VI 1955 r. Ju¿ na pocz¹tku stwierdzono, ¿e Cz. Jaworski zosta³ zwolniony z pracy dyscyplinarnie, by³ bowiem pracownikiem niezdyscyplinowanym,
opuszcza³ pracê bez usprawiedliwienia, spónia³ siê. W poprzednich miejscach
pracy tak¿e mia³ z³¹ opiniê i trzykrotnie zwalniany by³ na tej samej podstawie prawnej. Zarzucono mu, ¿e bez porozumienia z w³adzami wprowadzi³ op³aty za zwiedzanie i kary pieniê¿ne za niszczenie rolinnoci w parku. Oczywicie powa¿nym
zarzutem by³o zatrudnienie piêciu osób, wszystkich zwi¹zanych z Kocio³em. Zwracano uwagê na to, ¿e Jaworski nie rozlicza³ siê z biletów wstêpu, wystawionych
mandatów karnych, jad¹c do Ksi¹¿a korzysta³ z taksówek, wydawa³ pieni¹dze na
zakup ¿ywnoci70.
W koñcu wyci¹gniêto najwiêksze dzia³a przeciwko Cz. Jaworskiemu. Uznano,
¿e w porozumieniu ze Spó³dzielni¹ Kotlarz w Szczawnie-Zdroju sprzeda³ jej oko³o 6 ton z³omu (pociêtych wczeniej rur z podziemi zamku), a oko³o 3 ton zosta³o
przygotowanych do wywiezienia. Gminnej Spó³dzielni w Szczawienku sprzeda³
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oko³o 100 kg kabla o³owianego za 200 z³. Wed³ug komisji to Jaworski sprzeda³
kompletne urz¹dzenie kuchni zamkowej wartoci oko³o 80 000 z³, sk³adaj¹ce siê
z kot³ów, szaf, lodówek elektrycznych i gazowych z pominiêciem Prez. PRN i WRN
dla Warszawskich Zak³adów Gastronomicznych71. Ostatecznie komisja postawi³a wniosek, aby wszcz¹æ ledztwo przeciwko Cz. Jaworskiemu.
Protokó³ budzi pewne w¹tpliwoci przynajmniej w kwestii sprzeda¿y urz¹dzeñ
kuchennych. Z dokumentów wynika, ¿e wyceniono je na 10 tys. z³, nie na 80 tys.
z³. Pismo o przekazaniu pieniêdzy na konto wystosowa³ Jan Sroka, zastêpca przewodnicz¹cego PPRN, a nie Cz. Jaworski. Nie on tak¿e, co zarzucano w protokole,
podpisa³ pismo, w którym poda³ cele, na jakie przeznaczone zostan¹ te pieni¹dze.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e protokó³ zdawczo-odbiorczy podpisa³ jako przekazuj¹cy Aleksander Krzywob³ocki, czyli konserwator wojewódzki. Nie ma w nim
mowy o lodówkach, lecz o piekarnikach, podgrzewaczach, trzonach kuchennych,
suszarkach i wózkach do ziemniaków. Przekazuj¹cym by³ Wydzia³ Kultury WRN
we Wroc³awiu, a nie urz¹d wa³brzyski.
W protokole Zespo³u Inspektorskiego znajduje siê interesuj¹cy w¹tek dotycz¹cy wyposa¿enia zamku. Warto w tym miejscu zacytowaæ ca³y akapit: Przeprowadzone na polecenie Z-cy Przewodn. Prez. WRN ob. Jakiewicza dodatkowe dochodzenie odnonie wywozu z zamku ró¿nych przedmiotów z lat ubieg³ych
wykaza³y, ¿e w r. ub. [1954] w m-cu czerwcu zamek zosta³ zamkniêty dla zwiedzaj¹cych na przeci¹g 14-tu dni, w którym to czasie zdjêto z sali balowej barokowy ¿yrandol oraz zabytkowy sufit z redniej jadalni wraz z 12-toma ramami plafonowymi obrazów olejnych w³oskiego malarza Pinot [Pinottiego]. Jak wynika
z owiadczeñ Wojew. Konserwatora Zabytków ob. Krzywob³ockiego Aleksandra,
wiecznik wywieziony zosta³ na podstawie upowa¿nienia Ministra Kultury i Sztuki  Centr. Zarz. Muzeów i Ochrony Zabytków przez Deleg. Sk³adnicy Muzealnej
Min. Kultury i Sztuki (znajduj¹ce siê w ¯elanie, pow. K³odzko), natomiast plafonowe ramy wywiezione zosta³y do Krakowa na Wawel za zgod¹ tego¿ Zarz¹du72.
Jest to kolejny dowód na to, ¿e zamek by³ traktowany, nawet przez w³adze resortu
kultury, jako ród³o bezkarnego pozyskiwania dzie³ sztuki.
Wspomniany tzw. strop Pinottiego to cykl dwunastu obrazów dekoracyjnych,
których tematem s¹ sceny ze Starego Testamentu, malowanych temper¹ na deskach
lipowych przez Giovanniego Pinottiego w roku 154573. Prawdopodobnie na prze³omie XIX i XX w. przywieziono je z pa³acu biskupiego w Lukce (W³ochy) do
Niemiec i umieszczono w jednym z zamków królewskich. Podczas I wojny wiatowej obrazy znalaz³y siê w zbiorach prywatnych, sk¹d naby³ je Hans Heinrich XV
hr. von Hochberg i umieci³ w XX-wiecznej czêci Ksi¹¿a. W 1946 r. zabezpieczone przez Styczyñskiego obrazy wywieziono do Roztoki (pow. jaworski), gdzie
z³o¿ono je w oran¿erii, potem do zamku w Pieskowej Skale, gdzie znajdowa³y siê
do 1972 r. Wtedy dopiero obrazy zosta³y przekazane do zbiorów Muzeum Piastów
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l¹skich w Brzegu przez dyrekcjê Pañstwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Salê,
w której prezentowane s¹ obrazy, nazwano Sal¹ Pinottiego. Nale¿y jednak postawiæ sobie pytanie, czy strop nie powinien wróciæ do Ksi¹¿a, bo nic przecie¿ nie
usprawiedliwia prezentowania go w nowym miejscu. Tym bardziej ¿e wed³ug dyrektora CZMiOZ dr. Kazimierza Malinowskiego wywieziony zosta³ za zgod¹ Centralnego Zarz¹du celem uchronienia . . . od zniszczenia wzgl. wyszabrowania74.
Co jaki czas w prasie pojawia³y siê relacje z wizyty w zamku, na ogó³ krótkie,
utrzymane w tonie ma³o optymistycznym. Jedyn¹ reakcj¹, jak¹ budzi³y u w³adz,
by³o przekazanie notatki do zapoznania siê przez w³adze zwierzchnie. W koñcu
1955 r. dziennikarz Trybuny Wa³brzyskiej pisa³: cie¿ki [na tarasach] s¹ zupe³nie zaroniête, istna d¿ungla podwa³brzyska. W powietrzu szumi¹ pszczo³y. Przed
nami wysoki mur. Zagl¹damy na dó³ i dostrzegamy pod murem z³o¿on¹ linê. Têdy
transportowano widaæ to, czego nie da³o siê wywieæ przez bramê. Wszêdzie widaæ ogromne spustoszenie. Obok fontanny le¿¹ zabrane z zamku rury o³owiane,
rozmaite narzêdzia, urz¹dzenia i rupiecie. Zamek jest istn¹ kopalni¹ wszelkiego
z³omu. Przez wybite okno wchodzimy do wnêtrza. ciany pe³ne mi³osnych napisów  »Tutaj 15.V. by³em z Zosi¹. . .« Mury zamkowe oplata³ ca³y system rur do
centralnego ogrzewania. Dzisiaj czêæ tego centralnego ogrzewania jest ju¿ rozebrana. Wszêdzie widaæ lady zniszczenia i wojny75. Dalej dziennikarz opisuje krótk¹ rozmowê z Wawrzyczkiem, który martwi siê, ¿e nikt nie jest zainteresowany
zamkiem, a jego interpretacja dziejów zamku jest subiektywna. Na to zreszt¹ czêsto zwracano uwagê w ró¿nego rodzaju pismach, zarówno prywatnych, jak i oficjalnych, kierowanych do w³adz. Wyjciem z sytuacji, wed³ug relacjonuj¹cego wizytê w Ksi¹¿u, by³oby zatrudnienie jako przewodnika kogo przeszkolonego,
a najlepiej, gdyby spraw¹ zajê³o siê PTTK. Proponowa³ tak¿e pobieranie niewielkiej (50 gr od osoby) op³aty za zwiedzanie. Przy kilkudziesiêciu tysi¹cach osób
rocznie da³oby to kwotê niebagateln¹ w porównaniu do tych, które oficjalnie przekazywano na ratowanie zamku.
Ten krótki tekst z gazety wys³ano do MKiS, sk¹d z Gabinetu Ministra z kolei
powêdrowa³ do CZMiOZ. Redakcja Trybuny Wa³brzyskiej otrzyma³a z CZMiOZ
standardowe wyjanienie: o zbyt wielkim obiekcie, o braku funduszy, o sta³ej kontroli zamku, o braku odpowiedzi ze strony PTTK w sprawie objêcia opieki i turystycznego zagospodarowania itp. Zapewniono, ¿e podczas inspekcji, jak¹ przeprowadzono w padzierniku 1955 r. z przedstawicielami PPRN w Wa³brzychu,
ustalono, ¿e systemem gospodarczym zostan¹ naprawione uszkodzenia dachów
i zas³oniête okna od strony zachodniej i pó³nocnej, poniewa¿ w tej czêci zamek
najbardziej nara¿ony jest na opady atmosferyczne. Ustalono równie¿, i zosta³o to
zrealizowane, ¿e zamurowane zostan¹ wszystkie wejcia do zamku, oprócz g³ównego. Na 1956 r. opracowano program robót jedynie w zakresie zabezpieczenia.
Powa¿niejszy remont nie by³ mo¿liwy m.in. z powodu ci¹gle nieznanego sposobu
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u¿ytkowania w przysz³oci, co z kolei wynika³o z braku u¿ytkownika. CZMiOZ
sugerowa³, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem by³oby zorganizowanie w ca³ym obiekcie Rzeczpospolitej Pionierów lub orodka wypoczynkowego dla dzieci górników
i hutników, nie tylko z Wa³brzycha, ale tak¿e z jego okolic76.
Poniewa¿ jednak nie znaleziono u¿ytkownika dla ca³ego obiektu, od 1955 r.
organizowano w dwóch oficynach przed dziedziñcem oraz w jednym z s¹siednich
budynków kolonie letnie £ódzkiego Zwi¹zku Spó³dzielni Pracy. Umowê dzier¿awn¹ zawarto 17 III 1955 r. i mia³a ona obowi¹zywaæ do 20 IX 1970 r.
SCHLOSS FÜRSTENSTEIN IN DEN JAHREN 19451965. BEISPIEL EINER POLITIK
DER MOCHTHABER GEGENÜBER DER RESIDENZARCHITEKTUR.
ERSTER TEIL: DIE BEWIRTSCHAFTUNGSVERSCHUE DES SCHLOSSES
IN DEN ERSTEN NACHKRIEGSJAHREN (BIS 1955)

Nach dem Abschluss des Krieges übernahmen die polnischen Machthaber das Schloss
Fürstenstein, das sich anfänglich in sowjetischen Händen befand. Es ist von der alten Ausstattung
nicht viel übrig geblieben, weil sie kurz davor von den Deutschen weggeschafft oder vernichtet
worden war. Wegen des großen Rauminhaltes des Gebäudes konnte man  trotz vielfacher Versuche
 keinen Nutzer finden. Das Schloss stand also viele Jahre lang verlassen, obschon es
unterschiedlichen Zielen und Institutionen diente. Es wurden Versuche unternommen, Projekte
zur Bewirtschaftung zu entwickeln, aber es gelang nicht, sie umzusetzen. Leider, wurden in
Übereinstimmung mit dem geltenden Recht aus Schloss Fürstenstein wertvolle Elemente der
technischen Ausstattung weggeschafft. Auch Vandalen und Organisierer trugen im hohen Grade
zur Degradierung des sehenswürdigen Objektes bei, in dem sie die wertvolleren Elemente, wie
z.B. die Brunnen, weggeschafft haben. Um diesem Prozess ein Ende zu setzen, wurden besonders
zu diesem Zweck Wächter eingestellt. Sie haben ihre Aufgabe nicht erfüllt, ihnen selbst wurde
die Mittäterschaft mit den Dieben vorgeworfen. Zehn Jahre lang nach dem Zweiten Weltkrieg
gelang es nicht, das Schloss einer Institution zu übergeben, die sich mit seiner Sicherung und
Bewirtschaftung hätte beschäftigen können.

