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REZYDENCJONALNEJ NA DOLNYM ŒL¥SKU
CZÊŒÆ 2: NADZIEJE NA ZAGOSPODAROWANIE

KSI¥¯A W LATACH 1955–1965

Zbli¿aj¹ca siê odwil¿ w Polsce w po³owie lat 50. minionego stulecia nie odmie-
ni³a sytuacji zamku. Nic siê bowiem nie zmieni³o w stosunku w³adz do zabytko-
wych pa³aców, szczególnie na ziemiach zachodnich i pó³nocnych. W pocz¹tkach
1956 r. pojawi³a siê szansa na znalezienie u¿ytkownika ca³ego zamku. Przedsta-
wiciele Huty im. Lenina zwrócili siê do wojewódzkiego konserwatora zabytków
we Wroc³awiu z proœb¹ o wskazanie obiektów zabytkowych, które nadawa³yby siê
na cele kolonijno-wczasowe dla pracowników huty. Otrzymali dwie propozycje:
pa³ac w Gorzanowie ko³o K³odzka i zamek Ksi¹¿. Przedstawiciele huty i urzêdu
konserwatorskiego odbyli wycieczkê do obu obiektów 17 i 18 I, w której wyniku
wybór pad³ na Ksi¹¿, poniewa¿ gorzanowski pa³ac by³ zanadto zniszczony.

Konserwator wojewódzki przedstawi³ stan zachowania obiektu:
1. Konstrukcje murów i noœne nie wymagaj¹ remontu;
2. Niemal wszystkie pomieszczenia wymagaj¹ czêœciowych uzupe³nieñ stolar-

ki, naprawy tynków i sklepieñ, w niektórych salach sztablatury;
3. W niektórych pomieszczeniach konieczna jest naprawa pod³óg;
4. Uzupe³nienie i kontrola sieci kanalizacyjnej (ok. 20%), sieci centralnego

ogrzewania (ok. 30%), sieci wodno-kanalizacyjnej (ok. 30%), sieci elektrycznej
(ok. 80%);

5. Zasilenie wodno-kanalizacyjne z Wa³brzycha przez podstacje pomp wyma-
ga kontroli, a zasilenie centralnego ogrzewania zainstalowania nowych kot³ów,
pod³¹czenie sieci elektrycznej wymaga kontroli;

6. Dach wymaga naprawy (ok. 10%) oraz prze³o¿enia dachówek (ok. 40%);
7. Do uporz¹dkowania dziedziñca honorowego potrzeba ok. 2500 m3 ziemi

i gruzu;
8. Doprowadzenie do u¿ytkowania tarasów z kwietnikami oraz fontann na nich

nie wymaga wiêkszych nak³adów;
9. Ca³y obiekt, ze wzglêdów bezpieczeñstwa, powinien zostaæ ogrodzony siat-

k¹ (ok. 250 mb.) wzd³u¿ murów.
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Przyjêto równie¿ zasadê zastosowania postulatów konserwatorskich podczas
prac adaptacyjnych. Nale¿a³o wiêc zachowaæ w pierwotnym stanie wszelkie frag-
menty wystroju architektonicznego, rzeŸbiarskiego i malarskiego we wnêtrzach.
Konserwator bêdzie móg³ zgodziæ siê, w miarê mo¿liwoœci, na przeróbki wystroju
wnêtrz pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ narusza³y wartoœci zabytkowej obiektu1.

Informacje te zosta³y zawarte w notatce s³u¿bowej z 19 I, spisanej miêdzy kon-
serwatorem wojewódzkim a przedstawicielami Huty im. Lenina. Nie by³ to jed-
nak dokument obowi¹zuj¹cy prawnie obie strony. Przedstawiciele huty mieli
przed³o¿yæ uzyskany materia³, w tym plany i zapewne fotografie, dyrekcji i Ra-
dzie Kombinatu Zwi¹zku Zawodowego Hutników. Otrzymali termin 25 II 1956 r.,
w którym mieli powiadomiæ o swojej decyzji konserwatora oraz odpowiednie czyn-
niki na szczeblu ministerialnym.

Prawdopodobnie Dzia³ Urz¹dzeñ Socjalnych huty podj¹³ pozytywn¹ decyzjê
i sprawa zosta³a przekazana do decyzji Ministerstwa Hutnictwa. Œwiadczy o tym
pismo Centralnego Zarz¹du Muzeów i Ochrony Zabytków (dalej: CZMiOZ) do Mi-
nisterstwa Hutnictwa, w którym pisano, ¿e „przejêcie zamku przez resort Hutnic-
twa [!], dysponuj¹cego [!] nierównie wiêkszymi funduszami, m.in. na cele socjal-
no-kulturalne swych pracowników, bêdzie aktem donios³ej wagi zarówno ze
wzglêdów gospodarczo-kulturalnych, jak i politycznych, szczególnie wa¿nych na
tamt. terenie”2. Jak widaæ, potencjalnych kontrahentów próbowano zachêciæ, po-
s³uguj¹c siê argumentami natury politycznej. Nie po raz pierwszy zreszt¹ odwo³y-
wano siê do tych argumentów. Niejednokrotnie podkreœlano równie¿ piastowsk¹
przesz³oœæ Ksi¹¿a, a pisz¹c o ostatnich w³aœcicielach, rzadko u¿ywano ich nazwi-
ska (von Hochberg), okreœlaj¹c ich ksi¹¿êtami „Pszczyñskimi”, nie z niemiecka von
Pless. Zwraca te¿ uwagê niepoprawna pisownia przymiotnika wielk¹ liter¹, a prze-
cie¿ oznacza on tytu³ zwi¹zany z obszarem historycznym.

Niestety, 17 V 1956 r. Ministerstwo Hutnictwa przes³a³o pismo do CZMiOZ,
w którym poinformowa³o, ¿e „zabytkowy zespó³ zamkowy w ksiê¿nie k/Wa³brzy-
cha nie mo¿e byæ wykorzystany jako obiekt wczasowo-kolonijny przez Hutê im.
Lenina w Nowej Hucie. W zwi¹zku z powy¿szym Ministerstwo rezygnuje
z w/omawianego obiektu”3. W ten sposób znik³a kolejna szansa dla Ksi¹¿a. Mini-
sterstwo nie poda³o oczywiœcie powodów rezygnacji, ale s¹dziæ mo¿na, ¿e przy-
czyn¹ by³y rozmiary obiektu i koniecznoœæ wielkich nak³adów finansowych, prze-
kraczaj¹cych mo¿liwoœci nawet tak bogatego resortu.

Przez kilka miesiêcy zajmowano siê listem Pandosa Papachrystu z Warszawy,
który we wrzeœniu 1955 r. napisa³ list do redakcji „Trybuny Ludu”, bardzo nega-
tywnie przedstawiaj¹c w nim wielokrotnie wspomnianego w poprzednim artykule
dozorcê Wawrzyczka. Zarzuca³ mu, jak wielu innych, niestosowne, a nawet anty-
polskie treœci w przekazywanej wiedzy o zamku. W maju nastêpnego roku Prezy-

1 Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: AMKiDzN), 1007/508, no-
tatka s³u¿bowa z 19 I 1956.

2 Tam¿e, MKiS CZMiOZ do Ministerstwa Hutnictwa, pismo z 27 III 1956.
3 Tam¿e, Ministerstwo Hutnictwa do MKiS CZMiOZ, pismo z 17 V 1956.
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dium PRN we Wroc³awiu wystosowa³o pismo do wspomnianej redakcji. Opowie-
dziano siê w nim przeciwko zwolnieniu Wawrzyczka z pe³nienia obowi¹zków do-
zorcy, „uwa¿aj¹c, ¿e takie posuniêcie mog³oby doprowadziæ do rozpaczy, a nawet
jego œmierci”4. W zwi¹zku z tym przeprowadzono z nim jedynie rozmowê i naka-
zano mu m.in. usuniêcie ze œcian napisów, jakie pozostawiali zwiedzaj¹cy zamek
„turyœci”. To zreszt¹ nie by³a jedyna rozmowa z Wawrzyczkiem, w kwietniu 1956 r.
poinstruowano go bowiem, ¿e ma siê ograniczyæ do podawania zwiedzaj¹cym in-
formacji wed³ug wytycznych, jakie otrzyma³ jeszcze w 1952 r.

Dopiero w 1956 r. zamkiem zainteresowa³o siê PTTK, przy którym powo³ano
Spo³ecznego Opiekuna nad Zamkiem w Ksi¹¿nie z siedzib¹ na miejscu. Zorgani-
zowano wiêc w budynku bramnym (dawnej bibliotece) stacjê turystyczn¹ PTTK5.

W koñcu maja 1956 r. minister kultury i sztuki wystosowa³ dramatyczne pismo
z proœb¹ o pomoc do przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Planowania Gospo-
darczego (PKPG), w którym zwraca³ uwagê na historyczn¹, kulturaln¹ i materialn¹
wartoœæ zamku, którego pozostawienie w dalszym ci¹gu bez u¿ytkownika „powiêk-
szy sumê strat w gospodarce narodowej”6. Z powodu wysokich kosztów remontu,
przekraczaj¹cych mo¿liwoœci jednego u¿ytkownika, proponowa³ przeznaczenie
zamku na oœrodek wypoczynkowy dla pracowników kilku hut. Poniewa¿ wartoœæ
zamku minister okreœli³ na 80 mln z³, a zniszczenia na oko³o 15% wartoœci, koszt
remontu oszacowa³ na oko³o 12 mln z³. Przy za³o¿eniu, ¿e obiekt znalaz³by siê
w gestii piêciu zak³adów, ka¿dy z nich musia³by wy³o¿yæ po blisko 2,4 mln z³. Mi-
nister zwraca³ tak¿e uwagê na polityczn¹ stronê przedsiêwziêcia, nie precyzuj¹c
jednak, na czym mia³aby ona polegaæ7.

OdpowiedŸ z Departamentu Urz¹dzeñ Kulturalnych i Socjalnych PKPG prak-
tycznie nie wnosi³a niczego nowego. Informowano w niej o tym, ¿e w 1955 r. do-
konano lustracji zabytkowych obiektów na terenie województwa wroc³awskiego,
w tym tak¿e Ksi¹¿a, a sprawozdanie wraz z materia³em fotograficznym przed³o-
¿ono ministrowi. Ten za¿¹da³ okreœlenia wysokoœci nak³adów koniecznych do za-
bezpieczenia i ewentualnej odbudowy obiektu. Stwierdzono równie¿, ¿e poszuki-
wania ewentualnych u¿ytkowników nie dawa³y dotychczas pozytywnych rezultatów
ze wzglêdu na wysokie koszty adaptacji8.

Do pisma do³¹czono opis techniczny zamku, którego fragmenty warto zacyto-
waæ, dla przedstawienia stanu zachowania widzianego z perspektywy in¿yniera
z Pracowni Konserwacji Zabytków we Wroc³awiu.

„Budynek nr 1 – zamek . . .  Stan murów ogólnie dobry. Stropy nad poddaszem
oraz ostatnim piêtrem drewniane. Uleg³y one w wiêkszym procencie przegniciu,
a nawet zawaleniu na skutek braku zabezpieczenia przed deszczem. Nad ni¿szymi

4 Tam¿e, PWRN do redakcji „Trybuny Ludu”, pismo z 25 V 1956.
5 Tam¿e.
6 Tam¿e, MKiS do Przewodnicz¹cego PKPG, pismo z 30 V 1956.
7 Tam¿e.
8 Tam¿e, Wicedyrektor Departamentu Urz¹dzeñ Kulturalnych i Socjalnych PKPG H. Dankow-

ski do z-cy przewodnicz¹cego PKPG F. Blinowskiego, pismo z 10 VII 1956.
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kondygnacjami stropy nie wykazuj¹ zniszczeñ . . .  Konstrukcja dachowa na sku-
tek braku pokrycia dachowego w niektórych miejscach przegni³a, ogólny procent
zniszczenia okreœla siê na oko³o 30% ca³oœci konstrukcji dachowej oraz 50% po-
krycia dachowego dachówk¹ . . .  Stolarka tak drzwiowa jak i okienna z drzewa
twardego. W wiêkszoœci brak skrzyde³ okiennych i drzwiowych. W istniej¹cych
skrzyd³ach okiennych brak szyb. Ogólny procent zniszczenia okreœla siê na 60%.
Tynki zniszczone na skutek zacieków i dewastacji. Procent zniszczenia wynosi 50%.
Ok³adziny œcian tak drewniane jak i p³ytkowe zniszczone w oko³o 8% . . .  Ogólny
procent zniszczenia wszystkich posadzek okreœla siê na oko³o 60%. Instalacja elek-
tryczna zniszczona w 100%. Instalacja wod-kan., CO i gaz. zniszczona w du¿ym
stopniu. Brak kot³ów C.O. Ogólny procent zniszczenia okreœla siê na oko³o 55%”9.

Widaæ tu pewne ró¿nice w porównaniu ze stanem zachowania przedstawionym
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w pocz¹tkach 1956 r. Tam zniszcze-
nia dachów zamku okreœlono na oko³o 30%, tutaj na znacznie mniej, ale podobnie
wygl¹da³o zniszczenie pokrycia dachowego. Widaæ wiêc z tego, ¿e wczeœniejsze
prace zabezpieczaj¹ce niewiele da³y. W przypadku sieci kanalizacyjnej, c.o. i wod-
no-kanalizacyjnej straty okreœlano na 20–30%, a wiêc zdecydowanie mniej ni¿
w nowszym opracowaniu. Tak¿e zniszczenie sieci elektrycznej okreœlono w po-
cz¹tkach 1956 r. na oko³o 20% mniej.

Zdewastowane by³y równie¿ oficyny oraz budynek dawnej biblioteki. W jed-
nej z oficyn i bibliotece stropy na obu poziomach zniszczone by³y w 100%, a po-
krycia dachu w 50%. Drugi budynek oficyny, poniewa¿ s³u¿y³ koloniom dzieciê-
cym, zosta³ czêœciowo, ale powierzchownie odbudowany, w zwi¹zku z tym tak¿e
wymaga³ kapitalnego remontu.

Do opisu technicznego do³¹czono równie¿ informacjê o mo¿liwoœci u¿ytkowa-
nia kompleksu zamkowego. Stwierdzono w niej, ¿e istnieje mo¿liwoœæ zakwatero-
wania w nim oko³o 800 osób, poza tym dostateczna liczba pomieszczeñ pozwala
przeznaczyæ je na ró¿ne cele, m.in. spo³eczne i reprezentacyjne. Przedstawiono
nawet konkretne przeznaczenie lub instytucje, które mog³yby siê znaleŸæ w Ksi¹-
¿u. By³y to: dom wypoczynkowy i dom pracy twórczej zwi¹zków zawodowych
lub twórczych, sanatorium lub dom wczasowy, dom starców, inwalidów itp., szko-
³y zawodowe z internatami lub instytuty i uczelnie specjalne (np. górnicze), insty-
tut filmowy, a nawet czêœæ atelier filmowego.

W przypadku adaptacji na atelier sugerowano mo¿liwoœæ budowy hal zdjêcio-
wych na terenie parku. Wiêkszoœæ z tych pomys³ów proponowano ju¿ wczeœniej,
natomiast bardzo dobrze siê sta³o, ¿e nie dosz³o do za³o¿enia instytutu filmowego,
bo nie bardzo wiadomo, w jakim miejscu mog³yby powstaæ hale zdjêciowe, mo¿e
w parku, kosztem drzew albo na ³¹kach, s³u¿¹cych miejscowej stadninie koni.

W po³owie lipca 1956 r. po raz pierwszy pojawi³a siê kwestia umieszczenia pe³-
nego remontu zamku w 5-letnim Planie Inwestycyjnym. Aby do tego mog³o dojœæ,
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9 Tam¿e, Opis techniczny do orientacyjnej wyceny robót remontowych zamku Ksiê¿no ko³o Wa³-
brzycha.
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Pracownie Konserwacji Zabytków we Wroc³awiu podjê³y siê opracowania do 30 VI
orientacyjnego kosztorysu pe³nego remontu10.

Tymczasem w koñcu lipca Albert Bebel, zastêpca przewodnicz¹cego Prezydium
PRN w Wa³brzychu, wystosowa³ dramatyczny list do ministra kultury i sztuki,
w którym opisa³ sytuacjê Ksi¹¿a, jego dzieje, stan zachowania i mo¿liwoœci adap-
tacji. Proponowa³ m.in. zorganizowanie resortowego sanatorium dla górników cho-
rych na pylicê lub sanatorium przeciwgruŸliczego, wzorcowego domu dziecka dla
sierot, umieszczenie w zamku bli¿ej nieokreœlonego rolniczego zak³adu naukowo-
-badawczego. Propozycje te mog¹ wprawdzie budziæ ró¿ne w¹tpliwoœci, na pew-
no jednak wynika³y one z chêci ratowania obiektu za wszelk¹ cenê. Poniewa¿
A. Bebel nie otrzyma³ odpowiedzi, miesi¹c póŸniej kolejny list wystosowa³ Bole-
s³aw Str¹k, przewodnicz¹cy Prezydium, powo³uj¹c siê na osobist¹ rozmowê tele-
foniczn¹ z wiceministrem Stanis³awem Piotrowskim, który obieca³ zainteresowaæ
spraw¹ kilka ministerstw i instytucji na szczeblu centralnym. Mowa by³a o Mini-
sterstwie Kultury i Sztuki (MKiS), Ministerstwie Górnictwa, Ministerstwie Hut-
nictwa, Centralnej Radzie Zwi¹zków Zawodowych (CRZZ), PTTK, których przed-
stawiciele mieli siê spotkaæ w sprawie zamku w pocz¹tkach sierpnia. Do koñca
miesi¹ca spotkanie takie siê nie odby³o, co w s³usznym odczuciu autora listu by³o
lekcewa¿eniem sprawy11.

OdpowiedŸ pe³na frazesów nadesz³a kilkanaœcie dni póŸniej. Wiceminister dziê-
kowa³ za „pe³ne zrozumienia . . .  stanowisko w sprawie ochrony zabytków na Dol-
nym Œl¹sku i za pozytywne ustosunkowanie siê do przysz³ych losów omawianego
zabytku”. Pisa³ te¿, ¿e prowadzone s¹ rozmowy z Ministerstwem Zdrowia w spra-
wie umieszczenia w zamku sanatorium lub innej instytucji s³u¿by zdrowia, a tak¿e
z CRZZ w sprawie przekazania zamku na oœrodek wczasowy. Informowa³ równie¿,
¿e na bie¿¹cy rok z bud¿etu wojewódzkiego konserwatora zabytków przeznaczo-
no 40 tys. z³ na naprawê dachu i inne drobne prace12.

Ciekawe jest, ¿e ci¹gle mo¿na natkn¹æ siê na pisma informuj¹ce o naprawach
dachu, a ten wci¹¿ jest dziurawy i przecieka. Nieco œwiat³a na sprawê bie¿¹cych
remontów mo¿e rzuciæ pismo Prokuratury Wojewódzkiej we Wroc³awiu do
CZMiOZ. Poinformowano w nim mianowicie, ¿e na pocz¹tku drugiego pó³rocza
1955 r. MKiS przyzna³o 10 tys. z³ na najpilniejsze prace zabezpieczaj¹ce w zamku.
Pieni¹dze te przekazano architektowi powiatowemu w Wa³brzychu, ale wykorzy-
stano póŸn¹ jesieni¹ jedynie 7 tys. z³, a pozosta³a czêœæ kredytu przepad³a. Za to
kupiono 5 m3 desek z rozbiórki oraz 2 tys. sztuk ceg³y rozbiórkowej, niewykorzy-
stanej zreszt¹ przez wiele miesiêcy, niezabezpieczonej, le¿¹cej na wolnym powie-
trzu. Prokuratura podejrzewa³a, ¿e pozosta³¹ czêœæ kredytu przyw³aszczy³ sobie ar-
chitekt powiatowy13.
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10 Tam¿e, MKiS CZMiOZ do redakcji „Trybuny Ludu”, pismo z 17 VII 1956.
11 Tam¿e, Prezydium PRN w Wa³brzychu do MKiS, pismo z 31 VII 1956; Prezydium PRN w Wa³-

brzychu do MKiS, pismo z 29 VIII 1956.
12 Tam¿e, MKiS do Prezydium PRN w Wa³brzychu, pismo z 11 IX 1956.
13 Tam¿e, Prokuratura Wojewódzka we Wroc³awiu do MKiS CZMiOZ, pismo z 24 IX 1956.
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Nawet prasa centralna nie szczêdzi³a gorzkich s³ów prawnym opiekunom zamku,
drukuj¹c m.in. dramatyczne listy czytelników. Fragmenty jednego z nich mo¿na
przytoczyæ tytu³em przyk³adu: „...zamek ksi¹¿¹t piastowskich w Ksi¹¿u k. Wa³-
brzycha jest obiektem sta³ej dewastacji dokonywanej przez turystów, wycieczko-
wiczów i zwyczajnych szabrowników. Ci ostatni uczynili z niego obiekt dostar-
czaj¹cy surowca Centrali z³omu. Ofiar¹ szabrowników pad³y ju¿ miedziane daszki
na wykuszach, miedziane rynny, a nawet linka piorunochronowa (te¿ miedziana).
Zrabowano tak¿e figurkê z br¹zu – ozdobê fontanny, któr¹ tak¿e zniszczono. Te-
raz wandale przyst¹pili do rozbijania murów. Do znajduj¹cej siê bowiem na IV piê-
trze kuchni doprowadza³o wodê urz¹dzenie z rur o³owianych. Szabrownicy rozbi-
jaj¹c mur zdobywaj¹ wiêc cenny metal. Niszczenie zamku odbywa siê ci¹gle.
Ministerstwo Kultury sprawuj¹ce teoretycznie opiekê nad zamkiem zatrudni³o
wprawdzie dozorcê, ale nie jest on w stanie upilnowaæ 20 wejœæ prowadz¹cych do
zamku”14. Przedstawiony tu obraz pokrywa siê doskonale z tym, co wyczytaæ mo¿na
z zachowanej dokumentacji.

We wrzeœniu przeprowadzono w Ksi¹¿u wizjê lokaln¹, w której uczestniczyli
wiceminister pracy i opieki spo³ecznej, Kazimierz Barcikowski, i prof. Ignacy T³o-
czek z MKiS. Towarzyszyli im przewodnicz¹cy PRN w Wa³brzychu i tamtejszy
architekt powiatowy. Celem spotkania by³a mo¿liwoœæ umieszczenia w zamku ja-
kiegoœ zak³adu podleg³ego Ministerstwu Pracy i Opieki Spo³ecznej (MPiOS). Na
miejscu okaza³o siê, ¿e obiekt jest za du¿y, aby go przeznaczyæ na cele lecznic-
twa. Rzucono wiêc luŸn¹ propozycjê, aby na najwy¿szych kondygnacjach umie-
œciæ dom pracy twórczej dla emerytów lub czynnych pracowników zwi¹zanych
z resortem kultury i sztuki, a wiêc literatów, plastyków itp. Dolna kondygnacja mia-
³aby zostaæ przeznaczona na cele turystyczne i wystawowe15.

W tym samym czasie MKiS stwierdzi³o, ¿e w 1956 r. przeznaczy 40 tys. z³ na
zabezpieczenie wejœæ do zamku, aby uniemo¿liwiæ dostêp szabrowników. Ponad-
to w 1957 r. przeka¿e 70 tys. z³ na sporz¹dzenie czêœciowej inwentaryzacji oraz
200 tys. z³ na zabezpieczenie dachu. Natomiast prezydium PRN w Wa³brzychu zo-
bowi¹za³o siê do zatrudnienia drugiego dozorcy, który dodatkowo zajmowa³by siê
pracami remontowo-budowlanymi16.

Jesieni¹ 1956 r. okaza³o siê, ¿e MPiOS nie uwzglêdni³o w swoim projekcie planu
inwestycyjnego na 1957 r. œrodków na zagospodarowanie zamku, na co liczy³o
MKiS. W tej sytuacji Departament Urz¹dzeñ Kulturalnych i Socjalnych PKPG za-
proponowa³, aby sprawê Ksi¹¿a przekazaæ specjalnej Komisji Sejmowo-Rz¹dowej
do zbadania niszczej¹cych zabytków w Polsce. Komisja taka mia³a byæ powo³ana
na posiedzeniu Sejmowej Komisji Oœwiaty, Kultury i Sztuki, zgodnie z wnioskiem
zg³oszonym 15 X17.
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14 Z.¯., Do redaktora „¯ycia”. Zabytek na z³om (¯ycie Warszawy, 15 IX 1956).
15 AMKiDzN, 1007/508, MKiS do PKPG, pismo z 5 X 1956.
16 Tam¿e.
17 Tam¿e, PKPG do MKiS, pismo z 20 X 1956.



55

Tymczasem na 2 XI 1956 r. zaplanowano spotkanie w MKiS u prof. I. T³oczka
w sprawie przejêcia zamku przez Fundusz Wczasów Pracowniczych (FWP) z prze-
znaczeniem na oœrodek wczasowy dla goœci zagranicznych. Spotkanie siê nie odby-
³o, bo g³ówny zainteresowany nie otrzyma³ na czas zaproszenia. W póŸniejszym
czasie przes³ano do FWP orientacyjny kosztorys remontu zamku, ale i ten poten-
cjalny u¿ytkownik wycofa³ siê.

Nadziej¹ dla w³adz powiatowych w Wa³brzychu sta³o siê powo³anie przez Pre-
zesa Rady Ministrów Komisji Rz¹dowej ds. Odbudowy i Ochrony Zabytków.
Wiosn¹ 1957 r. wystosowano wiêc obszerne pismo do Prezydium Rady Ministrów,
w którym du¿o miejsca poœwiêcono dziejom zamku, w wielu miejscach mijaj¹c siê
z prawd¹ historyczn¹ lub przedstawiaj¹c nieco naci¹gane fakty. Pisano wiêc w li-
œcie do najwy¿szych w³adz, ¿e „ludnoœæ autochtoniczna polska tych ziem widzia³a
w tym przepiêknym zabytku synonim polskoœci i widomy dowód praw ludu pol-
skiego do ziem po³o¿onych nad Odr¹ i Nys¹ £u¿yck¹” oraz ¿e „zamek Ksi¹¿, naj-
dro¿sza pami¹tka Œlêzan [!] i Opolan wzniesiony rêkami tych plemion, nie znala-
z³a nale¿ytego dotychczas zrozumienia”18. To stylistyka typowa dla tamtego okresu
w odniesieniu do miejsca, o którym mowa. Trudno powiedzieæ, na ile autorzy pi-
sma wierzyli w to, co pisali, ale by³y to zwroty i okreœlenia poprawne politycznie,
takie, które mog³y jedynie pomóc w rozwi¹zaniu sprawy Ksi¹¿a.

Pismo nie przynios³o ¿adnego rozstrzygniêcia i sprawa zamku nadal sta³a
w martwym punkcie. W 1957 r. prowadzono bardzo obszern¹ korespondencjê na
ró¿nych szczeblach, dotycz¹c¹ prac remontowych i ich odbioru. Wynajdowano nie-
prawid³owoœci w zawieranych umowach, nie odbierano robót, bo czêœæ prac by³a
wykonana Ÿle, przekraczano kompetencje, naruszano obowi¹zuj¹ce przepisy pra-
wa budowlanego i finansowo-rachunkowego.

Niestety, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zachowa³y
siê dokumenty od po³owy 1957 r. do po³owy roku 1960. Jedynie z notatki sporz¹-
dzonej w innej sprawie w lipcu 1961 r. dowiadujemy siê, ¿e w 1959 r. planowano
przekazaæ zamek Ministerstwu Oœwiaty na centralny oœrodek szkoleniowy. W no-
tatce tej znajduje siê tak¿e informacja o tym, ¿e równie¿ „Orbis” stara³ siê o za-
mek z przeznaczeniem na hotel turystyczny dla goœci zagranicznych (Polonii)19.

Wojewódzki Komitet Turystyki we Wroc³awiu w wykazie obiektów zabytkowych
przeznaczonych na cele turystyczne, ale, co interesuj¹ce, negatywnie ocenionych
przez Komitet dla Spraw Turystyki, proponowa³ rozwa¿enie mo¿liwoœci ulokowa-
nia w zamku Centralnego Domu Turysty w po³¹czeniu z oœrodkiem szkolenia prze-
wodników, stworzenia domu wczasowego dla dzieci z zagranicy lub dobrze wypo-
sa¿onej bazy noclegowej dla wycieczek zagranicznych. Argumentem za ostatni¹
propozycj¹ by³ brak takiej bazy na Dolnym Œl¹sku, co utrudnia³o organizacjê wy-
cieczek np. dla Polonii. Przewidywany koszt remontu okreœlono na 20 mln z³20.
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18 Tam¿e, Prezydium PRN do Prezydium Rady Ministrów, pismo z 8 IV 1957.
19 Tam¿e, MKiS, Notatka w sprawie zamku „KSI¥¯” k/Wa³brzycha w wojew. wroc³. z 24 VII 1961.
20 Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu (dalej: APWr.), PWRN we Wroc³awiu IX/113, Wykaz

obiektów zabytkowych do aktywizacji na cele turystyczno-wypoczynkowe.
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W 1960 r. Urz¹d Rady Ministrów powo³a³ specjalny zespó³ do zbadania mo¿liwo-
œci zagospodarowania zamku. W sprawozdaniu zaproponowano przekazanie go
Zwi¹zkowi Nauczycielstwa Polskiego na dom rencistów nauczycieli, po³¹czony
z oœrodkiem szkoleniowym lub kursowym, albo urz¹dzenie w Ksi¹¿u oœrodka wy-
poczynkowo-szkoleniowego dla pracowników rad narodowych21.

Od 3 do 26 X 1960 r. przeprowadzono badania lochów zamkowych i korytarzy
podziemnych, wykutych podczas wojny, w celu stwierdzenia, czy nie s¹ zamino-
wane lub czy nie znajduj¹ siê w nich pomieszczenia z dzie³ami sztuki. W pracach
tych pod kierownictwem W³adys³awa Steczka z wa³brzyskiej Okrêgowej Stacji
Ratownictwa Górniczego bra³o udzia³ 30 osób: ratownicy z Centralnej i Okrêgo-
wej Stacji Ratownictwa Górniczego, saperzy Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego, pra-
cownicy Wojewódzkiej Komendy MO we Wroc³awiu oraz Prezydiów PRN i MRN
w Wa³brzychu22.

W roku 1960 pojawi³ siê kolejny pomys³ na zagospodarowanie zamku. Otó¿
5 VIII w Departamencie Inwestycji Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
odby³a siê konferencja dotycz¹ca zaadaptowania obiektu na cele lecznictwa uzdro-
wiskowego, a konkretnie sanatorium dla astmatycznych dzieci. By³a ju¿ nawet zgo-
da ministra kultury i sztuki na przekazanie zamku w zarz¹d i u¿ytkowanie Przed-
siêbiorstwu Pañstwowemu „Uzdrowisko Szczawno”. Nowy u¿ytkownik mia³
przej¹æ obowi¹zek sfinansowania prac remontowo-budowlanych niezbêdnych do
doprowadzenia obiektu do stanu pe³nej u¿ywalnoœci23.

Niestety, mimo decyzji podjêtej na najwy¿szym pañstwowym szczeblu, bezpar-
tyjny minister zdrowia prof. Rajmund Barañski poprosi³ ministra kultury i sztuki
o wstrzymanie decyzji o przekazaniu zamku na rzecz „Uzdrowiska Szczawno” do
czasu powrotu z urlopu wypoczynkowego wiceministra A. Pacho. W tym czasie
(24 VIII 1960 r.) do Ksi¹¿a uda³a siê 4-osobowa komisja rzeczoznawców Biura
Projektów S³u¿by Zdrowia, która przedstawi³a opiniê na temat zasadnoœci i eko-
nomicznoœci przejêcia zamku na cele wczeœniej wspomniane. Komisja stwierdzi-
³a, ¿e adaptacja obiektu na cele sanatorium dla dzieci chorych na astmê jest nie-
mo¿liwa z nastêpuj¹cych powodów: po³o¿enie zamku i otaczaj¹cych go przepaœci
stanowi niebezpieczeñstwo dla dzieci, zabytkowy charakter obiektu nie pozwala
na dokonywanie unowoczeœnieñ i koniecznych, radykalnych zmian, znakomita
wiêkszoœæ pomieszczeñ jest nieprzydatna do celów sanatoryjnych, a z tego wyni-
ka niemo¿noœæ przystosowania ich na cele lecznicze.

To powody natury technicznej. Istotne by³y równie¿ koszty, jakie nale¿a³oby
ponieœæ, aby dostosowaæ zamek do celów sanatoryjnych. Komisja oceni³a je wstêp-
nie i bardzo szacunkowo na oko³o 120–140 mln z³. Stwierdzi³a jednoczeœnie, ¿e
dobrym rozwi¹zaniem by³oby przekazanie zamku PAN i ulokowanie w nim oœrodka
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21 AMKiDzN, 1007/508, Notatka s³u¿bowa w sprawie mo¿liwoœci zagospodarowania Zamku [!]
Ksi¹¿ w powiecie Wa³brzyskim [!] woj. wroc³awskie, grudzieñ 1963.

22 R. Po l l ak , Eksmisja Bia³ej Damy (Magazyn Tygodniowy Gazety Robotniczej, nr 46, 12–13
XI 1960).

23 AMKiDzN, 1007/508, MKiS do Centralnego Zarz¹du Uzdrowisk, pismo z 9 VIII 1960; MKiS
do Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, pismo z 9 IX 1960.
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szkoleniowego z czêœci¹ internatow¹, ale w budynkach na przedzamczu. Ewentu-
alnie móg³by siê tam znaleŸæ instytut naukowy, ale taki, który nie wymaga spe-
cjalnych pomieszczeñ i urz¹dzeñ24.

W zwi¹zku z przedstawion¹ opini¹ wiceminister A. Pacho w piœmie do mini-
stra kultury i sztuki stwierdzi³, ¿e nie tylko koszty adaptacji by³yby wielkie, ale
tak¿e eksploatacja przekracza³aby przewidziane normy. Z tego powodu uzna³, ¿e
przejêcie zamku przez s³u¿bê zdrowia nie by³oby zasadne25.

Autorzy pisma tak¿e i teraz wskazywali na mo¿liwoœci zagospodarowania zam-
ku. Tym razem, obok proponowanego ju¿ wczeœniej kilkakrotnie domu wczaso-
wego czy umieszczenia wielu ró¿nych szkó³ wa³brzyskich, pojawi³ siê zupe³nie
nowy pomys³. Mia³oby siê wiêc w zamku znaleŸæ Archiwum Ziemi Œl¹skiej dla
województw: katowickiego, opolskiego, wroc³awskiego i zielonogórskiego. Pro-
pozycja taka wysz³a od Sekcji Mi³oœników Zabytków Ziemi Wa³brzyskiej, powo-
³anej do pomocy w staraniach o znalezienie gospodarza dla Ksi¹¿a26.

Kolejna notatka prasowa, opublikowana w „Trybunie Ludu” latem 1961 r. pt.
Nie ma pana na 400 pokojach, doprowadzi³a do tego, ¿e zamkiem zainteresowa³y
siê najwa¿niejsze osoby w pañstwie – wicepremier Piotr Jaroszewicz i Szef Urzê-
du Rady Ministrów wiceminister Janusz Wieczorek. Zarz¹d Muzeów i Ochrony
Zabytków27 wys³a³ do wiceministra kultury i sztuki Kazimierza Rusinka szacun-
kowe koszty remontu, opis techniczny zamku, plan, fotografiê i notatkê. Po zapo-
znaniu siê z ni¹ wicepremier i minister stwierdzili, ¿e najbardziej realna jest kon-
cepcja przejêcia ca³ego obiektu przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki.
Nale¿a³o wiêc wed³ug nich zaproponowaæ ministerstwu spotkanie w tej sprawie.
Gdyby jednak ten resort zawiód³, nale¿a³o skontaktowaæ siê z Ministerstwem Oœwia-
ty i Ministerstwem Zdrowia i Opieki Spo³ecznej. Ta wersja by³a ju¿ jednak wczeœ-
niej rozpatrywana – bezskutecznie. W rzeczonej notatce nie ma ani s³owa o resor-
cie górnictwa. Dowiadujemy siê natomiast, ¿e w po³owie lipca 1961 r. trwa³y
rozmowy w sprawie przejêcia zamku w Ksi¹¿u (zamiast pa³acu Schaffgotschów
w Cieplicach Œl¹skich) przez ZHP, a decyzja w tej sprawie nale¿a³a do wicepre-
miera Nowaka28.

Od 1956 r. œrednio co dwa lata prowadzono prace zabezpieczaj¹ce w celu utrzy-
mania odpowiedniego stanu technicznego obiektu. Roboty konserwatorskie prze-
biega³y z ró¿nym natê¿eniem, ale raczej z mizernym skutkiem. Do 1960 r. wyda-
no na zabezpieczenie obiektu z kredytów konserwatorskich oko³o 1,4 mln z³,
przeznaczaj¹c je na naprawê wszystkich dachów i rynien, zamkniêto równie¿ nie-
które otwory zewnêtrzne29.
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24 Tam¿e, Zamek w Ksi¹¿u ko³o Wa³brzycha [Opinia ekspertów], z 24 VIII 1960.
25 Tam¿e, Minister zdrowia do ministra kultury i sztuki, pismo z 16 IX 1960.
26 Tam¿e, Prezydium PRN do Prezydium Rady Ministrów, pismo z 8 IV 1957.
27 Na pocz¹tku lat 60. zmieniono Centralny Zarz¹d Muzeów i Ochrony Zabytków na Zarz¹d Mu-

zeów i Ochrony Zabytków.
28 AMKiDzN, 1007/508, MKiS, Notatka w sprawie zamku „KSI¥¯” k/Wa³brzycha w wojew.

wroc³. z 24 VII 1961.
29 Tam¿e.
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Pisz¹c o zabezpieczaniu zamku, przez wiele lat nie zwracano uwagi na g³êboki
wykop na dziedziñcu paradnym, usytuowany przed g³ównym wejœciem. Czasem
jedynie wspominano o nim, nie dostrzegaj¹c niebezpieczeñstwa, jakie grozi³o zwie-
dzaj¹cym, których chroni³ jedynie dziurawy, drewniany p³ot.

Wykop (sztolnia) przed zamkiem to elipsa o d³ugoœci oko³o 23 m i szerokoœci
oko³o 18 m, g³êbokoœci blisko 18 m. Œciany sztolni, opadaj¹ce pod ostrym k¹tem
w kierunku dna, wykuto w skale. Dopiero w 1962 r. wydano opiniê dotycz¹c¹ kon-
cepcji jej zabezpieczenia, a w³aœciwie likwidacji, aby umo¿liwiæ wygodne dojœcie
do zamku i odpowiedni dojazd. W grê wchodzi³y dwie mo¿liwoœci: zasypanie lub
przykrycie otworu. Wed³ug autora opinii, in¿. Czes³awa Szindlera, zasypanie by-
³oby bardzo drogie i czasoch³onne, nale¿a³oby bowiem u¿yæ a¿ 26 300 m3 ziemi.
Poza tym zniszczeniu uleg³by obiekt mog¹cy w przysz³oœci stanowiæ atrakcjê tu-
rystyczn¹. Nie bez znaczenia by³ równie¿ fakt, ¿e dojœcie do podziemi zamku ze
sztolni mog³oby równie¿ okazaæ siê kiedyœ przydatne. W tej sytuacji zapropono-
wano przykrycie otworu, najlepiej konstrukcj¹ ¿elbetow¹, prefabrykowan¹, z po-
zostawieniem otworu rewizyjnego po³¹czonego drabink¹ z dnem sztolni30.

Zupe³nie inaczej sprawa wygl¹da³a z punktu widzenia Wojewódzkiej Rady
Konserwatorskiej we Wroc³awiu. Na jej posiedzeniu 19 XI 1962 r. stwierdzono,
¿e na rok 1963 przewiduje siê uporz¹dkowanie dojœcia do zamku, a „ogromny dó³
wykuty w skale przez Niemców przed zamkiem Ksi¹¿ zostanie zlikwidowany przez
zasypanie, a nie przez przykrycie ¿elbetowe konstrukcj¹ kryj¹c¹, poniewa¿ zasy-
panie do³u jest tañsze”. Wojewódzki konserwator zabytków uzna³ bowiem eksper-
tyzê MKiS, na której podstawie proponowano przykrycie otworu, za nierealn¹.
Okazuje siê przy okazji, ¿e ze strony MKiS by³a równie¿ koncepcja urz¹dzenia
w przesklepionym otworze... kawiarni31.

Dopiero w grudniu 1963 r. wiceminister J. Wieczorek wystosowa³ pismo do prof.
dr. Kazimierza Secomskiego, zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Planowania przy
Radzie Ministrów. Pisa³ w nim, ¿e zamek, w dalszym ci¹gu bez u¿ytkownika, wy-
maga pilnych robót zabezpieczaj¹cych i konserwatorskich na du¿¹ skalê. Szacun-
kowa kwota potrzebna do doprowadzenia zamku do stanu u¿ywalnoœci wzros³a ju¿
do 30–40 mln z³ i, jak od pocz¹tku, by³ to podstawowy powód, dla którego Ksi¹¿
nie móg³ znaleŸæ u¿ytkownika. Przerasta³o to mo¿liwoœci finansowe nawet najwiêk-
szych potentatów przemys³owych. Znacznie proœciej i bezpieczniej by³o wzi¹æ
obiekty mniejsze, niewymagaj¹ce wielkich funduszy na remonty. Kwatera G³ów-
na ZHP pocz¹tkowo zgodzi³a siê na przejêcie zamku zamiast pa³acu w Cieplicach
Œl., ale postawi³a warunek: doprowadzenie go do porz¹dku. W tej sytuacji zapro-
ponowano KG ZHP inne, mniejsze obiekty. Tak¿e G³ówny Komitet Kultury Fi-
zycznej i Turystyki (GKKFiT) odmówi³ objêcia zamku z powodów finansowych.
Wed³ug J. Wieczorka mo¿liwoœci zagospodarowania pogorszy³y siê, poniewa¿
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30  Tam¿e, Cz. Sz ind l e r, Opinia na temat koncepcji przekrycia sztolni przed wejœciem g³ów-
nym do zamku Ksi¹¿ w Ksiê¿nie ko³o Wa³brzycha w województwie wroc³awskim, Warszawa 1962.

31 APWr., IX/114, Prezydium WRN we Wroc³awiu, Protokó³ z III (VII) posiedzenia Rady Kon-
serwatorskiej... 19 listopada 1962 r., protoko³y z sesji Woj. Rady Konserwatorskiej 1957–1963.
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w gospodarce narodowej wprowadzono daleko posuniête oszczêdnoœci. Zwraca³
jednak uwagê, ¿e pozostawienie zamku w tym stanie by³oby uszczupleniem ma-
j¹tku narodowego „z równoczesnym dopuszczeniem do dalszej dewastacji wa¿ne-
go zabytku kultury polskiej [!] w tym rejonie ziem odzyskanych”32. W ostatniej
czêœci pisma prosi³ prof. K. Secomskiego o wyra¿enie opinii i przedstawienie spo-
sobu dalszego postêpowania. Jak z tego widaæ, stylistyka pisma niewiele ró¿ni siê
od tych z poprzednich lat. Podobnie jak propozycje zawarte w ostatnim zdaniu,
gdzie J. Wieczorek twierdzi, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem by³oby znalezienie jed-
nego u¿ytkownika, np. FWP, PTTK, PP „Orbis”, Huta im. Lenina, Zjednoczenie
Przemys³u Wêglowego33. Takie sugestie podawano wczeœniej ju¿ wielokrotnie i nic
z tego nie wynika³o, oprócz przep³ywu pism miêdzy instytucjami, teraz ju¿ na naj-
wy¿szym szczeblu.

Na pismo wiceministra J. Wieczorka wys³ano odpowiedŸ do MKiS w formie
obszernej notatki s³u¿bowej z 1963 r., która potwierdzi³a rozeznanie dokonane
trzy lata wczeœniej przez komisjê z Biura Projektów S³u¿by Zdrowia. W czêœci
pierwszej zawiera ona ogólny opis zamku i jego po³o¿enia, w czêœci drugiej opis
techniczny, w którym podano m.in. zniszczenia i konieczne prace remontowe
w zamku, dwóch oficynach i budynku bramnym. Czêœæ trzecia dotyczy zagospo-
darowania obiektu i rozpoczyna siê od selekcji negatywnej. Stwierdzono wiêc,
¿e nie nadaje siê na cele opieki spo³ecznej. Zak³adu psychiatrycznego nie powinno
siê tam lokowaæ, bo jest ju¿ stosunkowo gêsta ich sieæ na terenie województwa
wroc³awskiego. Na zak³ad odwykowy kubatura jest zbyt du¿a, nie gwarantuj¹c
pe³nego wykorzystania obiektu. Zak³ad geriatryczny nie powinien siê tam mie-
œciæ, poniewa¿ rodziny chorych z odleg³ych stron kraju nie mog³yby ich odwie-
dzaæ. Na zak³ad przeciwgruŸliczy zamek siê nie nadaje z powodu zbyt grubych
murów, nie gwarantuj¹cych odpowiedniego mikroklimatu. W przypadku szko³y
pielêgniarskiej utrudnieniem by³aby znaczna odleg³oœæ od bazy szpitalnej, a dla
magazynu farmaceutycznego lub sprzêtu medycznego przeszkod¹ by³by brak
bocznicy kolejowej.

W 1963 r. GKKFiT, wykonuj¹c zalecenia zespo³u z 1960 r., zorganizowa³ na
terenie zamku stacjê turystyczn¹ na 15 ³ó¿ek. Tak¿e w 1963 r. GKKFiT podj¹³
uchwa³ê o adaptacji budynku bramnego na schronisko turystyczne z 60 miejscami
noclegowymi, uruchomieniu punktu gastronomicznego oraz sprzeda¿y pami¹tek.
W schronisku mia³ byæ zatrudniony przewodnik do oprowadzania wycieczek,
których ci¹gle przybywa³o do Ksi¹¿a wiele. Wed³ug szacunków rocznie zwiedza-
³o zamek oko³o 200–250 tys. osób34. Byæ mo¿e liczby te by³y oko³o dziesiêcio-
krotnie mniejsze, wed³ug innego Ÿród³a bowiem zwiedzaj¹cych mia³o byæ oko³o
20–30 tys. rocznie, co wynika³o z wp³ywów za bilety wstêpu, pobieranych przez
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32 AMKiDzN, 1007/508, Szef Urzêdu RM do Z-cy Przewodnicz¹cego Komisji Planowania przy
RM, pismo z 9 XII 1963.

33 Tam¿e.
34 Tam¿e, Notatka s³u¿bowa w sprawie mo¿liwoœci zagospodarowania Zamku [!] Ksi¹¿ w powie-

cie Wa³brzyskim [!] woj. wroc³awskie, grudzieñ 1963.
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Oddzia³ PTTK w Wa³brzychu35. Wszystkie koszty adaptacji na cele turystyczne
mia³y byæ pokryte z funduszy GKKFiT. Niezale¿nie od przedstawionych planów,
w dniach 16–21 XII 1963 r. Zespó³ Urz¹dzeñ Kulturalnych i Socjalnych Komisji
Planowania przeprowadzi³ rozmowy w sprawie przejêcia zamku z ró¿nymi insty-
tucjami. By³y wœród nich: Ministerstwo Przemys³u Ciê¿kiego, Huta im. Lenina,
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, GKKFiT, Dyrekcja FWP, Komenda G³ów-
na ZHP, MKiS oraz Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego woj. wro-
c³awskiego.

Przedstawiciele Ministerstwa Przemys³u Ciê¿kiego i Ministerstwa Górnictwa
i Energetyki stwierdzili, ¿e nie bêd¹ prowadziæ rozmów, poniewa¿ sprawa jest im
doskonale znana i nie s¹ zainteresowani. Dyrekcja FWP tak¿e odrzuci³a ofertê,
stwierdzaj¹c, ¿e obiekt nie nadaje siê na cele wczasowe, wzglêdy techniczne nie
pozwalaj¹ bowiem na przebudowê sal na pokoje z liczb¹ ³ó¿ek nie wiêksz¹ ni¿ 4–5.
GKKFiT nie widzia³ wiêkszych mo¿liwoœci zagospodarowania ponad to, co wy-
kona³ i zaplanowa³. Przedstawiciel Huty im. Lenina uwarunkowa³ dalsze rozmo-
wy od przydzielenia odpowiedniego limitu inwestycyjnego. ZHP nie móg³by siê
podj¹æ remontu i eksploatacji ca³ego zamku z powodów finansowych, natomiast
otwarta mog³aby byæ sprawa przejêcia jedynie czêœci obiektu36.

Poniewa¿ rozmowy nie da³y spodziewanego rezultatu, we wnioskach notatki
s³u¿bowej stwierdzono, ¿e uk³ad funkcjonalny zamku pozwala na zagospodaro-
wanie przez ró¿nych u¿ytkowników, zarówno w uk³adzie pionowym, jak i pozio-
mym, i etapowe zagospodarowanie. Najw³aœciwsze jednak by³oby zainteresowa-
nie obiektem instytucji zwi¹zanych z m³odzie¿¹, a wiêc Ministerstwa Oœwiaty,
Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego, ZMS, ZMW, ZHP. Ostatecznie zapropono-
wano, aby dalsze prowadzenie spraw zwi¹zanych z zagospodarowaniem zamku po-
wierzyæ ministrowi kultury i sztuki, jako cz³onkowi Rady Ministrów, z urzêdu od-
powiedzialnemu za konserwacjê i zagospodarowanie obiektów zabytkowych37.

Spraw¹ zaj¹³ siê Departament Ekonomiczny MKiS, który wystosowa³ pismo do
wiceministra kultury i sztuki Z. Garsteckiego, praktycznie wycofuj¹c siê z wziêcia
odpowiedzialnoœci za Ksi¹¿. Do wniosków wspomnianej notatki s³u¿bowej pro-
ponowano dopisaæ expressis verbis, ¿e œrodki na kapitalne remonty w bud¿ecie
MKiS zostan¹ zwiêkszone do 3 mln z³. Stwierdzono ponadto, ¿e znalezienie sta³e-
go u¿ytkownika ca³oœci obiektu, z powodu ograniczeñ finansowych na cele socjal-
no-kulturalne, jest niewykonalne. W tej sytuacji „Minister Kultury i Sztuki nie po-
winien przyj¹æ na siebie zobowi¹zania dalszego prowadzenia sprawy wykorzystania
»Zamku Ksi¹¿«. Przekracza to mo¿liwoœci jednego resortu”38.

W tym samym czasie Zarz¹d Muzeów i Ochrony Zabytków (ZMiOZ), w zwi¹z-
ku z zapowiedzianym na 10 II 1964 r. posiedzeniem Prezydium Komisji Planowa-
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35 Tam¿e, Koncepcja zagospodarowania zamku „Ksi¹¿” k/Wa³brzycha, 19 X 1964.
36 Tam¿e, Notatka s³u¿bowa w sprawie mo¿liwoœci zagospodarowania Zamku [!] Ksi¹¿ w powie-

cie Wa³brzyskim [!] woj. wroc³awskie, grudzieñ 1963.
37 Tam¿e.
38 Tam¿e, MKiS Departament Ekonomiczny, Notatka dla Obywatela Ministra Z. Garsteckiego,

z 7 II 1964.



61

nia przy Radzie Ministrów, gdzie mia³a byæ poruszona m.in. sprawa Ksi¹¿a, przed-
stawi³ swoj¹ koncepcjê turystycznego zagospodarowania obiektu. Do czasu zna-
lezienia sta³ego u¿ytkownika nale¿y powo³aæ Zarz¹d Zamku, który zaj¹³by siê tu-
rystycznym administrowaniem i eksploatacj¹ obiektu, nie krócej jednak ni¿ przez
4 lata. Najlepiej by³oby, gdyby taki zarz¹d powo³a³ wa³brzyski Oddzia³ PTTK, który
ma nie tylko doœwiadczenie w prowadzeniu obs³ugi ruchu turystycznego, ale rów-
nie¿ dzia³aczy zwi¹zanych z zamkiem. Zarz¹d Zamku powinien byæ jednostk¹ go-
spodarcz¹ z w³asnym bud¿etem i planem finansowo-rzeczowym. Propozycja ta zo-
sta³a zaakceptowana w po³owie stycznia po rozmowach, jakie przeprowadzili
przedstawiciele Prezydium PRN w Wa³brzychu i dzia³acze PTTK, oraz konsulto-
wana z wojewódzkim konserwatorem zabytków39.

Wed³ug projektu sk³ad administracji zamku mia³by wygl¹daæ nastêpuj¹co: 1. Ku-
stosz (zarz¹dca); 2. Intendent (ksiêgowy); 3. Dwóch sta³ych dozorców, z których
jeden móg³by zostaæ przeszkolony do oprowadzania wycieczek; 4. Pracownik po-
mocniczy (gospodarczy); 5. Sta³y przewodnik zatrudniony na ca³y rok; 6. Prze-
wodnicy sezonowi, dzia³aj¹cy w okresie najwiêkszego ruchu turystycznego.

Aby zamek przyci¹ga³ turystów i sta³ siê bardziej atrakcyjny, nale¿a³o zadbaæ
o odpowiednie urz¹dzenia turystyczne: 1. Lokal administracji; 2. Schronisko tu-
rystyczne bez kuchni i jadalni; 3. Bufet z gor¹cymi potrawami, czynny w godz.
7.00–21.00; 4. Kiosk z pami¹tkami i wydawnictwami; 5. Parking strze¿ony;
6. Punkt pocztowy z okolicznoœciowym datownikiem; 7. Tablice informacyjne.

Doprowadzeniem do porz¹dku i zabezpieczeniem ca³ego zespo³u zamkowego
wraz z przygotowaniem go do zwiedzania i sfinansowaniem prac z kredytów kon-
serwatorskich mia³ siê zaj¹æ wojewódzki konserwator zabytków. Zasypanie nie-
bezpiecznego wykopu przed wejœciem do zamku, ci¹gle zagra¿aj¹cego turystom,
mia³o siê znaleŸæ w gestii Prezydium PRN w Wa³brzychu. Wa³brzyski Oddzia³
PTTK powinien zaj¹æ siê organizacj¹ schroniska, bufetu i punktu obs³ugi turystów
w budynku bramnym, w oparciu o fundusze w³asne i GKKFiT. Z Funduszu Tury-
styki i Wypoczynku GKKFiT powinny byæ sfinansowane kioski oraz urz¹dzenie
strze¿onego parkingu i dojazdów. Przy pomocy MKiS wa³brzyski Oddzia³ PTTK
powinien wydaæ pami¹tki i materia³y popularyzuj¹ce40.

Jak wspomniano wczeœniej, 10 II 1964 r. odby³o siê posiedzenie Prezydium Ko-
misji Planowania przy Radzie Ministrów pod przewodnictwem Stefana Jêdrychow-
skiego. Poniewa¿ w programie by³o m.in. „Zagospodarowanie obiektu zabytko-
wego »Zamek Ksi¹¿«”, na posiedzenie zaproszono: wiceministra Z. Garsteckiego,
przewodnicz¹cego Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wroc³awiu Bronis³awa
Ostapczuka, jego zastêpcê Zdzis³awa Karsta, cz³onka Prezydium WRN we Wro-
c³awiu Wilimowskiego, dyrektora ZMiOZ Mieczys³awa Ptaœnika, in¿. F. Kancle-
rza z MKiS oraz dyrektora Deutschmana i wicedyrektora Zespo³u Urz¹dzeñ So-
cjalnych i Kulturalnych Komisji Planowania RM J. Mansfelda.
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39 Tam¿e, MKiS ZMiOZ, Projekt turystycznego zagospodarowania zabytkowego zamku „KSI¥¯”
w woj. wroc³., z 7 II 1964.

40 Tam¿e.
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Decyzje podjêto na podstawie wyników badañ rzeczoznawców i wniosków
z nich wynikaj¹cych oraz po wymianie pogl¹dów. Prezydium Komisji zajê³o sta-
nowisko wnosz¹ce niewiele wiêcej do problemu Ksi¹¿a. Stwierdzono bowiem, ¿e
obiekt nale¿y przeznaczyæ na cele turystyczne, ale czêœæ zamkowo-pa³acowa po-
winna byæ zagospodarowana na potrzeby kulturalne. Trudno powiedzieæ, co rozu-
miano przez „obiekt”, a co przez „czêœæ zamkowo-pa³acow¹”. Byæ mo¿e w pierw-
szym wypadku chodzi³o o oficyny i budynek bramny, a w drugim o w³aœciwy
budynek zamku.

Dalej ustalono, ¿e funkcjê g³ównego inwestora odbudowy powinien obj¹æ
GKKFiT, jednak œciœle wspó³pracuj¹c z MKiS. Oba te resorty w ci¹gu 6 miesiêcy
powinny opracowaæ szczegó³owy program zagospodarowania zamku, bior¹c pod
uwagê etapow¹ koncepcjê odbudowy. Uznano, ¿e termin wykonania odbudowy
powinien zamkn¹æ siê w nastêpnej piêciolatce, która zaplanowana by³a na lata
1966–1970, z mo¿liwoœci¹ jego skrócenia. Do realizacji planów zaproponowano
powo³anie w ramach GKKFiT specjalnego przedsiêbiorstwa, które objê³oby pie-
czê nad odbudow¹, a w przysz³oœci zajê³o siê eksploatacj¹ zamku.

Poruszono oczywiœcie tak¿e sprawê finansowania odbudowy. Wed³ug szacun-
ków potrzebowano na ten cel oko³o 40 mln z³, które powinny znaleŸæ siê w planie
inwestycyjnym najbli¿szej piêciolatki. Poza tym nale¿a³o wzi¹æ pod uwagê pozy-
skanie œrodków ze Spo³ecznego Funduszu Odbudowy Stolicy oraz wynikaj¹cych
z uchwa³y Rady Ministrów nr 418 z 8 XII 1960 r.41 Bronis³aw Ostapczuk oœwiad-
czy³ tak¿e, i¿ prezydium WRN we Wroc³awiu przeznaczy ka¿dego roku 2 mln z³.
Dodatkowo w planie na 1965 r. nale¿a³oby przewidzieæ 5 mln z³ na opracowanie do-
kumentacji i prace zabezpieczaj¹ce42. Zgodnie z ustaleniami, jakie zapad³y wczeœniej,
Przewodnicz¹cy GKKFiT zarz¹dzeniem nr 57 z 15 VI 1964 r. zleci³ zadanie odbu-
dowy Ksi¹¿a Zarz¹dowi Inwestycji Hoteli Turystycznych43.

 W tym samym mniej wiêcej czasie poruszano sprawê Ksi¹¿a na posiedzeniu
Wojewódzkiej Rady Ochrony Dóbr Kultury we Wroc³awiu. Dr Mieczys³aw Zlat44

proponowa³ stworzenie etatu pe³nomocnika ds. odbudowy Ksi¹¿a, powo³uj¹c siê
na casus Krasiczyna, co przynios³o doskona³e wyniki. Profesor Bohdan Guerquin45

zaproponowa³ natomiast powo³anie, w miejsce pe³nomocnika, wieloosobowej ko-
misji. Miros³aw Przy³êcki w podsumowaniu posiedzenia stwierdzi³, ¿e ma zostaæ
powo³any Zarz¹d Odbudowy Zamku Ksi¹¿ oraz specjalny oddzia³ wykonawstwa46.
Jak wiadomo, ¿adna z tych propozycji nie zosta³a zrealizowana.
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41 Uchwa³a Rady Ministrów nr 418 z 8 XII 1960 r. o zasadach wykorzystania obiektów zabytko-
wych na cele u¿ytkowe (Monitor Polski z 1961 r., Nr I, poz. 6).

42 AMKiDzN, 1007/508, Protokó³ nr 21 z posiedzenia Prezydium Komisji Planowania przy Ra-
dzie Ministrów z dnia 10 II 1964.

43 Tam¿e, Przewodnicz¹cy GKKFiT do Przewodnicz¹cego Komisji Planowania przy RM, pismo
z 15 II 1965.

44 Mieczys³aw Zlat (ur. 1927), historyk sztuki, obecnie emerytowany profesor Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego.

45 Bohdan Guerquin (1904–1979), historyk architektury, profesor Politechniki Wroc³awskiej.
46 APWr., PWRN Wroc³aw IX/112, Protokó³ z V (IX) posiedzenia Wojewódzkiej Rady Ochrony

Dóbr Kultury we Wroc³awiu w dniu 18 III 1964.
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Wkrótce ZMiOZ opracowa³ wstêpne wytyczne do projektu zagospodarowania
turystyczno-kulturalnego zamku oraz powo³a³ zespó³ roboczy do opracowania w³a-
œciwego programu zagospodarowania turystycznego zamku. W jego sk³ad weszli:
naczelnik Wydzia³u Ogólnego ZMiOZ mgr Stanis³aw Bujas, starszy inspektor mgr
Tomasz Jurasz, naczelnik Wydzia³u Zabytków Architektury i Urbanistyki mgr in¿.
architekt Feliks Kanclerz, Dyrektor Departamentu Zagospodarowania Turystycz-
nego GKKFiT dr Olaf Rogalewski oraz starszy inspektor Departamentu Zagospo-
darowania Turystycznego GKKFiT mgr in¿. Mi³osz Wêc³awski. Nieco póŸniej do-
³¹czy³ do zespo³u dyrektor Zarz¹du Inwestycji Hoteli Turystycznych w Warszawie
mgr Edward Ptaszyñski47.

Zapewne w zwi¹zku z powy¿szymi ustaleniami „Express Wieczorny” doniós³
w krótkiej notatce o tym, ¿e Ksi¹¿ zostanie przeznaczony na cele turystyki zagra-
nicznej i bêdzie „noclegiem, punktem wy¿ywienia i konserwacji samochodów”.
Liczono szczególnie na turystów skandynawskich, którzy udaj¹c siê nad Morze
Œródziemne, mogli korzystaæ z uruchomionego 2 IV 1964 r. promu. Wed³ug auto-
ra notatki w zamku planowano zorganizowaæ muzeum obrazuj¹ce dzieje zamków
piastowskich na ziemiach zachodnich48.

W po³owie roku 1964 in¿. F. Ptaszyñski opracowa³ wytyczne konserwatorskie,
które mia³y byæ wykorzystane we wspó³pracy miêdzy resortami turystyki i kultu-
ry. Zespó³ zamkowy przeznaczono do kompleksowego zagospodarowania tury-
stycznego z uwzglêdnieniem potrzeb turystyki pobytowej odpoczynkowej, maso-
wej turystyki tranzytowej oraz masowych imprez okolicznoœciowych.

Zak³adano zagospodarowanie g³ównego korpusu zamku, przedzamcza i tarasów
oraz parku, amfiteatru i tzw. starego zamku Ksi¹¿, po raz pierwszy wspominanego
w dokumentacji (tu warto wspomnieæ, ¿e w 1959 r. przyznano na jego zabezpie-
czenie 100 tys. z³, ale zosta³ skreœlony z planu jako ma³o wartoœciowy obiekt,
a ewentualny zakres robót by³by bardzo du¿y)49. Trzy ostatnie obiekty powinny zo-
staæ przeznaczone dla masowej turystyki oraz na teren rekreacyjny dla ludnoœci
Wa³brzycha i okolic. Z tego wzglêdu na obszarze parku powinny siê znaleŸæ m.in.
parkingi, kioski spo¿ywcze, pola namiotowe, tereny do gier sportowych, organi-
zacji imprez i widowisk masowych oraz punkty sanitarne.

Zespó³ zamkowy mia³by byæ zagospodarowany w dwóch etapach. Pierwszy
obj¹³by przedzamcze, tarasy i park, z tym ¿e g³ówny zamek móg³by zostaæ w³¹-
czony do zwiedzania do czasu podjêcia w nim kompleksowych prac remontowo-
-adaptacyjnych. Nale¿a³oby tak¿e udostêpniæ wie¿ê jako punkt widokowy oraz jed-
n¹ salê, w której prowadzone by³yby prelekcje dla wycieczek. Drugi etap obj¹³by
remont g³ównego zamku, przeznaczonego na cele turystyczno-hotelowe o mo¿li-
wie wysokim standardzie. Oprócz czêœci hotelowej powinny siê w nim znaleŸæ:
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47 AMKiDzN, 1007/508, MKiS ZMiOZ do wiceministra kultury i sztuki, pismo z 30 V 1964;
GKKFiT do wiceministra kultury i sztuki, pismo z 29 VI 1964.

48 Zabytkowy zamek w Ksi¹¿u przeznaczony na cele turystyki zagranicznej (Express Wieczorny,
1964, nr 84 z 8 IV 1964).

49 APWr., PWRN we Wroc³awiu IX/118, Sprawozdanie z realizacji robót konserwatorskich na
terenie woj. wroc³awskiego objêtych planem na rok 1959.
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muzeum regionalne (2–3 sale przy Sali Maksymiliana), restauracja z kawiarni¹, sala
kinowa i ewentualnie widowiskowa, œwietlica i biblioteka z czytelni¹, sala gier oraz
pomieszczenia administracyjne.

Autor opracowania nie zapomnia³ o podziemiach, które powinny byæ w³¹czone
do trasy turystycznej prowadz¹cej po zamku. Proponowa³ nawet urz¹dzenie kawiar-
ni lub innego miejsca odpoczynku w jednym z ¿elbetowych pomieszczeñ50. Za-
nim jednak rozpocz¹³by siê remont g³ównego korpusu zamku, nale¿a³oby wyko-
naæ odpowiednie badania i studia obiektu, niezbêdne do uzyskania wiedzy o jego
dziejach51.

Oficjalne pisma nadal kr¹¿y³y miêdzy najwy¿szymi instytucjami w pañstwie.
Powielano propozycje zagospodarowania Ksi¹¿a, tworzono zespo³y ekspertów,
zbiera³y siê komisje, a tymczasem zamek niszcza³. Latem 1964 r. mgr in¿. arch.
Miros³aw Przy³êcki52, ówczesny wojewódzki konserwator zabytków we Wroc³a-
wiu, dokona³ inspekcji, a jej wyniki przes³a³ do Prezydium PRN oraz do wiado-
moœci MKiS. Pisa³, ¿e „opieka nad zamkiem jest wysoce niewystarczaj¹ca. M.in.
na skutek opadów atmosferycznych nast¹pi³o ponowne zalanie wielu sal zamku
w tym m.in. sali balowej [Maksymiliana] z freskami Schefflera. Woda dosta³a siê
w olbrzymich iloœciach g³ównie poprzez otwarte w³azy kominowe, oraz otwory
okienne, a tak¿e z tarasu wewnêtrznego z powodu zatkania kratki nad œciekiem
i poprzez rynny. Stwierdzi³em równie¿ nowe »rysunki« i podpisy na œcianach po-
mieszczeñ III kondygnacji”53. Wojewódzki konserwator zapytywa³ w piœmie tak-
¿e o to, na czym polega opieka sprawowana przez dozorców i kto jest odpowie-
dzialny za kontrolê urz¹dzeñ odp³ywowych, szczelnoœci pokrycia, zabezpieczenie
obiektu przed dostêpem chuliganów i wandali itp.

W paŸdzierniku 1964 r. Zarz¹d Inwestycji Hoteli Turystycznych w Warszawie
opracowa³ obszern¹ koncepcjê zagospodarowania zamku, który ci¹gle pozostawa³
w gestii Prezydium PRN w Wa³brzychu, a z jego upowa¿nienia wa³brzyski Od-
dzia³ PTTK pobiera³ op³aty za zwiedzanie w wysokoœci 1–2 z³. Pieni¹dze uzyska-
ne z biletów pozostawa³y do dyspozycji Prezydium PRN. W tym czasie trzy star-
sze osoby, ka¿da z nich zatrudniona na ½  etatu, sprawowa³y dozór nad zamkiem
i parkiem. Bior¹c pod uwagê wiek dozorców i rozleg³oœæ obiektu, by³o to niewy-
starczaj¹ce54.

Nowa koncepcja zagospodarowania uzupe³nia nieco przedstawione wczeœniej
„Wytyczne konserwatorskie...” F. Kanclerza. Podnosi kwestiê braku wody do k¹-
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50 AMKiDzN, 1007/508, F. Kanc le r z, Wytyczne konserwatorskie do za³o¿eñ turystycznego za-
gospodarowania zabytkowego zespo³u zamku KSI¥¯ w wojew. wroc³.

51 W 1962 r. Janina Eysymontt opracowa³a studium historyczno-architektoniczne zamku Ksi¹¿,
w którym znalaz³a siê bogata dokumentacja ikonograficzna. Brak w niej by³o jednak dok³adnych po-
miarów i rozwarstwieñ architektonicznych.

52 Prof. dr hab. Miros³aw Przy³êcki by³ w latach 1958–1973 g³ównym wojewódzkim konserwa-
torem zabytków we Wroc³awiu.

53 AMKiDzN, 1007/508, Wojewódzki konserwator zabytków do Prezydium PRN we Wroc³awiu,
pismo z 17 VIII 1964.

54 Tam¿e, Koncepcja zagospodarowania zamku „Ksi¹¿” k/Wa³brzycha, 19 X 1964.
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pieli, ale proponuje jednoczeœnie zaadaptowanie na basen k¹pielowy basenu prze-
ciwpo¿arowego, znajduj¹cego siê w pobli¿u budynku bramnego. Wspomina rów-
nie¿ o koniecznoœci budowy 1–2 szaletów na wschód od zespo³u zamkowego. Nie-
wiele nowego wnios³a koncepcja Zarz¹du Inwestycji Hoteli Turystycznych. 12 XII
1964 r. odby³a siê kolejna konferencja w sprawie zagospodarowania zamku, po³¹-
czona z wizj¹ lokaln¹, w której uczestniczy³o kilkunastu przedstawicieli ró¿nych
instytucji, od Komisji Planowania przy RM poczynaj¹c, na cz³onkach Komitetu
Powiatowego PZPR w Wa³brzychu koñcz¹c. Ustalono m.in., ¿e PBP „Orbis” do-
kona analizy mo¿liwoœci w³¹czenia zamku do programu wycieczek zagranicznych
i ewentualnoœci wykorzystania go na potrzeby turystyki zagranicznej. ZG PTTK
zbada szanse w³¹czenia zamku do programu wycieczek krajowych i wykorzysta-
nia go na schronisko turystyczne, a Polskie Towarzystwo Schronisk M³odzie¿o-
wych przeanalizuje mo¿liwoœæ w³¹czenia obiektu do programu wycieczek szkol-
nych i ulokowania w nim m³odzie¿owego schroniska wycieczkowego55.

W 1965 r. naprawiono dachy, dziêki czemu nie grozi³o ju¿ zalewanie wnêtrz
zamku. Z kredytów konserwatorskich przeprowadzono konserwacjê sztukaterii,
plafonu i fasety w Sali Maksymiliana, przeznaczaj¹c na to 473 tys. z³56.

Niestety, na piœmie z 2 VII 1965 r. Prezydium WRN we Wroc³awiu do Zarz¹du
Inwestycji Hoteli Turystycznych w Warszawie koñczy siê dokumentacja zachowana
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wczeœniej prowadzono za-
pewne jakieœ kolejne rozmowy na temat turystycznego zagospodarowania, wiosn¹
w prasie ogólnopolskiej pojawi³a siê bowiem notatka o tym, ¿e „wed³ug ostatnich
projektów gospodarzy województwa wroc³awskiego – historyczny zamek w Ksi¹-
¿u ma byæ adaptowany na szko³ê hotelarsk¹ [o czym wczeœniej nie by³o mowy]
i hotel turystyczny”57.

Jak widaæ z przedstawionych dokumentów, przez niemal 30 lat w³adze, ani te-
renowe, ani centralne, nie potrafi³y uporaæ siê z problemem zamku Ksi¹¿. Nie po-
mog³o zainteresowanie najwy¿szych w³adz pañstwowych. Nieskuteczne okaza³y
siê próby zainteresowania zamkiem najwiêkszych, a zatem najbogatszych, zak³a-
dów przemys³owych. Konieczne nak³ady finansowe i wielkoœæ obiektu przerasta-
³y mo¿liwoœci ka¿dej instytucji, która przymierza³a siê do przejêcia Ksi¹¿a.

Dopiero od lat 70. rozpoczêto powoln¹ odbudowê zamku i przystosowanie go
do bezpiecznego i kontrolowanego zwiedzania. Okres ten bêdzie przedmiotem
osobnego artyku³u.

55 Tam¿e, Notatka z wizji lokalnej w zamku „Ksi¹¿” oraz konferencji w sprawie zagospodarowa-
nia zamku – odbytej w dniu 12 XII 1964 r. w Wa³brzychu.

56 Tam¿e, Prezydium WRN we Wroc³awiu do Zarz¹du Inwestycji Hoteli Turystycznych w War-
szawie, pismo z 2 VII 1965.

57 S, Hotel w wielkim pa³acu (7 Dni w Polsce, nr 14, 4 IV 1965).
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SCHLOSS FÜRSTENSTEIN IN DEN JAHREN 1945–1965.
BEISPIEL EINER POLITIK DER MOCHTHABER
GEGENÜBER DER RESIDENZARCHITEKTUR.

TEIL 2. HOFFNUNGEN AUF EINE VERWALTUNG
FÜR DAS SCHLOSS FÜRSTENSTEIN

Während der ersten zehn Nachkriegsjahre waren alle Versuche einen Verwalter für das Schloss
Fürstenstein (Ksi¹¿) zu bekommen misslungen. Die nächste Dekade änderte gar nichts, obwohl
Versuche auch durch leitende staatliche und parteiliche Kreise unternommen wurden. Schon am
Anfang des Jahres 1955 bestand eine Chance auf Übernahme durch die Eisenhütte namens Lenin.
Nach ein paar Monate dauernden Gesprächen verzichtete der Hüttengigant auf seine Pläne. Auch
die Hilfe der Staatlichen Kommission für Wirtschaftliche Planung (Pañstwowa Komisja Planowania
Gospodarczego) war erfolglos. Die Suche nach zukünftigen, potentiellen Verwaltern lief weiter,
dies waren: Zentraler Rat der Gewerkschaft (Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych), Polnischer
Verein Tourismus-Landeskunde (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze), Ministerium
für Arbeit und soziale Fürsorge (Ministerstwo Pracy i Opieki Spo³ecznej), Ministerium für
Gesundheit (Ministerstwo Zdrowia), Ministerium für Bergbau und Energetik (Ministerstwo
Górnictwa i Energetyki), Polnischer Verband der Pfadfinderbewegung (Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego). Immer wieder endeten alle Versuche im Sand. Im Jahre 1963 richtete das Hauptkomitee
für Leibeskultur und Touristik (G³ówny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki) im Schloss eine…
touristische Pension für 15 Plätze ein. Diese Unternehmung war leider nicht auf Dauer. Im darauf
folgenden Jahr stellte die Hauptverwaltung des Investitionen Touristischen Hotels (Zarz¹d
Inwestycji Hoteli Turystycznych) in Warschau eine Konzeption für die Bewirtschaftung und
Bearbeitung des Schlosses auf. Warum gleich danach wieder zurückgezogen wurde, ist schwer
zu beurteilen, weil die ganze Dokumentation vom Ministerium für Kultur und National Erbe im
Juli 1965 beendet wurde.

Faktisch erst seit 1956 werden ständig Sanierungsarbeiten unterschiedlicher Anstrengung
durchgeführt, jedoch mit geringen Erfolgen. Besonderes Augenmerk galt den Dächern und
Fenstern.

Romuald M. £uczyñski


