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KRZYSZTOF POPI SKI

Wroc aw

DZIEJE RODZINY GRÜTZNERÓW.

BIOGRAFICZNY PRZYCZYNEK DO HISTORII L SKA

W XIX I XX WIEKU

Jesieni  2003 r. zosta em poproszony przez Biuro Promocji i Wspó pracy z Za-

granic  Urz du Miejskiego Wroc awia o pomoc w przygotowaniu wizyty odwie-

dzaj cego wraz z rodzin  stolic  Dolnego l ska przedsi biorcy z Charlotte w Sta-

nach Zjednoczonych Franka Hardje. W adzom miasta zale a o na godnym przyj ciu

tej osoby, w podzi ce za jej bezinteresowne zaanga owanie w organizacj  wspó -

pracy partnerskiej Wroc awia i Charlotte. Okaza o si , i  w pami ci rodzinnej

F. Hardje zachowa y si  informacje o dawnych zwi zkach jego rodziny z Wroc a-

wiem. Konkretnych wiadomo ci by o jednak niewiele. W a ciwie niemal tylko tyle,

i  pradziadek F. Hardje posiada  tu bliskich krewnych o nazwisku Grützner. Jako

historyk mia em odnale  jakie  fakty z przesz o ci oraz miejsca, z którymi rodzi-

na ta by a zwi zana. Tak zacz y si  moje poszukiwania, których efektem jest tak-

e poni szy tekst. W trakcie bada  szed em tropem kilku równoleg ych w tków,

a ró ne cz stkowe wiadomo ci uzupe nia y si  b d  korygowa y w zaskakuj cej

nieraz kolejno ci. Dzi , po kilku latach bada , mo na spróbowa  odtworzy  histo-

ri  pewnej mieszcza skiej rodziny, której losy s  odbiciem i ilustracj  co najmniej

dwóch stuleci dziejów l ska.

Punktem wyj cia by a podana przez ameryka sk  ga  rodziny wiadomo , i

przyby y do USA w latach 80. XIX w. Karol by  synem wroc awskiego przedsi -

biorcy Paw a Grütznera. Dzi ki ksi gom adresowym uda o si  najpierw odnale

firm  Grützner & Knauth, a nast pnie ustali  czas jej za o enia i funkcjonowania,

ówczesny adres oraz w a cicieli1. To pozwoli o w Archiwum Budowlanym we

Wroc awiu odnale  do  bogat  dokumentacj  architektoniczn  i techniczn  przed-

si biorstwa. Po okre leniu roku, w którym Pawe  Grützner przesta  by  wymienia-

ny jako w a ciciel firmy, oraz ustaleniu informacji o jego miejscu zamieszkania

uda o si  odnale  w Archiwum Archidiecezjalnym we Wroc awiu zapis w ksi -

dze pogrzebów dawnej parafii w. Miko aja o dok adnych datach jego mierci i po-
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1 Po raz pierwszy firma zareklamowa a si  w Breslauer Adressbuch (dalej: BA) w 1882 r.
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grzebu. Ta informacja pozwoli a z kolei odnale  w prasie wroc awskiej (m.in.

„Schlesische Zeitung”, „Breslauer Zeitung”) nekrologi zawieraj ce dalsze infor-

macje mi dzy innymi o cz onkach najbli szej rodziny, dzia alno ci zawodowej

i spo ecznej zmar ego. Jednocze nie znajomo  daty mierci umo liwi a odnale-

zienie w Archiwum Urz du Stanu Cywilnego Urz du Miejskiego Wroc awia aktu

zgonu, który uzupe ni  informacje o dacie, miejscu urodzenia i rodzicach Paw a

Grütznera. Nie uda o si  niestety dotrze  do jakichkolwiek informacji o rodzinie

Grütznerów i ich firmie we Wroc awskim Archiwum Pa stwowym. Nic nie wnio-

s a równie  kwerenda w biuletynach wydawanych przez stowarzyszenia kupiec-

kie i przemys owe, do których Pawe  nale a . By  on jednak ich cz onkiem, co po-

twierdzaj  zapisy w publikowanych listach cz onków tych organizacji.

Wszystko to pozwoli o ustali , i  najstarsze znane lady dotycz ce rodziny

Grütznerów prowadz  do Kluczborka i Namys owa i w a nie od nich rozpocznij-

my nasz  opowie . Oba miasta powsta y w pocz tkach XIII w. i maj  ciekaw ,

barwn  przesz o . Cho  na przestrzeni wieków ich rozwój dokonywa  si  w umiar-

kowanym tempie, to w drugiej po owie XIX w. podwoi y one liczb  swych mie-

szka ców. Przed wybuchem I wojny wiatowej liczy y ju  po kilkana cie tysi cy

zameldowanych osób. Miasta te spe nia y funkcj  lokalnych o rodków administra-

cyjnych i gospodarczych. By y do  wa nymi, po o onymi na polsko-niemieckiej

granicy w z ami komunikacyjnymi. Zawsze mia y mocne wi zy z le cymi po s -

siedzku ziemiami polskimi, a w ród mieszka ców obok dominuj cej liczebnie lud-

no ci niemieckiej niema y by  te  odsetek Polaków2.

Zadziwiaj ce, ale te  symptomatyczne dla naszych czasów jest to, i  najstarszy

trop zawdzi cza em wyszukiwarce internetowej. Po wpisaniu do niej nazwiska

Grützner odnalaz em adnotacj  w umieszczonej w sieci elektronicznej kronice daw-

nego Namys owa3. Id c tym ladem, odnalaz em informacje o tamtejszym mistrzu

kominiarskim Grütznerze (nieznanym z imienia), który w XIX-wiecznej kronice

miasta pojawia si  kilkakrotnie. Najpierw w 1787 r., kiedy kupi  stary budynek by ej

szko y ewangelickiej, po o ony obok tamtejszego ko cio a katolickiego, pó niej

w 1809 r., kiedy wyst puje w spisie nowo wybranych radnych miejskich, a jeszcze

pó niej w 1819 r., kiedy to dowiadujemy si , i  ten e mieszka  w Namys owie na

Rynku pod nr. 7. Ta ostatnia informacja odnotowana zosta a zapewne z powodu

tragicznego a niewyja nionego do ko ca wydarzenia – zamordowania kwateruj -

cego u Grütznerów kapitana andarmerii. Z 1859 r. pochodzi informacja, i  w cza-

sie po aru miasta sp on  dom kupca Grütznera, prawdopodobnie potomka wspo-

Krzysztof Popi ski

2 Zob. np. W. L ieb ic h, Chronik der Stadt Namslau von Begründung derselben bis auf die neu-

este Zeit, Namslau 1862, s. 172–245 (kronika ta zosta a przet umaczona na j zyk polski i uzupe nio-

na o wydarzenia po 1945 r. przez T. Ha r j a sz a, Kronika miasta Namys owa od jego za o enia do

czasów najnowszych, Namys ów 1995, s. 104–160); T. Kowalsk i, Dzieje ko cio a i parafii w. Fran-

ciszka z Asy u i w. Piotra z Alkantry w Namys owie, Namys ów 2003, s. 9–15; He idenfe l d, Chro-

nik der Stadt Kreuzburg von Begründung derselben bis auf neueste Zeit, Kreuzburg 1861, s. 76–94;

B. Cima a, Kluczbork: dzieje miasta, Opole 1992, s. 75–120.
3 Mowa tu o elektronicznej wersji kroniki wydanej przez W. L i e b i c h a, op. cit., zob.

www.petrakreuzer.de/ Kaboth/Namslauer_Chronik/namslauer_chronik.htm (dost p 14 VI 2009 r.).
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mnianego mistrza kominiarskiego, znajduj cy si  w Rynku. Dom ów posiada  nr

212, ale w zwi zku z przeprowadzon  w po owie XIX w. zmian  numeracji, cho-

dzi tu zapewne o dawny nr 74.

W zachowanej ksi dze adresowej Namys owa z 1925 r. znale  mo na jeszcze

rentierk  Otyli  Grützner zamieszka  w Rynku pod numerem 2. Ta maj tna oso-

ba by a prawdopodobnie wdow  po potomku wzmiankowanego wy ej kupca lub

jego córk  (wnuczk ?)5. Wszystko to uk ada si  w do  logiczn  ca o  i opisuje

namys owsk  ga  rodziny Grütznerów. Jej przedstawiciele byli lud mi zamo -

nymi – mistrzami cechowymi, kupcami, w a cicielami posesji w Rynku – aktyw-

nymi, odgrywaj cymi istotn  rol  w yciu swojego miasta.

Nale a oby w tym miejscu postawi  pytanie: sk d wiemy, i  owi Grütznerowie

maj  zwi zek z interesuj c  nas rodzin  z Wroc awia? Otó  w ich powi zaniu po-

mocna by a inna wzmianka znaleziona w Internecie, tym razem o mistrzu komi-

niarskim Augu cie Grütznerze z Kluczborka. Skojarzenie faktu zamieszkiwania

w zbli onym wzgl dnie czasie, w dwóch s siaduj cych ze sob  miastach, dwóch

mistrzów kominiarskich nosz cych takie samo nazwisko, pozwala przypuszcza

z du  doz  prawdopodobie stwa, i  byli oni krewnymi. Prawdopodobnie mistrz

kominiarski z Kluczborka by  synem (bratem?) kominiarza Grütznera z Namys o-

wa. A w wypadku Augusta Grütznera dysponujemy ju  znacznie wi ksz  ilo ci

bardziej precyzyjnych informacji ród owych.

August Wilhelm Grützner – mistrz kominiarski, radny i cz onek w adz miej-

skich, zmar y 26 XI 1850 r., wspomniany w dost pnym w Internecie opisie staty-

stycznym Kluczborka z 1850 r., by  ojcem Paw a, odnotowanym, podobnie jak jego

matka, Józefina z domu Wolf, we wspomnianym akcie zgonu syna6.

W Archiwum Diecezjalnym w Opolu znajduj  si  ksi gi dawnej parafii kato-

lickiej z Kluczborka pw. w. w. Paw a i Piotra. Znajduje si  tam szereg zapisów

dotycz cych rodziny Grütznerów, w tym mi dzy innymi urodzin Paw a Grütznera

(Pawe  Jan Henryk urodzony 27 XII 1842 r., ochrzczony 8 I 1843 r.), jego siostry

Marii (Maria Klara El bieta urodzona 15 XI 1844 r., ochrzczona 24 XI 1844 r.),

jego brata Karola (Karol Jan August ochrzczony 6 V 1848 r.) oraz kilku innych

osób7. Cho  ksi gi te nie s  kompletne, pozwoli y na dalsze ustalenia. Wygl da,

wi c na to, i  w Kluczborku mieszka a rodzina Paw a, który prawdopodobnie ok.

1873 r. o eni  si  z Emm  Hohenstein, urodzon  i zamieszka  w jednej z pobli-

skich wsi i przeprowadzi  si  nast pnie do Wroc awia.

Brak jest informacji o kontaktach pomi dzy Paw em a jego rodze stwem, cho

jakie  stosunki by y utrzymywane. W prasowych nekrologach Paw a (1904) i Emmy

Dzieje rodziny Grütznerów. Biograficzny przyczynek do historii l ska...

4 W. Lieb ich, op. cit., s. 179, 184, 196, 243.
5 Adressbuch der Stadt Namsalu, 1925.
6 Potwierdza to informacje o rodzicach Paw a w jego akcie zgonu – Archiwum Urz du Stanu

Cywilnego (dalej: USC) we Wroc awiu, nr 848/1928/IV; Thomas’ Bericht über den Zustand der Stadt

Creuzburg von Bürgermeister Thom 1850, opublikowany: http://schloss-ellguth.de/thoms.htm (dost p

11 V 2004 r.), na podstawie: Aus der Heimat, Bd. 1, Beilage von 1932, Kreuzburger Nachrichten.
7 Ksi ga Chrztów parafii katolickiej w Kluczborku z lat 1835–1851, Archiwum Diecezjalne

w Opolu, mikrofilm sygn. 200 383.
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(1928) pojawiaj  si  informacje o nieznanych z imienia bratankach (-nicach) i sio-

strze cach (-nicach).

Doda  warto, i  rodzicami chrzestnymi dzieci Augusta i Józefiny byli cz onko-

wie tamtejszej elity miejskiej, w tym kupcy, urz dnicy, majstrowie cechowi.

Nadmie my, e w Kluczborku w po owie XIX w. by  tylko jeden mistrz kominiar-

ski, tym bardziej wi c jego pozycja zawodowa i spo eczna by a wa na. Byli wi c

Grütznerowie w pierwszej po owie XIX w. w Kluczborku rodzin  znacz c  (podob-

nie jak ich krewni w Namys owie). Niestety informacja z 1850 r. jest ostatni  do-

tycz c  Augusta Grütznera i praktycznie ostatni  o losach rodziny w tym mie cie.

W ksi dze adresowej z 1896 r. wyst puje wprawdzie Augusta Grützner zamieszka a

przy ówczesnej Landsbergstraße 165, ale to ju  wszystko, co uda o si  ustali .

Wydaje si , i  tutejsza ga  rodziny po 1850 r. straci a na znaczeniu lub – jeszcze

pewniej – wyprowadzi a si . Kwerenda gazet z Kluczborka z po owy XIX w. nie

przynios a nowych odkry 8. Brak jest tam jakichkolwiek ladów rodziny Grütz-

nerów, a przecie  mo na w tych gazetach znale  informacje bardzo szczegó owe

i ró norodne, np. o w adzach miejskich, przedsi biorcach, kronik  narodzin, zgo-

nów, lubów. Prawdopodobnie po mierci Augusta wdowa po nim, Józefina, zaj -

a si  wychowaniem dzieci, a te zwyczajnie musia y dorosn , aby zaznaczy  sw

obecno  w yciu publicznym czy gospodarczym miasta. Mog o to si  zdarzy

gdzie  na prze omie lat 60. i 70. XIX w. Sk din d wiadomo jednak, e w a nie

wówczas Pawe  Grützner przeprowadzi  si  ju  do Wroc awia i dalsza historia ro-

dziny w jej g ównym nurcie zwi zana by a ju  z tym miastem. Warto jeszcze zau-

wa y , i  w czasie walk polsko-niemieckich o przynale no  pa stwow  tych ob-

szarów w 1921 r., oddzia ami Selbstschützu w okolicy dowodzi  pp k Grützner.

Tymczasem nie sposób rozstrzygn , czy to przypadek, czy to jednak mo e kto

z tej samej rodziny9.

W latach 60. XIX w. Pawe  i Emma (z domu Hohenstein) przeprowadzili si

do Wroc awia. Urodzi a si  im prawdopodobnie trójka dzieci – domniemany syn

Karol oraz jego m odsze siostry, Meta i Ewa.

Karol Grützner, przyby y do Stanów Zjednoczonych ok. 1885 r. za o yciel ame-

ryka skiej ga zi rodziny Grütznerów, urodzi  si  przypuszczalnie w po owie lat 60.

XIX w.10, najprawdopodobniej we Wroc awiu, cho  mo e jeszcze w Kluczborku.

Ma y Karol nie chodzi  do szko y, mia  w asn  guwernantk , a jego dzieci stwo up y-

wa o w dostatku. Jedna z hipotez zak ada, e Pawe  musia  mie  bardzo apodyktycz-

ny charakter, a jego doros y ju  syn nie chcia  mu si  podporz dkowa . W przeka-

zie rodzinnym zachowa a si  opowie  o próbie przymusowej aran acji ma e stwa

Krzysztof Popi ski

8 Dokonano przegl du wyboru zachowanych numerów: „Allgemeines Inteligent-Blatt von Ro-

senberg und Creuzburg” 1850–1855; „Kreuzburger Kreis-Blatt” 1846, 1865–1939, „Kreuzburger Kom-

munal-Blatt” 1865–1890; „Kreuzburger Zeitung. Publikations- Organ der königliche und städtische

Beörden, sowie der Vereine von Kreuzburg, Konstadt und Pitschen” 1861, 1891–1921.
9 B. Cima a, op. cit., s. 142–143.
10 Nie uda o si  niestety znale  ladów Karola z czasów jego bytno ci we Wroc awiu, st d nie-

dok adna data urodzin. Wszystkie informacje na jego temat pochodz  z przekazu ameryka skiej ga -

zi rodziny Grütznerów.
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Karola. Nie chc c si  zgodzi  z wol  ojca, ów m ody cz owiek wyjecha  do USA.

Daty wyjazdu mo na by  stosunkowo pewnym, poniewa  urodzony w 1889 r. jego

syn Karol II by  trzecim dzieckiem protoplasty ameryka skiej ga zi rodziny. Tak

wi c Karol nie móg  urodzi  si  pó niej ni  ok. 1867 r., a wed ug przekazu rodzin-

nego nawet w 1859 r. Przyj cie tej drugiej daty oznacza oby jednak, e Emma Ho-

henstein nie mog a by  jego matk , poniewa  urodzi a si  w 1855 r. By  mo e

Pawe , ojciec Karola, zanim o eni  si  z Emm , po lubi  inn  kobiet . Mo e te

jego pierwsza ona wcze nie zmar a i Pawe  o eni  si  nast pnie z Emm . Mo li-

we te , e Karol nie by  synem, lecz bratem Paw a, wspomnianym wcze niej Ka-

rolem Janem Grütznerem, który urodzi  si  w 1848 r. Ta data jest o 11 lat wcze -

niejsza od podawanej przez ameryka sk  ga  rodziny Grütznerów, ale chyba

mo liwa do zaakceptowania. Wobec jednak braku dodatkowych danych potwierdza-

j cych te domniemania, pozostan  one tymczasem hipotezami. W ka dym razie, co

jest pewne – Karol, kimkolwiek ostatecznie by , o eni  si  z El biet , daj c pocz -

tek ameryka skiej ga zi rodu Grütznerów. Zmar  w Nowym Jorku w 1921 r.11

Kolejne z dzieci Paw a i Emmy – Meta – urodzi o si  w 1876 r. W wieku 18 lat,

jeszcze przed 1904 r., Meta wysz a za Ernesta Robitzka. Wiadomo o istnieniu nie-

znanego niestety z imienia syna Mety i Ernesta, urodzonego przed 1904 r. Córk

Mety by a Anna (Anna Robitzek – córka kupca Ernesta Robitzka i Mety z domu

Grützner, urodzona 14 XII 1902 r.). Chrzest przyj a 1 II 1903 r., a jej chrzestnymi

byli Jerzy Robitzek – najprawdopodobniej brat Ernsta, oraz Ewa Anna Grützner –

siostra Mety i Karola). Ma a Anna Liza otrzyma a wówczas prawdopodobnie imi

po ciotce. To w a nie Anna rok pó niej zosta a wymieniona bezimiennie jako „wnuk

(-uczka)” w nekrologu po mierci dziadka Paw a Grütznera. W ka dym razie nic

nie wiadomo o innych dzieciach Mety, Ewa za  by a jeszcze wówczas pann  i za

Roberta Wildtnera wysz a dopiero kilka lat pó niej12. Córka Mety Anna Liza Prill,

z domu Robitzek, zmar a w 1986 r. Meta zmar a w 1945 r., by  mo e w zwi zku

z trudami ewakuacji z Wroc awia13.

Kolejna z sióstr, Ewa (Ewa Anna Grützner, córka Paw a Grütznera i Emmy

z domu Hohenstein), urodzi a si  16 XII 1883 r., chrzest przyj a 3 II 1884 r., a jej

chrzestnymi byli August Knauth – wspólnik ojca (Grützner & Knauth), oraz Ma-

ria Pavel (ew. Parel) i Agnieszka Geiort. Mamy w tym wypadku rzadki, ale mo li-

wy w Ko ciele rzymskokatolickim przypadek dwóch matek chrzestnych. Pomi -

dzy 1904 a 1907 r. Ewa wysz a za Roberta Wildtnera. Wildtnerowie doczekali si

trójki dzieci. Hildegarda Wildtner urodzona w 1907 r. we Wroc awiu, zmar a

w 1979 r. Hertha Wildtner, urodzona we Wroc awiu w 1908 r., zmar a w 1982 r.

Wreszcie syn Kurt Wildtner, urodzony we Wroc awiu w 1912 r., zmar  w 2003 r.

Sama Ewa zmar a w RFN w 1966 r.14

Dzieje rodziny Grütznerów. Biograficzny przyczynek do historii l ska...

11 Na podstawie informacji od cz onków ameryka skiej ga zi rodziny Grütznerów – korespon-

dencja z lat 2004–2006.
12 Archiwum Archidiecezjalne we Wroc awiu (dalej: AAW), ksi gi parafii pw. w. Miko aja we

Wroc awiu, 1873–1945.
13 Informacja podana przez Kirchlicher Suchdienst HOK w Passau w li cie do autora z 10 V 2006 r.
14 Ibidem.
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Rodzina zamieszkiwa a najpierw prawdopodobnie przy Brüderstr. 2–4 (obe-

cnie rejon ulic Pu askiego i Hauke-Bosaka). Pó niej, co najmniej w 1892 r., prze-

prowadzi a si  do budynku s siaduj cego z siedzib  firmy przy ul. Rybackiej

(Fischergasse 24). Po mierci m a Emma Grützner mieszka a pocz tkowo je-

szcze w dawnym mieszkaniu, po kilku latach jednak wyprowadzi a si  do nowe-

go mieszkania przy ul. Lelewela (Zimmerstr. 23), gdzie mieszka a do swojej

mierci w 1928 r.15

Nied ugo po tym, jak Pawe  i Emma Grütznerowie przeprowadzili si  do Wro-

c awia, miasto, po zjednoczeniu Niemiec w 1871 r., wesz o w niezwykle pomy l-

ny czas burzliwego rozwoju demograficznego, przestrzennego i gospodarczego.

Chocia  dynamika tych procesów by a mniejsza od obserwowanych w kilku in-

nych wi kszych miastach ówczesnych Niemiec, to stolica l skiej prowincji utrzy-

ma a pozycj  jednego z najwa niejszych o rodków na wschodzie Rzeszy. Liczba

mieszka ców wzrasta a z 207 997 w 1871 r., do 295 241 w 1885 r. i 512 727

w 1911 r. W znacznej mierze o tym przyro cie decydowa  nap yw ludno ci z ze-

wn trz. W 1885 r. 47% wroc awian nie urodzi o si  w miejscu zamieszkania, a ok.

¼ nowo przyby ych wywodzi a si , jak Grütznerowie, z rejencji opolskiej. W 1895 r.

ludno  nap ywowa stanowi a ju  56% wroc awian. Miasto by o wa nym w z em

kolejowym, portem rzecznym i skrzy owaniem dróg ko owych. Po czenia kole-

jowe czy y Wroc aw i l sk ze wiatem ju  od lat 40. XIX w., a g ówne linie

kolejowe wi za y Wroc aw z Berlinem, Dreznem i Lipskiem, Prag , Poznaniem

i Szczecinem oraz przemys owym Górnym l skiem. Od prze omu XIX i XX w.

ogromnie wzros o znaczenie przewozów towarów masowych drog  wodn  na

Odrze. Dla Wroc awia kluczowe znaczenie mia  nowy port rzeczny na Popowicach,

oddany do u ytku w 1901 r. We Wroc awiu rozwin  si  m.in. przemys  metalowy,

maszynowy, chemiczny, tekstylny, spo ywczy. Obok najwi kszych przedsi biorstw,

takich jak kombinat „Linke-Hofmann-Werke”, który w 1913 r. zatrudnia  ok. 6,5 tys.

osób, dzia a o równie  wiele rednich i setki ma ych firm. W mie cie funkcjono-

wa o kilkadziesi t placówek ró nych banków, z tego kilkana cie nale cych do

potentatów na niemieckim rynku finansowym. Funkcjonowa y setki sklepów, w tym

wielkie i nowoczesne domy towarowe. Odbywa y si  tu wa ne, zw aszcza dla oko-

licznych regionów, cykliczne imprezy handlowe. Rozwija o si  intensywnie budow-

nictwo, któremu towarzyszy y niezb dne inwestycje komunikacyjne i infrastruk-

turalne. W 1877 r. pojawi y si  pierwsze tramwaje konne, w latach 90. zamienione

na elektryczne. Na prze omie XIX i XX w. nast pi a elektryfikacja i gazyfikacja

miasta. Zbudowano nowoczesne systemy wodoci gowe i kanalizacyjne. Od pocz t-

ku XX w. rozwija a si  sie  telefoniczna16.
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15 BA 1928.
16 Wroc aw. Jego dzieje i kultura, red. Z. wiechowski, Warszawa 1978, s. 349–357; Historia l -

ska, t. 3, red. S. Michalkiewicz, cz. 1: 1850–1890, Wroc aw 1976, s. 121–124, 130–142, 151–157;

cz. 2: 1891–1918, Wroc aw 1985, s. 147–166, 186–189, 461; Encyklopedia Wroc awia, wyd. 3, Wroc-

aw 2006, s. 725–727; J. Bah lck e, l sk i l zacy, Warszawa 2001, s. 278–279; Historia Wroc a-

wia, t. 2: T. Kula k, Od twierdzy fryderycja skiej do twierdzy hitlerowskiej, Wroc aw 2002, s. 209–235;
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Rozwój Wroc awia oraz ca ej prowincji l skiej sprzyja  przedsi biorstwu, które

w 1876 r. powo ali b d cy wówczas w wieku ok. 33 lat Pawe  Grützner wraz ze

swoim wspólnikiem Augustem Knauthem. Ich firma nazwana zosta a po prostu:

Grützner & Knauth. Nie wiadomo, jakie wykszta cenie mia  Pawe . Nie ma go

w ka dym razie w wykazie studentów Uniwersytetu Wroc awskiego zapisanych na

studia w latach 60. i 70. Po przybyciu do Wroc awia zajmowa  si  przez pewien

czas kupiectwem. Dlatego te  zapewne po za o eniu firmy Pawe  zajmowa  si

w niej sprawami handlowymi, August za , posiadaj cy techniczne wykszta cenie

i wywodz cy si  z rodziny o metalurgicznych tradycjach – kwestiami produkcji.

Nowa firma by a odlewni  detali metalicznych, zajmowa a si  zw aszcza wytwa-

rzaniem armatury azienkowej, rur kanalizacyjnych i wodoci gowych oraz pomp

wodnych. Jej siedziba mie ci a si  w przemys owej dzielnicy miasta – na Przedmie-

ciu Miko ajskim, u zbiegu ulic D ugiej i Rybackiej (wed ug ich ówczesnego prze-

biegu Fischergasse 11 / Langengasse 8–10). Stale powi kszany z biegiem lat po-

przez dokupowanie s siednich nieruchomo ci kompleks budowli obejmowa  przed

I wojn  wiatow  kilka budynków administracyjnych i mieszkaniowych (od stro-

ny ul. Rybackiej) oraz kilka obiektów przemys owych wewn trz podwórza – mi -

dzy innymi odlewni  metali, ku ni , szlifierni , magazyny itp.17 Przynajmniej od

pocz tku XX w. firma posiada a równie  biuro sprzeda y przy ul. Kie ba niczej 25,

tu  obok ko cio a w. El biety, oraz magazyny i punkt sprzeda y w pobli u wro-

c awskiego Dworca G ównego, u zbiegu ulic Pi sudskiego i Stawowej (Gartenstr.

i Teichstr.). Za po rednictwem transportu kolejowego cz  wyrobów firmy mo-

g a by  wi c sprzedawana równie  poza Wroc awiem18.

Wspó praca obu wspólników by a d ugotrwa a i udana. Pracowali ze sob  prze-

sz o 28 lat, do mierci Paw a 16 I 1904 r.19 P. Grützner zosta  pochowany 19 I 1904 r.

na katolickim cmentarzu parafialnym ko cio a w. Miko aja na Szczepinie, przy

pl. w. Miko aja. Fabryka i dom Grütznerów znajdowa y si  w bliskim s siedztwie

zarówno cmentarza, jak i neogotyckiego ko cio a wybudowanego na miejscu sta-

rych ruin w latach 1872–1883, zapewne przy udziale finansowym P. Grütznera20.

Zmar ego egnali wdowa, córki, zi  i wnuk. Równie  jego wspólnik zamie ci

nekrologi w czo owych wroc awskich tytu ach prasowych. Kaza  napisa  w nich

mi dzy innymi: „Po d ugich cierpieniach odszed  mój drogi, wierny towarzysz. Po

30 latach wspólnej pracy straci em rzadkiej wierno ci partnera!” P. Grütznera egna

równie  personel firmy oraz przedstawiciele kilku organizacji przedsi biorców wro-

c awskich, których zmar y by  wieloletnim i znacz cym cz onkiem. Wchodzi

w sk ad zarz du Breslauer Gewerbe-Verein, przez kilkana cie lat by  równie  ak-
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M. Czap l i sk i, E. Kaszub a, R. e re l i k, Historia l ska, Wroc aw 2002, s. 304–305; N. Da-

v ie s, R. Moorhaus e, Mikrokosmos. Portret miasta rodkowoeuropejskiego. Vratislavia – Breslau

– Wroc aw, Kraków 2002, s. 347–353.
17 Archiwum Budowlane we Wroc awiu, dokumentacja architektoniczna i techniczna ulic D u-

giej i Rybackiej wed ug ich dawnej numeracji, teczka nr 764.
18 BA 1900.
19 Akt zgonu, zachowany w Archiwum USC we Wroc awiu, nr 152/1904/I.
20 M. Bura k, H. Okólska, Cmentarze dawnego Wroc awia, Wroc aw 2007, s. 80–81.
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tywnym cz onkiem i sponsorem kilku bran owych stowarzysze , w tym Handlungs-

gehilfen-Verein, Kaufmännischener Verein Union e.V. oraz Neue und städtische

Ressource21.

Po mierci wspólnika A. Knauth najprawdopodobniej odsprzeda  spadkobier-

com Paw a swoje udzia y. Sam trudni  si  jeszcze przez jaki  czas dzia alno ci

handlow , zamieszkuj c przy obecnej ul. Zaolzia skiej (Elsasstr. 17), a przed

I wojn  wiatow  przeszed  na emerytur 22.

Po mierci Paw a firm  przej ciowo zarz dza a wdowa Emma, lecz szybko prze-

kaza a j  w r ce córek i zi ciów. E. Hohenstein zmar a 8 IX 1928 r. w wieku 73 lat

(by a wi c 15 lat m odsza od swego m a Paw a)23. Pochowana zosta a obok m a

na cmentarzu parafii w. Miko aja. Niestety w jej bardzo lapidarnym akcie zgonu

jest jeszcze tylko informacja, i  urodzi a si  w Rasselwitz (ew. Deutsch Rassel-

witz, obecnie Rac awice l skie), jakie  35 km na po udnie od Kluczborka. By

mo e wi c Emma i Pawe  poznali si  jeszcze przed przyjazdem do Wroc awia.

Emm  nekrologami egnali cz onkowie rodziny – córki z m ami i wnuki. Cieka-

wy i dobrze wiadcz cy o Emmie jest nekrolog, zamieszczony przez jej d ugolet-

ni  osobist  s u c  (piel gniark ), Ann  Harnoß, która o swej zmar ej chlebodaw-

czyni mówi: „dobrego serca i szlachetna”24.

Tymczasem firma prowadzona by a nadal bez zmiany profilu, miejsca i nazwy

do 1945 r. W latach mi dzywojennych, najprawdopodobniej od 1924 r., firm  za-

rz dza  jako dyrektor Kurt Pietsch (ur. w 1892 r.). Od 1932 r. firma by a ju  w 80%

w asno ci  K. Pietscha, który w dalszym ci gu ni  zarz dza . Wdowa Ewa Wildt-

ner (z d. Grützner) posiada a jeszcze 20% akcji przedsi biorstwa, a jej równie

owdowia a siostra Meta Robitzek zby a ju  wówczas swe udzia y. Firma ostatni

raz reklamowa a si  we wroc awskiej ksi dze adresowej z 1943 r.25

W czasie dzia a  wojennych w 1945 r. okolice ul. Rybackiej w walkach o mia-

sto, zamienione przez wojska niemieckie w twierdz  i zdobywane przez wojska

sowieckie, uleg y niemal ca kowitemu zniszczeniu. Po wojnie pozosta o ci po za-

budowaniach firmy zosta y zburzone. Obecnie rejon ten zabudowany zosta  przez

bloki mieszkaniowe. Wyburzenia i zmiana przebiegu ulic D ugiej i Rybackiej utrud-

niaj  precyzyjn  lokalizacj  by ej fabryki.

Jeszcze przed okr eniem, w styczniu 1945 r. cz  mieszka ców zosta a przy-

musowo, w strasznych zimowych warunkach ewakuowana na zachód. Wiele ty-

si cy zgin o w czasie obl enia miasta. Wi kszo  pozosta ych, jak powszechnie

wiadomo, zosta a deportowana po zako czeniu dzia a  wojennych, decyzj  zwy-

ci skich mocarstw – USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR – do Niemiec. Dotychczaso-

we wschodnie obszary Niemiec, w tym l sk i Wroc aw, przyznano Polsce.
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21 SZ, BZ, wydania z dnia 16 I 1904 r.
22 BA 1914.
23 Akt zgonu – Archiwum USC, nr 848/1928/IV.
24 BZ, 8 IX 1928 r.
25 Bundesarchiv Bayreuth – Lastenausgleichsarchiv, ZLA 1 / 4 031 859, ZLA 1 / 5 493 529; pi-

smo do autora z 7 III 2005 r.
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Wydarzenia wojenne i przesiedlenia ludno ci ogromnie utrudni y odnalezienie

cz onków rodziny Grütznerów. Okaza o si  to jednak mo liwe. W archiwum pa -

stwowym w Bayeruth, w którym zgromadzone s  wnioski o odszkodowanie nie-

mieckich obywateli, którzy wskutek przesiedle  po 1945 r. utracili maj tek, odna-

laz y si  wnioski w a cicieli firmy Grützner & Knauth. Archiwum poinformowa o

mnie listownie, i  z o yli je Elza (Ewa?) Wildtner oraz Kurt Pietsch. Dalsze po-

szukiwania zaprowadzi y mnie do Ko cielnej S u by Poszukiwawczej (Kirchlicher

Suchdienst) w Pasawie w Niemczech. Poprosi em j  o pomoc w znalezieniu cz on-

ków rodziny Grütznerów, którzy po 1945 r. wyjechali z Wroc awia do zachodnich

Niemiec. Okaza o si , e uda o si  to chyba wszystkim yj cym wówczas we Wro-

c awiu cz onkom tej rodziny.

Niemieccy archiwi ci nie odnale li yj cych dzi  cz onków rodziny Wildtner

i Robitzek, potomków Mety i Ewy, ale niewykluczone, e tacy istniej .

Podsumowuj c – rodzin  Grütznerów spotykamy w ród ach historycznych

u schy ku XVIII w., jako wywodz c  si  z kr gów rzemie lniczych zwi zanych

z mniejszymi miejscowo ciami l skimi – Namys owem i Kluczborkiem. Ich czo-

owi przedstawiciele bez w tpienia nale eli do elit spo ecznych w tych miastach.

Posta  Augusta Grütznera, mistrza kominiarskiego i cz onka w adz miejskich Klucz-

borka, najlepiej ujmuje mo liwo ci awansu w erze przedindustrialnej. Wraz z roz-

wojem gospodarki kapitalistycznej i industrializacji pojawiaj  si  jednak nowe

mo liwo ci. Najpr niejszym przedstawicielom nowej generacji odziedziczony sta-

tus ma omiasteczkowych, rzemie lniczych elit ju  nie wystarcza. Symbolem zmian

jest P. Grützner, który u schy ku lat 60. XIX w. przeprowadza si  do wielkomiej-

skiego Wroc awia i w nast pnej dekadzie uruchamia dobrze prosperuj c  przez

kolejne dziesi ciolecia fabryczk  metalurgiczn . Pawe  to przedstawiciel tzw. po-

kolenia grynderskiego, k ad cego podwaliny pod nowe przemys owe Niemcy26.

Jego syn (brat?) Karol emigruje w tym czasie do USA, najszybciej rozwijaj cego

si  wówczas kraju kapitalistycznego, gdzie ostatecznie zak ada ameryka sk  ga

rodziny. Dodajmy, e udaje jej si  konsekwentnie do dzi  utrzyma  pozycj  klasy

redniej. W tym samym czasie wroc awscy potomkowie Paw a pomy lnie prowadz

do 1945 r. odziedziczone przedsi biorstwo, cho  trudno powiedzie , aby znacz co

rozwin li jego wielko  i obroty. Schy ek XIX w. to czas przy pieszenia procesów

koncentracji w gospodarce, zw aszcza w przemy le. Przedsi biorstwa, które nie

potrafi y si  dostatecznie szybko rozwija , odchodzi y w niebyt, zast powane przez

wielkie koncerny. A jednak na ca ym l sku, w tym we Wroc awiu przetrwa o wiele

manufaktur i niewielkich fabryczek, tak e z bran y metalurgicznej. Jakkolwiek zo-

sta y one zepchni te poza g ówny nurt produkcji przemys owej, odgrywa y jednak

nadal spor  rol  w tutejszym yciu gospodarczymo. W takiej sytuacji nie dziwi, e

swoj  nisz  potrafi a tak d ugo utrzyma  tak e firma Grützner & Knauth27.
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26 W. Czap l i sk i, A. Ga lo s, W. Kor t a, Historia Niemiec, Wroc aw 1981, s. 590–591.
27 Por. Wroc aw. Jego dzieje…, s. 352–356; Historia l ska, t. 3, cz. 2, s. 186–189.
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Szcz liwie ocaleli z katastrofy wojennej cz onkowie rodziny Grütznerów po

wojnie znale li si  w zachodnich Niemczech. To tak e symboliczna egzemplifika-

cja losów dawnych mieszka ców l ska.
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