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WROCŁAWSKA SZKOŁA OBYWATELSKA 
NA MIĘDZYMURZU W LATACH 1825–1945

Budynek dawnej Szkoły Obywatelskiej na Międzymurzu, usytuowany przy pl. 
Teatralnym 6/7 (dawny Zwingerplatz), jest jednym z nielicznych we Wrocławiu 
zachowanych przykładów architektury pełniącej funkcje oświatowe, które powstały 
na początku XIX w. i zachowały się do czasów nam współczesnych1. 

W pierwotnej nazwie tej placówki: Szkoła Obywatelska na Międzymurzu – Bür-
gerschule am Zwinger, uhonorowano jej fundatorów (obywateli i mieszczan) oraz 
miejsce, na którym ostatecznie została wzniesiona (teren dawnego Międzymurza 
– niem. am Zwinger). Jednak już w 1836 r. podniesiono ją do rangi wyższej szkoły 
realnej (Höhere Realschule), a w 1882 uzyskała status gimnazjum realnego (Real-
gymnasium am Zwinger). Jej historia, ściśle związana z Wrocławiem, jest świadec-
twem zarówno prestiżu i wysokiej świadomości części ówczesnych mieszkańców 
miasta, jak i ich przekonania o konieczności nowoczesnego, odpowiedniego do 
czasów kształcenia dzieci. 

Mury tej dobrze prosperującej przez dziesiątki lat szkoły opuściło wielu 
uczniów, również późniejsi laureaci Nagrody Nobla: pisarz Gerhart Hauptmann 
(nagrodzony w 1912 r.) oraz chemik Friedrich Bergius (nagrodzony w 1931 r. ra-
zem z Carlem Boschem). Równie ważny i godny podkreślenia jest fakt, że w bu-
dynku tym instytucje edukacyjne o różnych profilach funkcjonowały również po 
1945 r.: początkowo był to Zespół Szkół Włókienniczo-Odzieżowych, a w latach 
2003–2008 – Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor”. Jednakże 
w ciągu kilku ostatnich lat nastąpiła zmiana i rozpoczęto prace zmierzające do 
przebudowy i przekształcenia budynku dawnej szkoły w hotel. Dlatego warto 
przypomnieć historię tej interesującej oświatowej placówki, której losy były bardzo 

1 We Wrocławiu zachowało się wiele budynków szkół, których cechą charakterystyczną są ce-
glane, nietynkowane elewacje i malownicze, dekorowane szczytami partie dachów oraz funkcjonalna 
dyspozycja wnętrz. Powstały one jednak dużo później, przede wszystkim w latach 1885–1909, gdy 
funkcje miejskiego architekta pełnił Richard Plüddemann. Por. Agnieszka Gryglewska, Architek-
tura Wrocławia XIX–XX wieku w twórczości Richarda Plüddemanna, Wrocław 1999.
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mocno splecione z nowymi poglądami na temat systemu edukacji, z dynamicznym 
rozwojem przemysłu i wzrostem znaczenia wrocławskiego mieszczaństwa.

We Wrocławiu i na Śląsku na fali nowych poglądów oświeceniowych duże 
zmiany w szkolnictwie nastąpiły w związku z przyjęciem ustaw z 1763 i 1765 r.2, 
wprowadzających ideę powszechnego nauczania (w praktyce zrealizowaną znacz-
nie później) i nowy typ szkoły – szkołę realną (Realschule). Pod względem pro-
gramu i poziomu nauczania szkoły realne plasowały się między szkołami ele-
mentarnymi i gimnazjami typu humanistycznego – nastawione na kształtowanie 
umiejętności praktycznych, w związku z rozwojem przemysłu i nowych metod 
produkcji, miały za zadanie przygotowywać uczniów do typowych zawodów 
mieszczan: kupca, fabrykanta, aptekarza czy urzędnika. Wiele uwagi w ich pro-
gramach nauczania poświęcano nauce języków nowożytnych, przedmiotom przy-
rodniczym oraz ścisłym, zwłaszcza chemii. Pierwszą we Wrocławiu szkołę realną 
powołała 24 I 1765 r. gmina ewangelicko-reformowana i nazwała ją na cześć króla 
Fryderyka II, darczyńcy szkoły – Königliche Friedrichsschule3 (budynek istnieje 
do dziś, na tyłach kościoła Opatrzności Bożej, przy ul. Kazimierza Wielkiego). 
W 1896 r. szkoła ta została przeniesiona do nowego, okazałego budynku przy ul. 
Jedności Narodowej 117 – obecnie siedziba Gimnazjum nr 15. Drugą utworzono 
rok później, w Gimnazjum Marii Magdaleny4 (obok kościoła św. Marii Magdaleny, 
budynek nie istnieje), by już w roku 1810 ponownie przekształcić ją w gimnazjum 
o profilu klasycznym. Dlatego konieczność utworzenia we Wrocławiu nowej szkoły 
realnej ponownie stała się istotna. 

Jednocześnie już na przełomie XVIII i XIX w. wiele dyskutowano nad typem 
szkoły dostosowanej do pełnienia przez jej absolwentów nowych obowiązków 
w rozwijającym się społeczeństwie. We Wrocławiu takim forum dyskusji były 
łamy czasopisma „Schlesische Provinzialblätter”5. Przedstawiciele kształtującego 
się społeczeństwa obywatelskiego, nowej klasy średniej, mieli świadomość, że 
gwarancją ich sukcesu „w nowym świecie” jest gruntowne wykształcenie. Pogląd 
o wielkim znaczeniu kształcenia, przedstawiany wielokrotnie m.in. na łamach 
wspomnianego czasopisma, był także istotny dla światłych mieszczan początku 
XIX w., a edukacja urosła do rangi wiary, świeckiej religii6. Duże znaczenie miała 

2 Więcej informacji na temat szkolnictwa wrocławskiego znajduje się w publikacjach: Teresa 
Kulak, Historia Wrocławia, t. 2: Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej, Wrocław 
2001, s. 74–85, 165–167; Wrocławskie szkoły. Historia i architektura, red. Maria Zwierz, Wrocław 
2004.

3 Dzieje powstania i funkcjonowania szkoły opisał Jochann Gottlieb Kunisch, Zur Geschichte 
des Königlichen Friedrichs-Gymnasiums, [w:] Zu der am 13ten, 14ten und und 15ten März 1845 statt-
findenden Prüfung der Schüler des Königliches Friedrichs-Gymnasiums..., Breslau 1845, s. 4–9.

4 Friedrich Albert Zimmermann, Beiträge zur Beschreibung von Schlesien, Breslau 1794, 
s. 250–251.

5 Problematyka trwającej wówczas na łamach gazety dyskusji została przedstawiona w publika-
cji Michaela Rüdigera Gerbera, Die Schlesischen Provinzialblätter 1785–1849, Sigmaringen 1995, 
s. 543–596.

6 Szerzej na ten temat pisali: Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800–1866, München 
1983, s. 57–58; Jürgen Kocka, O historii społecznej Niemiec, przeł. Jerzy Kałążny, Izabela Sel l -
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również idea „kształcenia przez sztukę”, wyrażona jeszcze pod koniec XVIII w. 
przez Friedricha Schillera7 i rozpowszechniona wśród nowego niemieckiego miesz-
czaństwa na początku XIX stulecia. W myśl tej teorii sztuka ma zasadnicze moralne 
znaczenie dla godnego życia, a obcowanie z nią na co dzień pomaga w wewnętrz-
nym doskonaleniu. 

Nowe poglądy na edukację coraz powszechniej znajdowały uznanie wśród wro-
cławian, jednak sytuacja gospodarcza i finansowa miasta, zrujnowanego wojnami 
napoleońskimi, nie sprzyjała realizacji tych idei, a jeśli nawet, to z wielkim trudem. 
W 1817 r., w celu poprawy systemu oświaty, przy magistracie ukonstytuowała się 
komisja, która miała się zająć poprawą funkcjonowania szkół. W styczniu 1824 r. 
wybitny wrocławski pedagog i pastor kościoła św. Bernardyna, Gottlieb Ludwig 
Rahn, na łamach „Schlesische Provinzialblätter” oceniał sytuację we Wrocławiu 
następująco: „komisja na początku miała wiele trudności, bo w szkołach brakowało 
dosłownie wszystkiego: lokali klasowych, wyposażenia, mieszkań dla nauczycieli, 
pensji dla nauczycieli, ogrzewania i w końcu samych nauczycieli”8. Tym bardziej 
godna podziwu była konsekwencja i staranność, z jaką mieszczanie zakładali 
szkoły, w których nauczanie w zakresie pisania, czytania i religii było prowadzone 
przez jednego lub dwóch nauczycieli. Przepełnione klasy liczyły nawet od 80 do 
100 uczniów. Nie lepiej wyglądała sytuacja w szkołach prowadzonych na koszt 
miasta, choć liczbę publicznych szkół elementarnych pod koniec 1823 r. oceniano 
na 30, a nauką objętych było ponad 4900 dzieci9. 

Na ogół szkoły te mieściły się w starych, nieprzystosowanych do prowadzenia 
nauki lokalach10. Nieliczne nowo wznoszone, prawie zawsze niewielkie kubaturo-
wo, dwu- lub trójkondygnacyjne, miały klasycystyczne, proste podziały elewacji. 
W tej grupie wymienić można szkołę przy kościele św. Krzysztofa (projekt Karla 
Studta z 1834 r.) i jeszcze skromniejszą wersję budynku szkolnego przy ul. R. Trau-
gutta oraz przy Wybrzeżu Wyspiańskiego11 (wszystkie one nie zachowały się).

Na tle skromnego i oszczędnego budownictwa oświatowego realizowanego we 
Wrocławiu Szkoła Obywatelska na Międzymurzu była obiektem wyjątkowym. 
Inicjatorem szerokiej akcji zachęcającej mieszczan do jej budowy był wspomniany 

mer, Jacek Serwański, Poznań 1997, s. 267–269; Stanisław Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa 
i społeczeństwa, Poznań 1987, s. 290–295; także Agnieszka Zabłocka-Kos, Zrozumieć miasto. 
Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city 1807–1858, Wrocław 2006, s. 162, 168. 

7 Taki pogląd Friedrich Schiller wyraził w Listach o estetycznym wychowaniu człowieka (Über 
die ästhetische Erziehung des Menschen, 1795). O tej idei, rozpowszechnionej wśród niemieckiego 
mieszczaństwa, wspominał także Nipperdey, Deutsche Geschichte, s. 57.

8 Tekst ten został opublikowany także w oddzielnym wydaniu książkowym, por. Gottlieb Ludwig 
Rahn, Die Breslauer Elementar-Schulen zu Anfange des Jahres 1824, Breslau 1824, s. 8. 

9 Dane te podaję za: Rahn, Die Breslauer Elementar-Schulen, s. 13–14.
10 Więcej na ten temat w artykule: Maria Zwierz, Architektura wrocławskich szkół do roku 1881, 

[w:] Wrocławskie szkoły, s. 177–179.
11 Wygląd tych szkół znamy z zachowanych projektów architektonicznych, przechowywanych 

w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Oddział Archiwum Budowlane (dalej: MAWr, OAB), sygn. 
TP. 131, 142, 1042. 
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już G.L. Rahn. Początkowo miała być wzniesiona jako pokojowy pomnik wdzięcz-
ności za zwycięstwo nad armią Napoleona, w związku z odbywającymi się we 
Wrocławiu w 1816 r. uroczystościami. Tej treści list 22 I 1816 r. Rahn skierował do 
magistratu, proponując powołanie fundacji na rzecz budowy szkoły: „prawdziwie 
obywatelskiej, opartej na wzorze z Lipska”12. Władze miasta przychyliły się do 
prośby i wśród darczyńców na rzecz budowy znaleźli się oprócz zwykłych oby-
wateli, kupców i stowarzyszeń (np. Musikalischen Verein) przedstawiciele władz 
miejskich: nadinspektor budowlany Karl Gottlieb Geissler, nadburmistrz Wrocła-
wia Friedrich A.C. von Kospoth oraz radny miejski Johan Gottlieb Müller13. 

Początkowo władze miasta pod budowę szkoły przeznaczyły plac w pobliżu 
kościoła św. Krzysztofa (na działce Hummerei 18, obecna ul. Kazimierza Wielkie-
go). Tam też 1 XI 1817 r. położono kamień węgielny pod budowę14, w obecności 
władz miasta i wybitnych osobistości życia kulturalnego: nadburmistrza Wrocławia 
F.A.C. von Kospotha, radnego miejskiego i syndyka Donatusa Gottlieba Menzla 
(w latach 1833–1838 został nadburmistrzem Wrocławia), miejskiego radcy budow-
lanego Johanna Friedricha Knorra, wybitnych pedagogów: G.L. Rahna, Johanna 
Caspra Friedricha Manso, Michaela Morgenbessera, inspektora budowlanego 
Heinricha Ferdinanda Tschecha oraz licznie zgromadzonych mieszczan. Śpiewy 
dzieci i przemówienia ważnych osobistości uświetniły wydarzenie. Jednak nie ta 
podniosła uroczystość była najważniejsza, lecz treść pergaminowego zwoju, który 
podpisali wyżej wymienieni. Intencją komitetu budowy nowej szkoły było bo-
wiem uczczenie pamięci Marcina Lutra i przypadającego wówczas trzechsetlecia 
reformacji oraz utworzenie „szkoły obywatelskiej dla dzieci wszystkich chrześci-
jańskich wyznań tutejszego miasta”15. Najwyraźniej początkowy pomysł szkoły 
jako pomnika zwycięstwa nad Napoleonem w związku z przedłużającą się kwestą 
nie wydawał się już tak istotny. 

1 XI 1817 r., a więc w dniu wmurowania kamienia węgielnego, komitet dys-
ponował kwotą 2110 talarów, w roku 1820 suma ta wzrosła do 6300 tala rów16, 

12 Robert Ludwig, Chronik des Realgymnasiums am Zwinger zu Breslau vom Jahre 1816 bis 
1886, Breslau 1886, s. 2. Szkoła Obywatelska w Lipsku została wzniesiona w latach 1796–1804 
według projektu miejskiego radcy budowlanego Johanna Friedricha Dauthego. Usytuowana w cen-
tralnym punkcie miasta (na Moritzbastei), doskonale widoczna z miejskiej promenady, na początku 
XIX w. uznawana była za jeden z najpiękniejszych budynków w Lipsku. Wzorem dla innych szkół 
był przede wszystkim realizowany tu nowy program edukacyjny, umożliwiający kształcenie kadr 
dla różnorodnych gałęzi przemysłu.

13 Lista darczyńców została zamieszczona w: Caesare Albano Kletke, Zwanzigster Jahresbericht 
über die Höhere Bürger- oder Realschule am Zwinger zu Breslau, Breslau 1857, s. 3–4. 

14 Opis uroczystości położenia kamienia węgielnego pod budowę szkoły znajduje się w: ibidem, 
s. 3–4. Tekst mowy, którą przy tej okazji wygłosił Rahn, został wydany drukiem, por. Gottlieb Ludwig 
Rahn, Rede bey der Grundsteinlegung Bürgerschule den 1. Nov. 1817, Breslau, ok. 1817. 

15 Rahn, Rede bey der Grundsteinlegung. Na temat powstania szkoły i jej znaczenia w życiu 
Wrocławia pisała także Zabłocka-Kos, Zrozumieć miasto, s. 162–169. 

16 Caesare Albano Kletke, Jahresbericht über die Realschule am Zwinger zu Breslau, Breslau 
1862, s. II.
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jednak nie była wystarczająca, skoro prace budowlane rozpoczęto dopiero w roku 
1823, a zakończono w grudniu 1825 r. Jak podawały XIX-wieczne kroniki szkoły, 
ostateczny koszt postawienia budynku wyniósł 28 366 talarów17. Jeszcze w trakcie 
przedłużającej się zbiórki pieniędzy, na posiedzeniu komitetu 3 V 1821 r., w obec-
ności nadburmistrza von Kospotha i innych przedstawicieli magistratu, ustalono 
zmianę lokalizacji szkoły (mimo wcześniejszego wmurowania kamienia węgiel-
nego)18. Wybrano bardziej eksponowane miejsce w mieście, przy pl. Teatralnym 
6/7, na części działki po zburzonym szpitalu św. Hieronima19. 

Projekt architektoniczny budynku szkoły wykonał miejski inspektor budowlany 
H.F. Tschech, przy nadzorze radcy budowlanego Christiana Albrechta Heermanna 
(którego podpis widnieje tylko na planszach z rzutami poszczególnych kondygnacji 
budynku). Owe rysunki, bardzo starannie wykreślone na czerpanym papierze, za-
chowały się w zbiorach Muzeum Architektury we Wrocławiu, Oddział Archiwum 
Budowlane20. Brakuje w nich pierwszego (z ok. 1820 r.) projektu fasady szkoły, 
o której Heermann wspominał, że była „zupełnie prosta”21. Jej kolejna wersja, 
przedłożona przez Tschecha w 1823 r., z okazałymi doryckimi pilastrami i belko-
waniem, wywołała burzliwą dyskusję, którą ostatecznie przecięła opinia Komisji 
do spraw Upiększenia Miasta wskazująca, że budowa szkoły jest wielkim przed-
sięwzięciem, które „przetrwa wieki”22 i wydatkowanie 2000 talarów ponad przewi-
dziany koszt nie powinno przeszkodzić w realizacji tak szczytnego dzieła. Zmiany 
zarówno fasady szkoły na bardziej okazałą, jak i lokalizacji w atrakcyjniejszym 
i mocniej eksponowanym w pejzażu miasta punkcie wynikały z usilnych starań 
komitetu budowy, władz miasta, a przede wszystkim przedstawicieli mieszczan, 
by szkoła stała się czytelnym manifestem nowego mieszczaństwa. 

Autor projektu, H.F. Tschech (1785–1831), należy do wybitnych i bardzo inte-
resujących budowniczych Wrocławia. Ten syn pastora z Księginic Małych (Klein 
Kniegnitz) k. Sobótki być może uczył się w renomowanej pracowni architekto-
nicznej Gillego w Berlinie23. We Wrocławiu pojawił się ok. 1817 r. Oprócz szkoły 

17 Ludwig, Chronik des Realgymnasiums am Zwinger, s. 5; Günther Di t t r ich, Gimnazjum 
Realne Zwinger we Wrocławiu, [w:] Wrocławskie szkoły, s. 118. Na temat kosztów budowy szkoły 
por. także: Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: APWr), akta miasta Wrocławia, sygn. 24582, 
pag. 170 oraz Zabłocka-Kos, Zrozumieć miasto, s. 165. 

18 Kletke, Jahresbericht, s. 3.
19 W 1821 r. zabudowania średniowiecznego szpitala św. Hieronima usytuowanego przy drugiej 

Bramie Świdnickiej wyburzono, a szpital przeniesiono do nowo wzniesionego gmachu przy ul. Krę-
tej (obok szpitala Jedenastu Tysięcy Dziewic), por. Halina Okólska, Szpital św. Hieronima, [w:] 
Encyklopedia Wrocławia, red. nauk. Jan Harasimowicz, współpr. Włodzimierz Suleja, Wrocław 
2006, s. 872. 

20 Zachowane projekty o sygn. TP. 148 pochodzą nie tylko z czasu powstania budynku, lecz także 
z lat późniejszych (do 1929 r.), gdy prowadzono przebudowy i rozbudowy szkoły. 

21 APWr, akta miasta Wrocławia, sygn. 24582, pag. 103–104 oraz Zabłocka-Kos, Zrozumieć 
miasto, s. 166.

22 Zabłocka-Kos, Zrozumieć miasto, s. 166. 
23 O życiu i twórczości architektonicznej tego interesującego architekta nieco więcej informacji 

znajduje się w opracowaniach: Maria Zwierz, Zapomniany wrocławski architekt – Heinrich Ferdi-
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Zwinger według jego projektu wzniesiono wodociąg na Tamce (Mathiaskunst) 
i dokonano rozbudowy szpitala św. Trójcy przy ul. Świdnickiej (znacznie zmie-
niony budynek istnieje do dziś, mieści się w nim Bank Gospodarki Żywnościowej, 
wejście od strony pl. Teatralnego 3). Przede wszystkim jednak należy podkreślić, 
że Tschech uczestniczył w powstaniu tak prestiżowej budowy we Wrocławiu, jak 
– istniejące do dziś – Sukiennice24. Do tej pory uważano, że autorem Sukiennic 
jest Carl Ferdinand Langhans, jednak coraz więcej przemawia za tym, że udział 
Tschecha był tu znaczący. Z Tschechem wiązana jest też przebudowa historycznej 
kamienicy w Rynku „Pod Gryfami” (w 1825 r.) oraz projekt nieistniejącego obec-
nie jego prywatnego domu25 – dużej klasycyzującej kamienicy, która znajdowała 
się przy dawnym Königsplatz 1 (pl. Jana Pawła II, budynek nie istnieje, w tym 
miejscu znajdował się do niedawna budynek „Cuprum”). 

Tschech stosował formy architektoniczne typowe dla środowiska berlińskich 
budowniczych wczesnego romantyzmu. Widoczne są wzory zaczerpnięte z berliń-
skiej Mennicy Heinricha Gentza, wzniesionej w latach 1798–1800, a szczególnie 
z wystroju wnętrz zamku w Weimarze (z lat 1801–1803), zaprojektowanego także 
przez Gentza26. Znaczenie mogły mieć popularne wówczas wzorniki, np. Ch.F. Be-
cherera czy też Gentza Elementarzeichenwerk, wydany w 1806 r., z wzorami sztuki 
doryckiej i jońskiej. Czy Tschech istotnie uczył się w pracowni Gillego – trudno 
na obecnym etapie naszej skromnej wiedzy o tym architekcie odpowiedzieć z całą 
pewnością. Podobnie jak za wcześnie jeszcze na dogłębną ocenę jego twórczości. 
Jednakże na podstawie form architektonicznych wymienionych wyżej obiektów, 
co do których jest pewność, że projektował je Tschech, można stwierdzić, że był to 
architekt wybitny, nie tylko na wrocławskim gruncie, a wzory szkoły berlińskiej, 
które doskonale znał, stosował swobodnie i twórczo. Niestety, najprawdopodobniej 
ze względu na chorobę, w latach 1826–1827 został emerytowany i nie prowadził 
już działalności projektowej. Zmarł 23 I 1831 r.27, mając zaledwie 46 lat i będąc 
u szczytu swoich sił twórczych.

W przeciwieństwie do budynku wrocławskich Sukiennic, na planszy architek-
tonicznej powstałej w 1823 r., przedstawiającej fasadę budynku Szkoły Obywatel-
skiej Zwinger, znalazł się dopisek wykonany ręką Tschecha o następującej treści: 

nand Tschech, [w:] Nie tylko zamki. Szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Rozpędowskiemu w sie-
demdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. Małgorzata Chorowska, Ewa Różycka-Rozpędowska, 
Wrocław 2005, s. 369–385; Rudolf Stein, Der Grosse Ring zu Breslau, Breslau 1935, s. 245–246; 
Horst G.W. Gleiss, Heinrich Ferdinand Tschech und seine Tuchhausgasse, „Der Schlesier”, 40, 
1988, 30, s. 8–9; także Zabłocka-Kos, Zrozumieć miasto, s. 162–169.

24 Stein, Der Grosse Ring, s. 245–246.
25 Zwierz, Zapomniany wrocławski architekt, s. 383–385. 
26 Na temat architektury i sztuki ok. 1800 r. w: Deutsche Baukunst um 1800, hrsg von. Reinhard 

Wegner, Köln–Weimar–Wien 2000, także: Paul Mebes, Um 1800. Architektur und Handwerk im 
letzten Jahrhundert ihrer traditionellen Entwicklung, München 21918; Klaus Jan Phil ipp, Um 1800. 
Architekturtheorie und Architekturkritik in Deutschland zwischen 1790 und 1810, Stuttgart–London 
1997. 

27 Stein, Der Grosse Ring, s. 245.
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„Entworfen und gezeichnet durch Tschech”28 (Zaprojektowane i narysowane przez 
Tschecha). Tak więc, przynajmniej w tym wypadku, autorstwo Tschecha jest bez-
sporne, a podpis Heermanna na planszach z rzutami szkoły świadczy o pełnionym 
przez niego nadzorze z tytułu urzędu – miejskiego radcy budowlanego. 

Tschech zaprojektował gmach szkoły na planie regularnego prostokąta29, 
z dwuipółtraktowym – do dziś jeszcze czytelnym – układem wnętrz i ze środ-
kowym korytarzem, z którego obu stron usytuowano klasy. Wnętrza, szerokie 
i przestronne, podobnie jak dwie klatki schodowe z „duszą”, zostały umieszczone 
w trakcie tylnym i doświetlone oknami. Klasycyzujący, o doskonałych proporcjach 
budynek początkowo był trójkondygnacyjny, przykryty dwuspadowym dachem 
z dużą lukarną oraz dwoma rzędami półkolistych okienek poddasza. Na osi fasady 
znajdował się pseudoryzalit, którego okna – wzdłuż parteru i pierwszego piętra 
– ujmowały wielkiego porządku doryckie pilastry. Nad pseudoryzalitem znalazło 
się także doryckie belkowanie z tryglifami oraz metopami i powyżej – odmienne 
od pozostałych – półkoliście zamknięte okna, nad nimi belkowanie i kostkowy 
gzyms wieńczący. Z obu stron pseudoryzalitu były dwa wejścia ujęte wielkiego 
porządku kanelowanymi pilastrami. Osie obu wejść akcentowały szerokie okna 
z kolumienkami. Nad wysokim cokołem przyziemia znajdował się boniowany par-

28 Projekt w zbiorach MAWr, OAB, sygn. 3982 (TP. 148). 
29 Ibidem, sygn. 4374 (TP. 148).

H.F. Tschech, projekt elewacji Szkoły Obywatelskiej we Wrocławiu (fasada 
w porządku doryckim), 1823 r., Muzeum Architektury we Wrocławiu, sygn. MAt-VI-3982
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ter i charakterystyczne dla Tschecha, widoczne m.in. w kamienicy Sukiennice 11, 
prostokątne okna, zamknięte cebulastą płyciną otoczoną boniami30. 

Przestronne wnętrza rozplanowane zostały bardzo funkcjonalnie31. Z lewej 
strony zachodniego wejścia Tschech skumulował pion mieszkalny: na parterze 
i drugim piętrze znajdowały się mieszkania dla dwóch nauczycieli, na pierwszym 
piętrze – czteropokojowe mieszkanie rektora szkoły z wydzielonym pokojem do 
pracy. Pozostałe pomieszczenia przeznaczono na klasy, natomiast znaczną część 
najwyższej kondygnacji zajmowała aula szkolna, wyróżniona w środkowej partii 
fasady dużymi, półkoliście zamkniętymi oknami. 

Bardzo istotne i pełne znaczenia było odwołanie się przez Tschecha w dekoracji 
fasady do stylu doryckiego. Ten swoisty „cytat” przywodzi na myśl toczący się 
jeszcze wówczas spór o prymat między sztuką rzymską i grecką, który miał pod-
łoże nie tylko estetyczne. Styl dorycki, w przeciwieństwie do sztuki rzymskiej czy 
współczesnej kultury dworskiej, jak sądzono, wyrażał cechy ludu prostego i uczci-
wego, żyjącego blisko natury i niezepsutego późniejszą cywilizacją. Ta architec-
ture parlante, z jej charakterystyczną retoryką i dydaktycznością, odwoływała się 
w tym wypadku do cnót obywatelskich. To lekcja wartości cywilizacji antycznej 
udzielona obywatelom Wrocławia żyjącym w pierwszych dekadach XIX stulecia. 
W Szkole Obywatelskiej, realizującej nowy program nauczania, był to „cytat” jak 
najbardziej stosowny. 

Od otwarcia szkoły przez prawie 10 lat pomieszczenia wynajmowało Gimna-
zjum św. Elżbiety. Dopiero gdy 22 VI 1835 r. Elisabethanum przeprowadziło się 
do nowo wybudowanego gmachu32 (w pobliżu kościoła św. Elżbiety, budynek 
istnieje do dziś), nastąpiło faktyczne powołanie Szkoły na Międzymurzu. Jednak 
już w połowie XIX stulecia, w związku z dużym zainteresowaniem wrocławian 
i mieszkańców Śląska nowoczesnym kształceniem dzieci, szkoła była przepełniona. 
Dlatego w latach 1853–1854, według projektu inspektora budowlanego Rudolpha 
Lutza, dokonano nadbudowy trzeciego, dodatkowego piętra33. Wtedy też szkoła 
została wyposażona w laboratorium chemiczne34 z nowoczesną aparaturą oraz 
dodatkowe pomieszczenia, w tym nową aulę. W czasie trwania rozbudowy zajęcia 
szkolne odbywały się w Gimnazjum św. Macieja przy ul. Szewskiej. 

W szybkim tempie wzrastająca liczba uczniów spowodowała, że już na początku 
XX w. ponownie myślano o budowie nowej szkoły, tym razem poza historycznym 
centrum miasta. Ok. 1913 r. dyrektor szkoły Julius Aust wystosował petycję do 
władz miasta zatytułowaną: Die am Realgymnasium am Zwinger vorhandenen 

30 Zwierz, Zapomniany wrocławski architekt, s. 371–376.
31 Na temat architektury i rozplanowania wnętrz szkół w XIX w., układu i wymiarów sal lekcyj-

nych oraz prawidłowego ich oświetlenia wiele informacji wnosi książka Ludwiga Klasena, Grun-
driß-Vorbilder von Gebäuden aller Art. Handbuch für Baubehörden... Abt. 3: Grundriß-Vorbilder 
von Schulgebäuden, Leipzig 1884, s. 161–227. 

32 Kletke, Zwanzigster Jahresbericht, s. 5. 
33 Projekty przebudowy znajdują się w MAWr, OAB, sygn. 4364 i 4362 (TP. 148).
34 Festschrift zur Feier des 100 jähr. Bestehens des Gymnasiums und Realgymnasiums am Zwin-

ger zu Breslau, Breslau 1936, s. 79. 
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Übel- und Mißstände, die einen baldigen Neubau dringend notwendig machen35. 
Sugerował w niej, że zły stan szkoły i liczne niedogodności istniejące w budynku 
powodują konieczność budowy nowego gmachu. Podkreślał, że wzrastający ruch 
uliczny koło szkoły: piesi, automobile i tramwaje elektryczne, które naprzeciw 
drzwi szkoły mają swój przystanek, powoduje hałas, który znacznie utrudnia naukę 
uczniom i pracę nauczycielom. Zwracał też uwagę, że budynek szkoły nie speł-
niał wówczas nowoczesnych wymagań: zbyt wąskie były klatki schodowe, aula 
w czasie uroczystości szkolnych nie mogła pomieścić wszystkich uczniów, zbyt 
mała była sala do nauki rysunków oraz złe oświetlenie światłem dziennym w tej 
części klas, których okna wychodziły na wewnętrzny dziedziniec36. Z powodu tych 
niedogodności lokalowych na początku 1927 r. powstały plany wzniesienia nowe-
go budynku Gimnazjum Realnego Zwinger37. Gmach miał powstać na południu 
miasta, w kwartale ulic Wandy i Słowiczej (wówczas Oranienstrasse i Fehrbellin-
strasse). Zachowały się rysunki z widokiem nowej szkoły autorstwa Kurta Lange-
ra, także Adolfa Radinga i Hansa Scharouna38, utrzymane w duchu modernizmu 
i estetyki Neues Bauen. W 1928 r. powstał też projekt przewidujący przebudowę 
starego budynku gimnazjum przy pl. Teatralnym na cele biurowe i handlowe39. 
Jednak w artykule opublikowanym już w następnym roku Hugo Althoff wymienił 
Gimnazjum Zwinger jako przedsięwzięcie, które ze względów finansowych będzie 
musiało zostać wstrzymane, ale – jak pisał – nie zaniechane40. 

Ostatecznie jednak ze względów oszczędnościowych pomysł budowy nowego 
gmachu upadł definitywnie. Kryzys 1929 r. zniweczył też kolejny plan, połączenia 
Gimnazjum Realnego Zwinger z Gimnazjum św. Elżbiety. Wysoki koszt niezbęd-
nych prac związanych z tym projektem sprawił, że propozycja została odrzucona, 
ku radości niezadowolonych z takiego pomysłu rodziców, uczniów i nauczycieli41. 
Rok 1934 przyniósł kolejne zmiany. Na wniosek nadburmistrza Wrocławia zlikwi-
dowano Gimnazjum św. Jana przy ul. S. Worcella (dawniej Paradiesstrasse), do 
którego uczęszczała głównie młodzież żydowska, i do tej placówki przeniesiono 
uczniów ze szkoły przy Zwingerplatz. W 1939 i 1940 r., w związku ze stopniową 

35 Czterostronicowa drukowana petycja znajduje się w zbiorach Gabinetu Śląsko-Łużyckiego 
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. Yn 940. 

36 Dodatkowym mankamentem, o którym nie wspomniano w petycji, był fakt, że szkoła nie po-
siadała sal do ćwiczeń gimnastycznych. Na początku XX w. wiele budynków szkolnych wznoszonych 
we Wrocławiu miało już takie sale, a w programach edukacyjnych zajęciom sportowym nadawano 
coraz większe znaczenie.

37 Projekt Kurta Langera został przedstawiony i zilustrowany w: idem, Architekturausstellung 
des Landesbezirkes Schlesien des B. D. A., „Ostdeutsche Bau-Zeitung”, 1927, 17, s. 98–99. 

38 O niezrealizowanych projektach nowej budowy szkoły Zwinger pisała Beate Stör tkuhl, Bu-
downictwo szkolne we Wrocławiu w latach 1918–1933, [w:] Wrocławskie szkoły, s. 225. 

39 Ów niezrealizowany projekt Hugo Althoffa i Maksa Schirmera znajduje się w: MAWr, OAB, 
sygn. 4388 (TP. 148).

40 Hugo Al thoff, Das städtische Bauprogramm 1929, „Schlesische Monatshefte”, 1929, 6, 
s. 7–9. H. Althoff w latach 1926–1929 odpowiadał we Wrocławiu m.in. również za budowę nowych 
szkół, sprawując urząd miejskiego radcy budownictwa.

41 Festschrift zur Feier des 100 jähr., s. 59. 
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likwidacją kolejnej szkoły – Gimnazjum im. Króla Wilhelma I, mieszczącego się 
przy Sonnenstrasse 22 (obecna ul. Iwana Pawłowa – budynek szkoły nie istnieje), 
część uczniów Gimnazjum Zwinger właśnie tam przychodziła na lekcje42. Zmiany 
te, tak niekorzystne dla uczniów i nauczycieli, spowodowane były trudną sytuacją 
w związku z toczącą się II wojną światową.

W pierwotnym budynku szkoły, przy pl. Teatralnym 6/7, który po 1945 r. czę-
ściowo przebudowano (zlikwidowano metopy fryzu, pokryto boniami pierwsze 
piętro fasady i zmieniono okna parteru), przez długi czas mieścił się wspomniany 
już Zespół Szkół Włókienniczo-Odzieżowych, a od 2003 r. – Dolnośląska Wyższa 
Szkoła Służb Publicznych „Asesor”. Mimo zmian i upływu czasu ciągle czytel-
ne są klasycystyczne podziały fasady, przestronne i szerokie wnętrza „w duchu” 
Tschecha. Wiosną 2015 r. zakończono gruntowny remont budynku. Przywrócono 
dawną dekorację fasady: dodano wschodnie drzwi oraz cebulaste płyciny nad 
oknami, jednak nie uniknięto błędów, dobudowując kondygnację poddasza, która 
zakłóciła dawny klasycyzujący kształt budynku. 

Równie ciekawe jak przemiany kształtu architektonicznego budynku szkoły 
były też dzieje tej placówki edukacyjnej, losy uczących tu profesorów i pobierają-
cych naukę uczniów oraz realizowane metody i programy dydaktyczne. 

Warto dlatego wspomnieć jeszcze o sytuacji związanej z kształtowaniem pro-
gramu dydaktycznego szkoły Zwinger. Nauka w szkołach powszechnych na po-
czątku XIX w. trwała kilka lat, nauczano w nich głównie czytania, pisania, religii 
i rachunków, a zatem nie była to wystarczająca podstawa do samodzielnej pracy na 
wyższych stanowiskach w przemyśle, handlu i administracji. Także wspominane 
już dwie szkoły realne nie dawały pełnego wykształcenia zawodowego. Podobnie 
zresztą jak cztery ówczesne humanistyczne gimnazja wrocławskie, które kształciły 
przede wszystkim przyszłych studentów, a nie wykwalifikowanych przedstawicieli 
różnych zawodów. Z powodu odczuwalnego braku takiej placówki oświatowej 
w wielu miastach niemieckich, m.in. w Lipsku, Hamburgu, Dreźnie, Kolonii, 
Frankfurcie nad Odrą, zakładano tzw. wyższe szkoły obywatelskie (Höhere Bür-
gerschule) lub szkoły realne (Realschule). Było zatem tylko kwestią czasu, gdy 
i Wrocław – drugie co do wielkości miasto w Prusach, o rozwijającym się handlu, 
przemyśle i działalności kulturalnej – umożliwi swoim mieszkańcom zdobycie 
odpowiedniego wykształcenia w szkole realnej o wyższym poziomie nauczania. 
Wprawdzie budynek nowej Szkoły Obywatelskiej Zwinger we Wrocławiu został 
oddany do użytku w 1825 r., ale do nowego obiektu przeniosło się wcześniej na 
10 lat Gimnazjum św. Elżbiety, czekające na ukończenie prac przy budowie nowej 
siedziby, oraz szkoła elementarna. W tym czasie trwały przygotowania zmierza-
jące do napisania nowego programu nauczania i zapewnienia odpowiedniej kadry 
dydaktycznej dla szkoły realnej. W 1830 r. przewodniczący Deputacji Szkolnej 
dr Tscheggey, dyrektor Gimnazjum św. Elżbiety dr Samuel Gottfried Reiche oraz 
dyrektor Szkoły św. Ducha dr M. Morgenbesser na polecenie władz miasta opraco-

42 Wspominał o tym w swoim artykule ówczesny uczeń szkoły Dit t r ich, Gimnazjum, s. 121. 
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wali plan organizacji i zajęć nowej placówki, który został zatwierdzony w 1833 r. 
przez władze prowincji43. Jak napisał nadburmistrz Wrocławia D.G. Menzel: „taka 
szkoła obywatelska powinna być dla tych, którzy wstępują w tzw. życie miesz-
czańskie bez studiów, a to jako kupiec, artysta, fabrykant, ekonomista, architekt, 
leśniczy lub urzędnik”44. 

Faktyczną datą uformowania się nowej szkoły był 15 X 1836 r., gdy po wypro-
wadzeniu się Gimnazjum św. Elżbiety, w Szkole Realnej Zwinger rozpoczęło naukę 
216 uczniów. Magistrat wybrał na stanowisko dyrektora tej placówki dr. Caesare-
go Albana Kletkego – nauczyciela w Gimnazjum św. Elżbiety – pod warunkiem 
jednak, że zrezygnuje on ze stanowiska nauczyciela matematyki stosowanej na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Kletke okazał się człowiekiem o wielkim talencie 
organizacyjnym i niewyczerpanej sile twórczej. Prowadził szkołę przez 40 lat!

Program szkoły ulegał wprawdzie pewnym zmianom, jednak niezmiennie duży 
nacisk kładziono na naukę takich przedmiotów, jak: matematyka stosowana, fizyka, 
chemia, religia, psychologia i logika, rachunki, rysunek odręczny i geometryczny, 
śpiew, historia przyrody, geografia, historia oraz języki: oprócz łaciny – niemiecki, 
francuski, a w późniejszych latach uczniowie mogli wybrać język angielski lub 
język polski45. W ówczesnym systemie szkolnictwa nauka na poziomie gimna-
zjalnym trwała średnio dziewięć lat i obejmowała sześć klas, których numeracja 
była odwrócona w stosunku do dzisiejszej. Naukę zaczynano na poziomie seksty, 
następnie była kwinta, kwarta, tercja, sekunda i prima. Realizację najwyższej klasy 
(primy) przewidywano na dwa lata, jednak w praktyce opanowanie materiału obo-
wiązującego w klasach niższych także trwało dłużej. Dopiero reforma szkolna z lat 
1937–1938 wprowadziła taką numerację klas, jak współcześnie, tzn. klasa I była 
klasą najniższą, a VI – najwyższą. Starano się, by wykształcenie w szkole nowe-
go typu było „przesiąknięte duchem naukowym”46, a gimnazja klasyczne i szkoła 
realna opierały się na jednakowych fundamentach kultury religijnej, obyczajowej 
i duchowej. Dyrektor Kletke uważał, że łacina powinna być nauczana nie tylko 
w gimnazjach, ale również w niższych klasach szkoły realnej, gdyż taka wiedza 
znajduje zastosowanie w różnych zawodach, czego najlepszym przykładem jest 
praca aptekarza47. Popularność szkoły ciągle rosła, nie tylko we Wrocławiu, ale i na 
Śląsku oraz w Księstwie Poznańskim, co prowadziło do przepełnienia klas, dlatego 
magistrat ustalił ostatecznie, że w klasie nie może być więcej niż 60 uczniów48. 

43 Ibidem, s. 118.
44 Cyt. za: ibidem.
45 Programy nauczania publikowane były w materiałach poświęconych szkole, m.in. w: Lud- 

wig, Chronik des Realgymnasiums am Zwinger, wspomina o nich również Dit t r ich, Gimnazjum, 
s. 119.

46 Dit t r ich, Gimnazjum, s. 118. Autor ten, pisząc o programie szkoły Zwinger, miał możliwość 
zapoznania się z archiwum szkoły i opisami realizowanych w niej programów nauczania. Archiwum 
to znajduje się w Kolonii, w posiadaniu rodziny Gerharda Hampela (zm. w 2003 r.), ucznia szkoły 
i przewodniczącego stowarzyszenia jej absolwentów.

47 Ibidem.
48 Ibidem, s. 119.
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Dyrektorowi Kletkemu szczególnie zależało na nauczaniu przedmiotów po-
litechnicznych, chemii i rysunku technicznego. Starał się układać plan zajęć we-
dług wymogów życia zawodowego, które po skończeniu szkoły rozpoczną jego 
uczniowie, oraz wprowadzać do programu nauczania nowinki pedagogiczne. 
W tym celu często podróżował, odwiedzając szkoły w Wiedniu, Berlinie, oglądał 
gabinety fizyczne i laboratoria chemiczne, modelarnie 49, a swoje spostrzeżenia 
wprowadzał w życie przy urządzaniu gabinetów w szkole Zwinger i zbieraniu po-
mocy naukowych. Gdy w 1876 r. odszedł na emeryturę z powodu choroby oczu, 
jego miejsce zajęli kolejno: dr Franz Weffert (1877–1897), prof. dr Robert Ludwig 
(1897–1913), prof. dr J. Aust (1913–1924), prof. dr Karl Venatier (1924–1932) oraz 
Kurt Krause (1932–1945)50. 

Na koniec słów kilka o licznych uczniach, którzy przez dziesięciolecia opusz-
czali mury szkoły. Było wśród nich wiele znakomitości: wspomniani wcześniej 
nobliści, G. Hauptmann, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1912, 
i F. Bergius, laureat Nobla w dziedzinie chemii w 1931 r., czy też osoby piastujące 
wysokie stanowiska urzędnicze. Daleko poza granicami Wrocławia i Śląska znany 
jest też Carl Hauptmann, brat Gerharta, oraz artysta fotografik, członek Akademii 
Sztuk Pięknych w Monachium Stefan Moses, który w latach 1937–1943 uczęsz-
czał do Gimnazjum Zwinger. Miłośników historii architektury Wrocławia ucieszy 
zapewne fakt, że do szkoły tej uczęszczał również Karl Grosser, znany architekt, 
twórca wielu istniejących do dziś budynków we Wrocławiu i na Śląsku, m.in. we 
Wrocławiu domu handlowego i hotelu „Monopol”, domu handlowego Paula Schott-
ländera, kilku kamienic i willi, ale również sanatorium w Kowarach, kompleksu 
zdrojowego w Świeradowie-Zdroju oraz pałaców w Brynku i Paulinum w Jeleniej 
Górze – by wymienić tylko najważniejsze z jego projektów51. 

Zachowały się interesujące wspomnienia G. Hauptmanna o jego pobycie we 
Wrocławiu oraz o blaskach i cieniach, by nie powiedzieć problemach związanych 
z pobieraniem nauki w Szkole Realnej Zwinger. A oto, jak zapamiętał on egza-
min wstępny do szkoły: „Po zakończeniu egzaminu w przepełnionym rodzicami 
i uczniami pomieszczeniu wywołano moje nazwisko, po czym dyrektor Kletke do-
nośnymi słowy »Marny z ciebie pierwszoklasista!« – ogłosił wszem i wobec przy-
jęcie mnie do szkoły realnej. Wstydziłem się tej publicznej nagany, która, nawet 
jeśli była słuszna, dotyczyła niezawinionych przeze mnie okoliczności, jednocześ-
nie jednak triumfowałem, bo ojcu mogłem powtórzyć jedno słowo: »Przyjęty«!”52. 

49 Ibidem, s. 119–120.
50 Festschrift zur Feier des 100 jähr., s. 6–8.
51 Na temat działalności architektonicznej Karla Grossera powstała praca doktorska Marty 

Ostrowskiej, Karl Grosser (1850–1918) śląski architekt epoki późnego historyzmu, promotor: 
prof. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 
w 2014 r. Por. eadem, Welches der beiden stylistischen Uebel das Kleinere sei? Spór o odbudowę 
hełmu północnej wieży kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (1888–1891), Kwartalnik In-
stytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego „Quart”, 21, 2011, 3, s. 25–43. 

52 Gerhart Hauptmann, Przygoda mojej młodości, przeł. Małgorzata Słabicka, Wrocław 1998, 
s. 147.
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53 Ibidem, s. 159.
54 Ibidem, s. 180–181.
55 Ibidem, s. 197.

Ogromnym przeżyciem dla młodego Hauptmanna był spektakl w pobliskim Teatrze 
Miejskim, w wykonaniu grupy teatralnej księcia von Meiningen. Oto wspomnienia: 
„Szkoła realna leżała przy placu Teatralnym, którego otwarta strona wychodziła na 
ulicę Świdnicką i stojący tam Teatr Miejski. Pewnego dnia rozeszła się wieść, że 
trupa teatralna księcia von Meiningen ma tam przyjechać na gościnne występy. [...] 
To było niesamowite, przypominające grom olśnienie. Wszystko stłumiła potem, co 
prawda, nijakość dnia powszedniego, ale wrażenia pozostały gdzieś wewnątrz, by 
pewnego dnia ożyć i przynieść owoce”53. Pobyt w teatrze na spektaklach znanych 
i znakomitych artystów, lektura i nauka we wrocławskiej szkole realnej, późniejszy 
udział w życiu kulturalnym – wszystko to zaowocowało w twórczości literackiej 
Hauptmanna oraz pomogło mu zdobyć prestiżową Nagrodę Nobla. 

Życie młodych braci Hauptmannów, podobnie jak ich kolegów, obfitowało 
w liczne psikusy i żarty przynależne temu wiekowi. Bystre oczy Gerharta zauwa-
żały także mniej godne pochwały sceny z życia dorosłych, m.in. pobliską uliczkę 
Menniczą i podwórze za szkołą zwane Szemrańcem, gdzie gromadzili się podejrza-
ni panowie i panie swobodnych obyczajów, w ten „niegodziwy sposób oblegając 
czysty przybytek nauki”54. Na koniec tych dowcipnych i ciekawych wspomnień 
noblisty warto przytoczyć jego spostrzeżenia dotyczące dyrektora, o którym tak 
napisał: „poczciwy dyrektor Kletke”, oraz nauczycieli: „Jak już wspomniałem, 
szkoła w tamtym czasie przestała już wywierać na mnie tak przytłaczające wra-
żenie. Obok nieprzyjemnych pojawili się teraz również inni, niekiedy po prostu 
wspaniali nauczyciele, którzy budzili szacunek i sympatię. Doktor Schmidt, niski, 
krępy mężczyzna, który jak Jurisch był na wojnie oficerem, wnosił do klasy ciepło 
i ożywienie. Wpajał w nas wiarę, że to na naszych barkach spocznie przyszłość 
Niemiec i że już teraz musimy czuć się za nie odpowiedzialni. Szacunek, jaki 
przez niego przemawiał, budził w nas szacunek dla samych siebie, a nie, jak to 
było w wypadku innych nauczycieli, uczucie poniżenia. Jego wykłady były pełne 
życia i wciągały”55. 

Historia szkoły, jej rozwój i z czasem osiągnięta wysoka ranga w życiu miasta 
stanowią jednocześnie ważne ogniwo w dziejach edukacji we Wrocławiu i na Ślą-
sku. Dobrze też świadczą o aspiracjach wrocławskiego mieszczaństwa pierwszej 
połowy XIX w. oraz pracującej w mieście, dużej grupie światłych i kompetentnych 
nauczycieli, którzy podjęli trud kształcenia kadr nie tylko dla urzędów, lecz także 
dla prężnie rozwijającego się we Wrocławiu i na Śląsku przemysłu.

Szczególnie interesująco prezentuje się wrocławska Szkoła na Międzymurzu 
w porównaniu z sytuacją szkolnictwa w innych miastach. Bardzo potrzebna w Po-
znaniu szkoła realna, której myśl utworzenia zarząd miasta wysunął w 1838 r., 
mimo wsparcia Edwarda Raczyńskiego i jego inicjatywy powołania instytucji 
o zrównoważonym polsko-niemieckim charakterze, ostatecznie powstała dopiero 
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w 1853 r.56 Podobnie było w innych miastach polskich w trzech zaborach, a szkoły 
realne, jeśli w ogóle tworzono, to dopiero w trzeciej i czwartej ćwierci XIX w.57 
Szata architektoniczna budynków edukacyjnych wznoszonych w pierwszej połowie 
XIX w. nawiązywała do wzorów klasycystycznych, do źródeł tradycji antycznej, 
bardziej greckiej niż rzymskiej, i pojmowania starożytności jako wzoru do naśla-
dowania. Taka koncepcja architektoniczna obowiązywała nie tylko w gimnazjach 
humanistycznych, bardzo często bowiem stosowana była przy wznoszeniu szkół 
realnych, o bardziej pragmatycznym programie nauczania. 

O tym, jak ważne mogły być treści ideowe stojące za realizacjami budynków 
publicznych, w tym również szkół, świadczą napięcia wokół budowy nowego 
gmachu Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku58. Ta renomowana szkoła funk-
cjonowała już od 1558 r., jednakże budynek klasztoru, w którym mieściła się 
na początku XIX w., popadł w ruinę i nie nadawał się do dalszego prowadzenia 
w nim zajęć. Zarząd miasta Gdańska starał się podjąć działania doprowadzające do 
wzniesienia nowego gmachu szkoły mimo wielu problemów i ogromu zniszczeń 
w mieście po przetoczeniu się wojen napoleońskich. W latach 1803–1834 po-
wstały cztery projekty budowlane autorstwa miejskiego architekta Karla Sa muela 
Helda, wszystkie utrzymane w szacie klasycyzującej59. Nawiązywały one do cha-
rakteru gimnazjum, w którym ideał kształcenia wiązano ze znajomością autorów 
starożytnych, studiowanych w oryginalnych językach. Było zatem naturalne, by 
w gmachu, w którym wpajano grecko-rzymski ideał wychowania człowieka, za-
stosować formy klasyczne. W opinii miejscowego środowiska takie rozwiązanie 
stylowe podkreślało również rangę budowli. Dodatkowo jeszcze w sytuacji, gdy 
w 1793 r., w wyniku drugiego rozbioru, miasto Gdańsk przeszło pod panowanie 
pruskie, starania o przywrócenie świetności dawnych tradycji gimnazjalnych mog-
ły mieć – przynajmniej dla części mieszczan – znaczenie patriotyczno-symbolicz-
ne60. O szkole myślano także w kontekście reformy oświatowej oraz konieczności 
urządzenia nowej biblioteki. 

Jednakże wizyta następcy tronu księcia Fryderyka Wilhelma (przyszłego króla 
Fryderyka Wilhelma IV) w dniu 13 VI 1834 r., w celu położenia kamienia węgiel-
nego pod rozpoczętą już budowę (gotowe były wówczas fundamenty oraz zarys 
murów do wysokości cokołu), spowodowała niespodziewaną interwencję i wstrzy-

56 Zofia Ostrowska-Kębłowska, Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1790–1880, 
Warszawa–Poznań 1982, s. 193, 382.

57 Maciej Gutowski, Architektura szkół średnich w Polsce w okresie zaborów, Białystok 1991 
(Rozprawy Naukowe, nr 5). 

58 Badania na ten temat prowadzone są na Uniwersytecie Gdańskim, a najnowsze ustalenia w tej 
kwestii referuje artykuł Jacka Bielaka, Tradycjonalizm w służbie państwa. Szkice z dziejów nowego 
gmachu Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, [w:] Tradycjonalizm i neotradycjonalizm w sztu-
ce XIX i XX wieku na Pomorzu, red. Józef Tarnowski, Roman Neczyporowski, Gdańsk 2012, 
s. 87–117. 

59 Gutowski, Architektura, s. 56–58.
60 Bielak, Tradycjonalizm, s. 100.
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manie prac budowlanych61. Król wyraził wówczas opinię o nieodpowiednim stylu 
gmachu, na który z Berlina przeznaczono 10 000 talarów. Klasycystyczny projekt 
Helda zarzucono na rzecz neogotyckiego, wykonanego na zlecenie króla przez 
znakomitego berlińskiego architekta Karla Friedricha Schinkla. Projekty Helda nie 
mogły liczyć na uznanie Berlina bynajmniej nie ze względów estetycznych lub też 
rzekomej niezgodności z gotyckim charakterem gdańskiej architektury, co sugero-
wał Schinkel62. Rozwiązania artystyczne budynku szkoły podporządkowane zostały 
bowiem nie tylko kulturalno-edukacyjnym celom, ale przede wszystkim stały się 
elementem propagandy służącej polityce pruskiego państwa, a wybór neogotyku 
miał znaczenie świadomie kształtowanej identyfikacji ze staroniemiecką archi-
tekturą północy. Była to silna ingerencja króla i państwa pruskiego w formowanie 
nowej tożsamości Gdańska i specyficzna forma wykorzystania tradycji i historii 
do celów społecznych i politycznych63.

Uroczyste otwarcie nowego gmachu gimnazjum w Gdańsku, po tak długich 
staraniach, nastąpiło 3 VIII 1837 r., a ostateczny koszt inwestycji wzrósł do kwo-
ty 51 000 talarów64. Oprócz neogotyckich, ceglanych, nietynkowanych elewacji 
zwieńczonych smukłymi ośmiobocznymi wieżyczkami, nawiązującymi do północ-
noniemieckiego gotyku, również wnętrze szkoły realizowało program państwowy: 
ściany auli zdobiły medaliony z głowami antycznych bohaterów, a na suficie oprócz 
alegorii geniuszu ludzkiego umieszczone zostały herby Prus i Gdańska65. W ten 
sposób edukacja w Gdańsku mocno związana została z państwem pruskim. Dyrek-
tor szkoły, dr Engelhardt, w dniu poświęcenia gmachu Gimnazjum Akademickiego 
w księdze pamiątkowej dokonał wpisu o następującej treści: „Godna, a przecież 
prosta w sensie materialnym, nasza nordycka budowla, jest dziełem powstałym tu 
i teraz, radującym swą wielką sztuką zarówno znawców, jak i laików, stanowiąc 
zarazem zapłatę współczesnych budowniczych naszym przodkom, bo z ich budow-
nictwem pięknie harmonizuje”66. W 1837 r., zgodnie z coraz powszechniejszym 
wówczas przekonaniem, gotyk stawał się synonimem narodowego niemieckiego 
stylu. Na takie preferencje wskazywał wszakże już w 1773 r. Johann Wolfgang 
von Goethe, pisząc: „Jakże nam nie oburzać się święty Edwinie, kiedy niemiecki 
znawca sztuki, na podstawie opinii zazdrosnych sąsiadów, zapomina o swej wyż-
szości i umniejsza wartość swego dzieła słowem gotyckie, którego nie rozumie. 
Oto gotycka architektura, nasza architektura”67. 

61 Ibidem, s. 104.
62 Taką opinię wyraził Schinkel w zapiskach z wizyty inspekcyjnej w Prusach Wschodnich w dniu 

21 VIII 1834 r.; więcej na ten temat por. Bielak, Tradycjonalizm, s. 104, 109.
63 Szersze rozważania na ten temat przedstawione zostały w opracowaniu Bielaka, Tradycjo-

nalizm, s. 87–117.
64 Ibidem, s. 110.
65 Ibidem, s. 110–111.
66 Cyt. za: Gutowski, Architektura, s. 57.
67 Cyt. za: ibidem, s. 238; por. także Agnieszka Tomaszewicz, Wrocławski dom czynszowy 

1808–1918, Wrocław 2003, s. 106–108. Szersze rozważania o początkach neogotyku w architekturze 
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Ta pierwsza, romantyczna faza neogotyku trwała w Niemczech do połowy 
XIX w., we Wrocławiu budowle w tym stylu powstawały za panowania Frydery-
ka Wilhelma IV, który objął tron w 1840, a zmarł w 1861 r. Były one symbolem 
władzy królewskiej i akceptacją feudalnej organizacji państwa. We Wrocławiu łą-
czyły się z czasem najbardziej napiętych stosunków między miastem a monarchą 
w drażliwej kwestii praw dla stanu mieszczańskiego. Gdy wreszcie 15 IX 1841 r. 
król wraz z małżonką Elżbietą przybył do Wrocławia, władze uczyniły wszyst-
ko, by przyjąć władcę wspaniale i wykazać się wiernością dla tronu68. Na cześć 
króla i królewskich gości miasto wydało uroczysty obiad w Ogrodzie Zimowym 
Josepha Krolla, a przy ul. Świdnickiej, obok kościoła Bożego Ciała, wzniesiono 
tymczasową bramę triumfalną. Dekoracja bramy utrzymana była już jednak w pre-
ferowanym przez króla stylu neogotyckim – łuk portalu ozdobiono maswerkami, 
pinaklami i żabkami69. 

Paradoks sytuacji polegał także na tym, że zarówno owa brama, jak i większość 
oficjalnych uroczystości umiejscowionych zostało w pobliżu Szkoły Realnej Zwin-
ger, której szata architektoniczna nawiązywała do klasycyzmu, stylu przez tegoż 
króla w tak dramatycznych okolicznościach odrzuconego w Gimnazjum Akade-
mickim w Gdańsku, zaledwie kilka lat wcześniej.

W kontekście skomplikowanych losów gdańskiego Gimnazjum Akademickiego 
i stosunkowo późno zrealizowanej wspomnianej szkoły realnej w Poznaniu – tym 
ciekawiej rysują się zakończone sukcesem starania wrocławskich mieszczan i oby-
wateli o utworzenie szkoły na Międzymurzu, a okazały i pełen treści ideowych 
architektoniczny kształt tego budynku, realizowane nowoczesne metody kształ-
cenia świadczą o wielkim znaczeniu i nadziejach, jakie w tej placówce pokładali 
XIX-wieczni, światli wrocławianie.

MARIA ZWIERZ

THE WROCŁAW CITIZEN SCHOOL IN MIĘDZYMURZE 
IN THE YEARS 1825-1945

In Wrocław and Silesia at the turn of the 19th century there was a debate about forming a school 
capable of preparing its graduates for new responsibilities in a developing, industrial society. Gott-
lieb Ludwig Rahn, a prominent educator and the pastor of the Saint Bernard church spearheaded the 
initiative of creating such a institution. The townspeople of Wrocław helped gather the needed funds. 

niemieckiej i wrocławskiej: Agnieszka Gryglewska, Wpływ środowiska berlińskiego na architek-
turę Wrocławia w XIX wieku, [w:] Non solum villae. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi 
Stanisławowi Medekszy, red. Jacek Kościuk, Wrocław 2010, s. 468–493.

68 Kulak, Historia Wrocławia, s. 176–177. 
69 Miedzioryt z 1841 r., przedstawiający triumfalny wjazd Fryderyka Wilhelma IV do Wrocławia 

wraz z widokiem wspomnianej bramy, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 
w Dziale Grafiki Dawnej.
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This building was erected in 1825 at the address Teatralny Square 6/7 and was designed by Heinrich 
Ferdinand Tschech. The location of Citizen School (since 1836 Real School and from 1882 onwards 
elevated to the status of Gymnasium) in an important part of town as well as its impressive Doric form 
accentuated the importance and prestige of the new middle class, who paid for the building.

The school was popular and employed a progressive approach to education, focusing on such 
subjects as applied mathematics, chemistry, geography, and modern languages. Caesar Albano Kletke 
was an excellent educator and the headmaster of the school for forty years (1836-1876). The graduates 
of this school often went on to achieve significant positions in industry and administration. Among the 
graduates there were also two Nobel Prize winners, Gerhardt Hauptmann and Friedrich Bergius.

After 1945 the building continued to house educational institutions. The year 2008 saw the change 
of the educational institution into a prestigious hotel.

Translated by Maciej Zińczuk

MARIA ZWIERZ

DIE BRESLAUER BÜRGERSCHULE AM ZWINGER 
IN DEN JAHREN 1825–1945

An der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert wurde in Breslau und in ganz Schlesien eine Diskus-
sion über die Gründung einer Schule geführt, die ihre Absolventen auf die neuen Pflichten innerhalb 
der sich entwickelnden industriellen Gesellschaft vorbereiten sollte. Die Initiative zu dieser Breslauer 
Gründung ging auf den berühmten Pädagogen und Pastor an St. Bernhardin, Gottlieb Ludwig Rahn, 
und das Jahr 1816 zurück. Bei der Spendensammlung für den Bau dieser Schule beteiligten sich auch 
Breslauer Bürger. Das Gebäude wurde 1825 am Zwingerplatz (heute Pl. Teatralny 6/7) nach Plänen 
Heinrich Ferdinand Tschechs errichtet. Die Lage dieser Bürgerschule (seit 1836 Realschule; 1882 
in den Rang eines Gymnasiums erhoben) an einem exponierten Standort und die prachtvollen, im 
dorischen Stil gehaltenen Architekturformen unterstrichen das Prestige und die Bedeutung des neuen 
Bürgertums, auf dessen Initiative diese Schulgründung zurückging.

In der Schule, die sich einer großen Popularität erfreute, wurden fortschrittliche Erziehungspro-
gramme realisiert und Nachdruck auf Fächer wie angewandte Mathematik, Chemie, Geographie und 
moderne Sprachen gelegt. Ein berühmter Direktor und Pädagoge dieser Schule, der ihr 40 Jahre lang 
(1836–1876) vorstand, war Cäsar Albano Kletke. Absolventen des Elisabet-Gymnasiums nahmen 
häufig wichtige Posten in der Industrie und in der Verwaltung ein. Unter ihnen waren auch zwei No-
belpreisträger: Gerhart Hauptmann und Friedrich Bergius.

Nach 1945 wurde das Gebäude weiterhin als Schule genutzt. Eine Veränderung erfolgte im Jahre 
2008, als der Umbau des ehemaligen Schulgebäudes in ein renommiertes Hotel in Angriff genom-
men wurde.

Übersetzt von Waldemar Könighaus


